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Lijst met afkortingen 
 

BRIO: Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum 

GACB: Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel 

GGC: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

KVS: Koninklijke Vlaamse Schouwburg 

NORTV: Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen 

NT2: Nederlands als tweede taal 

VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

VG: Vlaamse Gemeenschap 

VGC : Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VRT: Vlaamse Radio- en Televisie 

VSB: Vlaamse sociale bescherming 
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Managementsamenvatting 
 

Brussel is een ‘kleine wereldstad’, die blijft groeien en waar intussen meer dan 1,2 miljoen 
mensen leven. Vlaanderen neemt een geëngageerde rol op in een gemeenschappelijk 
toekomstproject voor haar hoofdstad. De Vlaamse Gemeenschap blijft investeren in de 
dienstverlening en infrastructuur die ze doorheen de jaren in Brussel mee heeft 
uitgebouwd. Met ons sterk netwerk van Nederlandstalige initiatieven zijn we actief in zorg, 
onderwijs, vorming, jeugd, cultuur, sport en media en geven we het stadsleven mee vorm.  

We bouwen verder aan een positieve band tussen Brussel en Vlaanderen, die sociaal, 
economisch, cultureel en politiek met elkaar verweven zijn en elkaar nodig hebben. Brussel 
heeft vele maatschappelijke en sociale uitdagingen. De zeer jonge, diverse en 
internationale stad bruist van het talent en de energie en heeft vele troeven in handen om 
verder uit te groeien tot een welvarende en bloeiende stad. Aandacht voor jongeren en 
kwetsbare Brusselaars vormt een belangrijke focus in deze beleidsnota, die op vier grote 
strategische doelstellingen steunt.  

De eerste doelstelling draait rond de verhouding tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) die ik tijdens deze regeerperiode wens te 
intensifiëren. De VGC is en blijft de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in de 
hoofdstad. Tijdens deze regeerperiode wil ik werken aan een duurzaam en constructief 
partnerschap met de VGC gestoeld op respect en vertrouwen. Een onderling overlegd 
vernieuwd beleids- en beheersinstrumentarium voor de VGC vormt daartoe de onderbouw. 
Daarnaast wens ik de banden tussen beide instellingen op parlementair, regerings- en 
ambtelijk niveau verder te verstevigen. Ik wil ook de dialoog en de samenwerking met het 
lokale niveau in Brussel versterken door een overlegplatform op te starten met de VGC en 
met de lokale Vlaamse mandatarissen.   

De tweede doelstelling focust op mijn “verticaal” beleid. Als Vlaams minister bevoegd voor 
Brussel zal ik tijdens deze regeerperiode financiële impulsen geven in alle sectoren die tot 
de gemeenschapsbevoegdheden behoren, aangepast aan de Brusselse realiteit. Ik beschik 
daartoe over stevige structurele partners zoals Muntpunt, Brik, BRUZZ, het Huis voor 
Gezondheid, … Ik zal me inspannen om sterke beheersovereenkomsten af te sluiten in 
overleg met de betrokken organisaties en waar mogelijk samen met de VGC. Via het 
Vlaams Brusselfonds zal ik – naast de eigenaars- en vermogensrechtelijke verplichtingen 
van de gebouwen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel - een punctueel 
en selectief investeringsbeleid voeren. Met de subsidielijn “Projecten voor Brussel” zal ik 
oog blijven hebben voor groot- en hoofdstedelijke initiatieven, die het Brusselse 
stadsweefsel versterken en de rol van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen beklemtonen. 
Ik zal tijdens deze regeerperiode een eigentijds en integraal informatie-, communicatie- 
en mediabeleid voeren dat de kennis over en toegankelijkheid tot Brussel verhoogt. Ik 
beschouw het als één van mijn kerntaken om onze hoofdstad bekend en geliefd(er) te 
maken in de rest van Vlaanderen, zeker ook bij de jongeren. Reële kennismakings- en 
uitwisselingstrajecten zullen daarbij een rol spelen.  

De derde strategische doelstelling behelst de versterking van de positie van het Nederlands 
in onze hoofdstad, dé hefboom tot opwaartse sociale mobiliteit en emancipatie. Brussel is 
officieel een tweetalige stad, waar vele talen worden gesproken. Ik wens tijdens deze 
regeerperiode de positie van het Nederlands in de hoofdstad te versterken door een actief 
taalpromotie- en oefenkansenbeleid met het Huis van het Nederlands Brussel als centrale 
actor. Ik zal ook een correcte naleving van de taalwetgeving opvolgen. Naast de rol van 
het Steunpunt Taalwetwijzer als centraal aanspreek- en informatiepunt over de 
taalwetgeving voor burgers, overheden, ondernemingen en andere vraagstellers, zal ik zelf 
een signaalfunctie opnemen in de richting van de Brusselse besturen om de 
Nederlandstalige dienstverlening te verbeteren. 

 

Ten slotte zal ik vanuit mijn “horizontale” bevoegdheid een actieve intermediaire en 
faciliterende rol spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse regering. Ik streef naar een 
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coherent, geëngageerd en vooruitstrevend hoofdstedelijk beleid gedragen door de hele 
Vlaamse regering. De Vlaamse Regering blijft de Brusselnorm hanteren, wat betekent dat 
Vlaanderen mikt op 30% van de Brusselse inwoners en minstens 5% van zijn 
gemeenschapsbudgetten besteedt in Brussel. De Brusseltoets blijft behouden: ik zal erop 
toezien dat de Vlaamse decreten en besluiten worden getoetst op de toepasbaarheid in 
Brussel en op de band van Brussel met Vlaanderen. Daarnaast wil ik een brugfunctie 
vervullen naar de andere regeringen en besturen in Brussel, zoals het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.  

 

Ik wil tijdens de komende jaren een ware ambassadeur voor Brussel in Vlaanderen en een 
ware ambassadeur voor Vlaanderen in Brussel zijn. In deze beleidsnota licht ik toe hoe ik 
die ambitie tijdens deze regeerperiode vorm wil geven.  
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I. Inleiding 
 

Sterke bruggen tussen Vlaanderen en Brussel 

Brussel en Vlaanderen blijven meer dan ooit met elkaar verbonden. De Vlaamse regering 
wil de komende jaren nog sterkere bruggen bouwen tussen Vlaanderen en Brussel en 
engageert zich voor een gemeenschappelijk toekomstproject voor onze hoofdstad.  

Het Nederlands is de afgelopen jaren een absoluut succesverhaal in Brussel. Vlaanderen 
blijft dan ook de komende jaren investeren in sterke Nederlandstalige dienstverlening en 
infrastructuur. Het bloeiend netwerk van Nederlandstalige instellingen, 
middenveldsorganisaties, verenigingen en initiatieven zorgt voor een ongekende 
dynamiek. Zij kleuren mee het Brusselse stadsleven. Of het nu in zorg, onderwijs, jeugd, 
cultuur of sport is: Vlaanderen geeft mee een smoel aan Brussel en neemt een actieve rol 
op.  

Voor veel Vlamingen zijn de Vlaamse instellingen vaak een eerste kennismaking met de 
hoofdstad. Brusselaars zien ze op hun beurt als een tastbare en open band met Vlaanderen.  
Net daarom zal ik als Vlaams minister bevoegd voor Brussel zelf rechtstreeks financiële 
impulsen geven in alle sectoren die tot de gemeenschapsbevoegdheden behoren.   

Vlaanderen beschikt daarvoor over sterke structurele partners in Brussel. Ze zijn het 
gezicht van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Maar ook via het Vlaams Brusselfonds 
zullen we een investeringsbeleid voeren.  

Daarnaast zal ik als Vlaams minister voor Brussel actief mijn rol opnemen als ambassadeur 
van de hoofdstad binnen alle domeinen. Als intermediair en facilitator wil ik elke Vlaamse 
minister bijstaan in het Brusselbeleid over de beleidsdomeinen heen.  

Samen maken we werk van een coherent, geëngageerd en vooruitstrevend hoofdstedelijk 
beleid dat gedragen wordt door de hele Vlaamse regering. Zo blijven we de Brusselnorm 
hanteren, wat betekent dat Vlaanderen mikt op 30% van de Brusselse inwoners en 
ministens 5% van de gemeenschapsbudgetten besteedt in Brussel. Daarenboven wordt de 
Brusseltoets nauwgezet toegepast: ik zal erop toezien dat de Vlaamse decreten en 
besluiten worden getoetst op de toepasbaarheid in Brussel en op de band van Brussel met 
Vlaanderen. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is en blijft de prioritaire partner van de 
Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad. Tijdens deze regeerperiode wens ik constructief 
nauw met de VGC samen te werken op basis van duidelijke en klare afspraken en in een 
sfeer van vertrouwen en respect. Een onderling overlegd strategisch meerjarenplan en een 
modern begrotings- en rekeningenstelsel vormen daartoe de onderbouw.  
 
Daarnaast wil ik een brugfunctie vervullen naar de andere regeringen en besturen in 
Brussel, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, de federale overheid en de Brusselse gemeenten 
 
Ik zal tijdens deze regeerperiode een eigentijds en integraal informatie-, communicatie- 
en mediabeleid voeren dat de kennis over en toegankelijkheid tot Brussel verhoogt. 
Vlaanderen moet Brussel beter leren kennen en omgekeerd want onbekend is onbemind. 
Reële kennismakings- en uitwisselingstrajecten zullen daarbij een rol spelen.  
 
Het Nederlands moeten we in Brussel versterken. Uit het taalbarometeronderzoek blijkt 
dat het Nederlands wint aan belang en aan status. Het Nederlands vormt een van de 
belangrijke hefbomen tot opwaartse sociale mobiliteit. Een actief taalpromotie- en 
oefenkansenbeleid met het Huis van het Nederlands Brussel als centrale actor zal de positie 
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van het Nederlands nog versterken. Ik zal ook oog hebben voor een correcte naleving van 
de taalwetgeving.    
 
Een sterk Brussel zorgt voor een sterk Vlaanderen en omgekeerd, van dit beleid zal ik de 
komende jaren ambassadeur zijn. Daarom moeten we vanuit Vlaanderen ambitieus zijn 
voor onze hoofdstad. De komende jaren zal ik die ambitie mee helpen realiseren. 
 
 
Benjamin Dalle 
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II. Omgevingsanalyse 
 
Bij de federalisering van België werd beslist dat de gemeenschapsaangelegenheden in 
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad tot de bevoegdheid behoren van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap en hun gemeenschapscommissies. Daardoor 
heeft de Vlaamse Gemeenschap autonome bevoegdheden in Brussel. Het Vlaams 
Parlement en de Vlaamse Regering zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van 
alle instellingen die zich door hun organisatie of activiteiten tot de Vlamingen richten. De 
bijzondere band tussen Vlaanderen en Brussel – sinds 1984 de hoofdstad van Vlaanderen 
– wordt ook onderstreept door de organisatie van de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen. 
Zo is er in het Vlaams Parlement, waar zes Brusselse Vlamingen deel van uitmaken, 
een aparte commissie bevoegd voor de Brusselse grootstedelijke context. In de Vlaamse 
Regering is er een minister bevoegd voor Brussel. Het is binnen deze context dat deze 
beleidsnota zich situeert. Verder is er ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), 
een gedecentraliseerd bestuur ten dienste van de Vlaamse Brusselaars. De VGC draagt 
mee zorg voor de uitvoering van de Vlaamse decreten in Brussel,ondersteunt Vlaamse 
voorzieningen op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden en valt onder het 
bestuurlijk toezicht van de Vlaamse overheid. Mede dankzij de VGC is er een sterke 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel.  
 
De hoofdstad Brussel is dus een institutioneel meerlagige stad waar vele beleidsniveau’s 
een rol opnemen en elkaars pad kruisen. De verschillende gemeenschappen, 
gemeenschapscommissies, het hoofdstedelijk gewest en de federale overheid benaderen 
de hoofdstad elk vanuit hun eigen perspectief en werken soms onvoldoende samen. 
Bepaalde uitdagingen waar Brussel als stedelijke metropool mee geconfronteerd wordt, 
zoals mobiliteit, luchtvervuiling, werkgelegenheid, migratie, armoede… vragen nochtans 
om gezamenlijke inspanningen.  
 
De hoofdstad Brussel is een ‘kleine wereldstad’. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt op 
dit ogenblik 1.208.542 inwoners (tegenover 1.198.726 inwoners op 1/1/2018). In die 
cijfers zijn een aantal personen, zoals studenten, mensen met een onwettig verblijf, 
asielzoekers en diplomaten niet meegerekend. De bevolkingsgroei van Brussel valt te 
verklaren door het natuurlijk saldo (meer geboortes dan sterfgevallen, 17.377 t.o.v. 
8.919). Het externe of internationale migratiesaldo is eveneens positief. Er waren in 2017 
50.733 immigraties t.o.v. 38.193 emigraties. Het interne migratiesaldo (nationale 
verhuizingen van of naar Brussel) is dan weer negatief. In 2017 zijn er ongeveer 14.000 
meer mensen uit Brussel verhuisd dan er bijkwamen. De migratie gaat vooral richting 
Vlaams-Brabant, waar de suburbanisatie zich doorzet.  
 
Brussel heeft als stedelijk gebied een erg hoge bevolkingsdichtheid, met sterke verschillen 
tussen de wijken. Ze bedraagt 7.380 inwoners per km², t.o.v. 487 inwoners per km² in 
Vlaanderen of  2.413 inwoners per km² in Antwerpen. In bepaalde wijken van bijvoorbeeld 
Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek of Sint-Gillis loop dat op tot meer dan 18.000 inwoners 
per km².  
 
De gemiddelde leeftijd van de Brusselaar is 37,5 jaar. Ter vergelijking: in het Vlaams 
Gewest is dat 42,6 jaar en in België 41,6. Met een aandeel van 22,9% van minder dan 18-
jarigen in de bevolking, ligt Brussel zelfs sterk boven het Europees gemiddelde van 18,7%. 
Anderzijds is er, net als elders in het land maar veel minder uitgesproken, ook vergrijzing: 
het aantal 65-plussers stijgt. 13% van de Brusselaars is 65-plusser.  
 
In 2018 was 71,4% van de inwoners van buitenlandse origine, 35% had een buitenlandse 
nationaliteit. De grootste groep buitenlanders, 66% of 276.098 personen, komt uit de 
Europese Unie. Frankrijk, Roemenië en Marokko vormen de top drie van de meest 
voorkomende buitenlandse nationaliteiten. Volgens World Migration Report 2015 is Brussel 
met zijn bevolking, waarvan 62 procent niet is geboren in België, nog steeds de meest 
kosmopolitische stad van Europa, en na Dubai, waar 83 procent van de bevolking buiten 
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de grenzen werd geboren, zelfs de meest kosmopolitische stad van de wereld. Deze 182 
nationaliteiten, opgehoopt op 161 vierkante kilometer, leven redelijk harmonieus samen, 
en dat siert Brussel. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus veruit het jongste en meest diverse Gewest van 
ons land. Zowel de verjonging als de internationalisering blijven toenemen. Dit biedt 
opportuniteiten die we moeten benutten voor de Vlaamse Gemeenschap. 
   
Het politieke belang van Brussel is groot. Omdat Brussel de hoofdstad van België, van 
Vlaanderen en van de Franse Gemeenschap is, werd het leeuwendeel van de 
overheidsadministraties er samengebracht. Bovendien is Brussel ook de politieke 
hoofdstad en het beslissingscentrum van de Europese Unie. Vele Europese en andere 
internationale instellingen zijn er gevestigd.  
 
Op economisch vlak blijft Brussel een motor voor de Belgische en Vlaamse economie en 
tewerkstelling. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt ongeveer 697.000 jobs op zijn 
grondgebied, waarvan er 324.000 door pendelaars worden ingenomen (229.400 uit 
Vlaanderen). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert achttien procent van de Belgische 
toegevoegde waarde en Brussel is de vijfde rijkste regio van de Europese Unie, maar het 
gemiddelde inkomen van Brusselaars is het laagste van het land en Brussel kent de hoogste 
werkloosheidsgraad. Dat is de Brusselse paradox. Het mediaan netto belastbaar inkomen 
van de Brusselaars bedraagt 19.072 euro, ten opzichte van 25.401 euro in Vlaanderen en 
23.773 euro in België. Het inkomen is het laagst in de arme sikkel van Brussel, die zich 
deels rond het stadcentrum buigt en hoofdzakelijk rond de Kanaalzone concentreert. 
 
De werkloosheidsgraad in Brussel bedraagt 15 %. De jeugdwerkloosheid is de afgelopen 
jaren gedaald maar bedraagt nog steeds 18,2 procent. Het aandeel van de bevolking onder 
de armoederisicodrempel bedraagt 33,3%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 
ongeveer 40.000 sociale woningen. 50.000 mensen staan op een wachtlijst. 46% van de 
huishoudens bestaat uit een alleenstaande, tegenover 31% in Vlaanderen.   
 
Naast een politiek beslissingscentrum en een economische motor, is Brussel ook een 
kennispool. Brussel is voor Vlaanderen een belangrijke onderwijsstad, meer dan 35.000 
studenten volgen er les in het Nederlandstalig hoger onderwijs. Alle studenten van 
Franstalige en Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen samengeteld, vormen een 
studentenpopulatie van meer dan 100.000, waarmee Brussel de grootste studentenstad 
van het land is. Brussel telt meer dan 120 Nederlandstalige kleuter- of lagere scholen en 
ruim 40 secundaire scholen met meer dan 45.000 leerlingen.  
 
Ook op het vlak van zorg (welzijn, gezondheid en gezin) levert de Vlaamse Gemeenschap 
aanzienlijke inspanningen in de hoofdstad. Er bestaat een uitgebreid netwerk: 
voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang, werkingen rond maatschappelijk kwetsbare 
jongeren, initiatieven voor senioren of mensen met een beperking… De laatste jaren werd 
sterk geïnvesteerd in een netwerk van dienstverlening voor ouderen en kwetsbaren.   
 
De Vlaamse culturele instellingen in Brussel staan aan de absolute top door hun 
vooruitstrevendheid en openheid. Ze worden alom gewaardeerd, ook bij een anderstalig 
publiek.  
 
Brussel is officieel een tweetalige stad. In de feiten is de stad geëvolueerd naar een 
meertalige stad. De diversiteit aan talen in de stad zorgt ervoor dat er geen 
allesoverheersende meerderheidstaal meer is, waardoor het Nederlands proportioneel 
gezien sterker staat dan ooit. De vierde taalbarometer “Meertaligheid als opdracht” 
(https://www.briobrussel.be/node/14763) brengt enkele opmerkelijke tendensen in kaart. 
Het is goed dat we ons daarvan als beleidsmakers in Brussel en buiten Brussel bewust zijn 
en manieren zoeken om daar aan te werken. 
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Het Nederlands in Brussel wordt meer en meer gebruikt. Niet enkel het dagelijks gebruik 
van het Nederlands door de Brusselaars stijgt, maar er is ook een sterke stijging van het 
aantal Brusselaars dat zich aandient bij het Huis van het Nederlands Brussel (van 11.944 
in 2008 naar 18.326 in 2018) en bij het aantal leerlingen in het Nederlandstalig 
leerplichtonderwijs (een stijging met liefst 32% tussen 2000 en 2016). De positie van het 
Nederlands in Brussel is de afgelopen twee decennia dus versterkt en de taal wordt meer 
en meer gebruikt.  
 
Binnen deze hoofdstedelijke context levert de Vlaamse Gemeenschap in Brussel jaarlijks 
aanzienlijke inspanningen in het kader van haar gemeenschapsbevoegdheden. Ze 
investeert in kinderdagverblijven, scholen, voorzieningen voor ouderen, jeugdhuizen, in 
grote en kleinere cultuurhuizen, in kleinschalige experimentele projecten… die het 
stadsweefsel versterken. 
Desondanks stellen we vast dat bij de implementatie van het beleid van de Vlaamse 
Gemeenschap in onze hoofdstad, Vlaanderen-brede voorwaarden en indicatoren niet altijd 
leiden tot succes. Ook andere grote steden in Vlaanderen, zoals Antwerpen en Gent, 
worden met deze uitdaging geconfronteerd. Vandaag kan er ook nog te weinig verbinding 
worden gemaakt met initiatieven van andere overheden of worden opportuniteiten niet ten 
volle benut. De Brusseltoets én een open en constructieve samenwerking met de Brusselse 
beleidsmakers kunnen deze Vlaamse inspanningen nog succesvoller maken. 
 
Ik wil voor de Vlaamse Gemeenschap de rol van verbinder, bruggenbouwer en spreekbuis 
verder opnemen in Brussel om het Nederlandstalige netwerk te ondersteunen en 
versterken.  
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III. Strategische en operationele doelstellingen 
 
Deze  beleidsnota steunt op vier grote strategische doelstellingen, die ik achtereenvolgens 
behandel. De eerste doelstelling draait rond de verhouding tussen de Vlaamse 
Gemeenschap (VG) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) die ik tijdens deze 
regeerperiode wenst te stroomlijnen en intensifiëren. Vervolgens ga ik in op mijn 
“verticaal” beleid: ik wens tijdens deze regeerperiode het budget waarover ik beschik in te 
zetten in de verdere versterking van de Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de 
hoofdstad. De derde strategische doelstelling behelst de versterking van de positie van het 
Nederlands in onze hoofdstad, dé hefboom tot opwaartse sociale mobiliteit en integratie. 
Ten slotte focus ik op mijn “horizontale” functie als Vlaams minister bevoegd voor Brussel, 
waarbij ik de Vlaamse Regering zal mobiliseren voor een actief en geëngageerd 
Brusselbeleid en bruggen zal  slaan naar de andere institutionele spelers in onze hoofdstad.   
 
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. Het op maat ontwikkelen en 
aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren. 
 

SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld 
op respect en vertrouwen  
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is en blijft de prioritaire partner van de Vlaamse 
Gemeenschap in de hoofdstad. Tijdens de komende regeerperiode wens ik constructief en 
nauw met de VGC samen te werken op basis van duidelijke en klare afspraken.   
 
Om die nauwe band gestalte te geven, zal ik op de vergaderingen van het VGC-College 
aanwezig zijn en mijn collega’s van de Vlaamse Regering op de hoogte houden van 
belangrijke beslissingen en opportuniteiten tot samenwerking.    
 
OD 1.1: Een helder en constructief partnerschap uitbouwen op basis van een strategisch 
meerjarenplan en een modern begrotings- en rekeningstelsel  
 
Door de bijzondere positie, het unieke karakter van de VGC en de specifieke rol van de 
Vlaamse overheid in Brussel, die voor heel wat aspecten niet te vergelijken is met de 
verhouding tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen in het Vlaamse Gewest, is 
overleg en afstemming tussen de Vlaamse Regering en het College van de VGC over een 
integraal, globaal Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel noodzakelijk.  
 
Het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel moet overlegd en geïntegreerd zijn. De relatie 
met de VGC is in dat opzicht cruciaal. Tijdens deze regeerperiode wil ik werken aan een 
duurzaam en constructief partnerschap met de VGC gestoeld op respect en vertrouwen. 
Daartoe wens ik de beleids- en beheersinstrumenten van de VGC te vernieuwen en te 
moderniseren. Het bestuurlijk toezicht door de Vlaamse overheid, geregeld in het decreet 
van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de VGC, is aan vernieuwing toe, wil de 
VGC kunnen beschikken over een modern beleids- en beheersinstrumentarium en 
beantwoorden aan de internationale verplichtingen. In overleg met de Vlaamse minister 
van Financiën en Begroting werken we aan een modern begrotings- en rekeningstelsel voor 
de VGC. 
 
OD 1.2: Het opzetten van structureel overleg met het oog op een geïntegreerd en 
slagkrachtig Brusselbeleid  
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Het beleid ten aanzien van Brussel is geïntegreerd en veronderstelt, naast een 
domeinspecifieke benadering binnen de afzonderlijke gemeenschapsbevoegdheden, ook 
een bevoegdheids- en beleidsdomeinoverstijgende afstemming met de VGC. Dat overleg 
zal tijdens de volgende regeerperiode op drie niveaus worden gevoerd.  
 
Ten eerste is er het ambtelijke niveau: de werkzaamheden van de GACB zullen worden 
verdergezet. De GACB zal de financiële stromen naar Brussel en de toepassing van 
Brusseltoets jaarlijks in kaart blijven brengen (cf. Brusselnorm, OD 4.1 en Brusseltoets, 
OD 4.2). Ik zal in overleg met het VGC college bekijken of er nog opportuniteiten zijn om 
de sterkte van dit overleg maximaal te benutten.  
 
Daarnaast is ook een gestructureerd politiek overleg op regeringsniveau opportuun. De 
politieke verantwoordelijken kunnen zich baseren op het vele werk dat tijdens de voorbije 
regeerperiodes (eerst door de Task Force Brussel en nadien de GACB) werd verricht.  
  
Ook op wetgevend vlak willen we nauw samenwerken. We nodigen het Vlaams Parlement 
uit om regelmatig gemeenschappelijke vergaderingen te organiseren tussen de VGC-Raad 
en de Commissie Brussel van het Vlaams Parlement. Zo kunnen leden van de VGC-Raad 
worden uitgenodigd voor de toelichting en het debat over de beleidsnota’s over de 
gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. Op die wijze kan de Brusselse zienswijze en 
benadering op een structurele wijze in de debatten worden meegenomen.  
 
Ten slotte mogen we ook het gemeentelijke niveau niet uit het oog verliezen. De Brusselse 
gemeentebesturen zijn tweetalig en worden allemaal meebestuurd door minstens één 
Nederlandstalige schepen. Ik wil de dialoog en de samenwerking met het lokale niveau in 
Brussel versterken en hen inlichten over de opportuniteiten. We zetten een overlegplatform 
op poten met de VGC met de Vlaamse lokale mandatarissen.   
 
SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig 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, binnen de door de 
Vlaamse Regering bepaalde prioriteiten en om in alle transparantie de Nederlandstalige 
voorzieningen in Brussel te versterken of zinvolle proefprojecten te ondersteunen, 
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 zijn daarin de 
prioritaire doelgroep. Hierover rapporteer ik regelmatig aan de Vlaamse regering. 
 
OD 2.1: Een flankerend en selectief investeringsbeleid voeren ter versterking van de 
Vlaamse instellingen in de zorg-, onderwijs- en culturele sector  
 
Naast de eigenaars- en vermogensrechtelijke verplichtingen van de gebouwencomplexen 
van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel zal ik het resterende budget op het 
Vlaams Brusselfonds inzetten voor een flankerend en selectief impulsbeleid ter versterking 
van de Vlaamse instellingen in de zorg-, onderwijs- en culturele sector. Met de financiering 
van projecten via het Vlaams Brusselfonds wens ik een hefboomfunctie te vervullen, zowel 
inhoudelijk, infrastructureel, geografisch als financieel. We verlenen steun aan concepten 
of aan het versterken van initiatieven met volgende aandachtspunten:  
- projecten moeten infrastructureel een meerwaarde hebben voor de buurt, multi-inzetbaar 
zijn en inspiratie bieden aan anderen; 
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- geografisch wordt bijzondere aandacht besteed aan de wijken waar de meeste hiaten 
zijn; 
- financieel moet het budget bijdragen om andere partners mee te helpen het project te 
realiseren.  
 
Daarbij wordt met een vernieuwende blik naar een veranderende stadspopulatie gekeken 
en programmatorische en sectorale vermenging gepromoot.    
 
Hoewel het Vlaams Brusselfonds hoofdzakelijk een investeringsfonds is, worden er 
occasioneel werkingssubsidies verleend als impuls voor de uitbouw of versterking van de 
activiteiten van een Vlaamse instelling of voorziening in de hoofdstad. In tegenstelling tot 
de werkingssubsidies aan de organisaties die nominatief in de Vlaamse begroting zijn 
ingeschreven, gaat het hier om tijdelijke impulsen aan organisaties die inspelen op een 
acute maatschappelijke problematiek of aan organisaties die nood hebben aan een 
tijdelijke financiële ondersteuning in afwachting van een verankering of een doorstart.  
 
OD 2.2: Investeren in onze structurele partners aan de hand van sterke 
samenwerkingsovereenkomsten 
 
Ik beschik over een aantal 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 beleidsnota aan bod. 
 
Al die organisaties worden aangestuurd door een vijfjaarlijkse beheersovereenkomst die – 
op basis van een meerjarenplan – wordt afgesloten tussen de VG en de betreffende 
organisatie (en soms de VGC). De huidige beheersovereenkomsten lopen tot en met 2020 
en geven het kader weer waarbinnen de organisatie over meerdere jaren zal werken en 
welke beleidsopdrachten de organisatie moet vervullen. In de loop van 2020 zal ik de 
gesprekken met de verschillende organisaties voeren om tot gedragen 
beheersovereenkomsten te komen voor de periode 2021-2025. Hiermee garandeer ik ook 
deze organisaties van structurele, lange termijn financiering. 
 
De meeste nominatief gesubsidieerde organisaties ontvangen ook werkingssubsidies van 
de VGC. Ik ben er voorstander van om in dat geval driepartijenovereenkomsten af te 
sluiten met het oog op een maximale afstemming van opdrachten en taken en klare 
afspraken tussen beide overheden.  
 
De opvolging 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.  
 
De structurele partners van het Vlaams Brusselbeleid hebben een grote maatschappelijke 
impact en kunnen een belangrijke rol spelen bij de implementatie van een aantal 
transversale thema’s in het kader van het Vlaamse gelijkekansen-, armoede- en 
integratiebeleid. Zo blijkt uit de beleidsplannen dat verschillende organisaties werken rond 
thema’s zoals gender, seksuele identiteit, handicap, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid, 
respect, strijd tegen geweld, maatschappelijke participatie, armoede… 
Ik wens tijdens de komende regeerperiode de good practices in kaart te brengen en de 
organisaties te stimuleren om zichtbaar te maken wat zij al rond die maatschappelijke 
thema’s doen. Verder wens ik ze op de hoogte te brengen van de beleidsdoelstellingen van 
de Vlaamse overheid op het vlak van die transversale thema’s, zodat zij gestimuleerd 
worden om de aandacht voor die onderwerpen verder te structureren en te versterken 
doorheen hun werking. Op die wijze worden de grote Vlaams-Brusselse spelers nauwer 
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betrokken bij de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Deze Brusselse spelers 
zijn vaak een laboratorium en een meerwaarde voor soortgelijke projecten in Vlaanderen. 
 
Wetenschappelijk onderzoek wijst op een sterke dualisering van de levensomstandigheden 
van de Brusselse jeugd. Tijdens de vorige regeerperiode werden een aantal projecten 
gesteund die zich specifiek richten op de stedelijke jongerencultuur en sociale inclusie. Ik 
wil veel aandacht besteden aan het verhogen van de kansen van de Brusselse jongeren. 
In dat kader wil ik een transversaal jongerenluik opnemen in de nieuwe meerjarenplannen 
van sommige van onze structureel gesubsidieerde organisaties  
 
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. Zo blijft de Vlaamse overheid de polsslag van Brussel aanvoelen 
en op een vooruitstrevende wijze aanwezig in haar hoofdstad.    
 
OD 2.4: Opzetten van een integraal informatie-, communicatie- en mediabeleid dat de 
kennis over en toegankelijkheid tot Brussel verhoogt 
 
Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel behoort het tot mijn kerntaken om onze 
hoofdstad bekend en geliefd(er) te maken. Daarom wens ik een integraal en eigentijds 
informatie-, communicatie- en mediabeleid te voeren met verschillende sporen en actoren. 
Ik verwacht dat Muntpunt zich meer dan ooit ontpopt tot de  verbindende actor bij dat 
beleid. BRUZZ blijft de uitgelezen mediapartner met een hart voor Brussel en een neus 
voor Vlaanderen. De wetenschappelijke onderbouw blijft verzekerd door het Brussels 
Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO), dat op een toegankelijke wijze 
informatie blijft verzamelen en ter beschikking stellen van een breed publiek. Brik zorgt 
voor een studentencommunicatie met tentakels tot in Vlaanderen en blijft Brussel 
promoten als Nederlandstalige, internationale kennis- en studentenstad. Uit onderzoek en 
ervaring blijkt dat een daadwerkelijke kennismaking met de hoofdstad het best werkt om 
vooroordelen weg te nemen. Gidsenorganisaties hebben als taak om ervoor te zorgen dat 
méér mensen, van welke origine of leeftijd ook, de hoofdstad leren kennen en begrijpen.     
 
In het verlengde van de vorige regeerperiode blijven we benadrukken dat de Vlaams-
Brusselse instellingen op een laagdrempelige, kwaliteitsvolle en gedreven wijze willen 
meewerken aan de versterking van het hoofdstedelijke weefsel ten behoeve van al wie in 
Brussel leeft, woont, werkt of passeert. De gesubsidieerde organisaties passen het Vlaams-
Brusselse merkenbeleid toe. We zetten de uitrol van het Vlaams-Brussels merkenbeleid 
verder en zorgen steeds voor een link met de huisstijl van de Vlaamse Gemeenschap 
“Verbeelding Werkt”. 
 
2.4.1 Muntpunt – slagkrachtig informatie-, communicatie- en ontmoetingshuis  
 
Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft als missie de kennis en de 
beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en 
promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en 
organisaties. 
 
Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren en 
wil ook Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke 
uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten en bepaalt zo mee het imago van de 
hoofdstad in Vlaanderen.  
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Ik werk aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarbij de drie partners zich 
evenwaardig en constructief engageren. 
 
Met het oog op de uitbouw van sterkere banden met Vlaanderen, zal Muntpunt naast een 
divers hoofdstedelijk aanbod voor scholen, ook het stadstoeristische aanbod voor 
volwassenen in kaart brengen, zodat Vlaamse middenveldorganisaties makkelijker de weg 
naar de hoofdstad kunnen vinden. Muntpunt is als Vlaams communicatiehuis nog steeds 
een beetje zoekende naar methodes om de banden met Vlaanderen te versterken en de 
uitbouw van een geïntegreerd communicatieplatform van Nederlandskundige 
gidsenorganisaties in Brussel zou op dat vlak een goede opportuniteit kunnen zijn. 
De Nederlandstalige organisaties in Brussel die door de Vlaamse overheid structureel 
worden ondersteund, spelen een belangrijke rol in de hoofdstedelijke beeldvorming. Ook 
zij bepalen ze mee het imago van de hoofdstad in Vlaanderen. Ze voeren hun 
communicatiebeleid echter los van elkaar en zonder structureel overleg. Diverse 
partnerorganisaties  gaven aan dat Muntpunt bij uitstek geschikt is om een rol van 
netwerkplatform naar Vlaanderen op zich te nemen. Gelet op haar missie en opgebouwde 
expertise heeft Muntpunt de opdracht om hier een faciliterende en coördinerende rol op te 
nemen en het netwerk vorm te geven. 
Muntpunt behoudt ook de opdracht om een aangepast drietalig (Nederlands, Frans, Engels) 
onthaalbeleid voor expats in de praktijk te brengen. Samen met VLEVA (Vlaams-Europees 
Verbindingsagentschap) bekijkt ze hoe ze de expat-community nog meer kan betrekken. 
Ik zal ook overleg plegen met mijn Brusselse collega met deze bevoegdheid om te zoeken  
naar mogelijke synergiën. 
Muntpunt bouwt haar ambitie als hoofd- en grootstedelijke bibliotheek mét lokale werking 
verder uit. Via het intervisieplatform, de G14, werkt de organisatie met de bibliotheken uit 
de 13 Vlaamse centrumsteden samen en via het internationaal netwerk van de Lighthouse 
Libraries zoekt Muntpunt samen met de meest innovatieve en creatieve bibliotheken van 
elke EU-lidstaat naar strategisch innovatieve initiatieven en het opzetten van internationale 
projecten.  
 
Op infrastructureel vlak herbekijken we de functionaliteit van het gebouw, rekening 
houdend met de noden rond digitalisering, mediawijsheid, informatiebemiddeling en de 
verschillende gebruikersgroepen. Hierbij is de ervaring en de feedback van klanten en 
stakeholders richtinggevend. Muntpunt zet met zijn gebouw bewust in op de creatie van 
een “derde plek” waar iedereen zich welkom voelt en waar diverse functies van haar 
infrastructuur op een slimme en creatieve manier flexibel worden verbonden met elkaar. 
 
Net zoals de voorbije jaren zal de 11 juli-viering op de Grote Markt in Brussel plaats vinden. 
We zoeken daarbij naar een sterke samenwerking tussen de verschillende cultuurhuizen 
en betrekken het Nederlandstalige middelenveld en verenigingsleven. De Vlaamse feestdag 
blijft ook de volgende jaren een creatief en breed toegankelijk volksfeest, dat zich richt tot 
alle Brusselaars, Vlamingen en hun vrienden die in onze hoofdstad mee willen genieten en 
vieren.  
 
2.4.2 BRUZZ – een hart voor Brussel, een neus voor Vlaanderen 
 
BRUZZ, sinds 2016 het mediamerk van de vzw Vlaams-Brusselse Media, is en blijft een 
belangrijke partner van het Vlaamse beleid in Brussel. BRUZZ bericht over de actualiteit 
en over het brede Nederlandstalige netwerk van organisaties en verenigingen in Brussel 
zodat de kennis over de hoofdstad kan toenemen. De evalautie van de huidige 
overeenkomst zal leiden tot een nieuwe beheersovereenkomst 2021-2025 die ik - samen 
met mijn bevoegde collega van het VGC-College – zal afsluiten, en waarin ik die partnerrol 
wil herbevestigen. BRUZZ zal dus ook tijdens de volgende werkingsperiode het informatie-
, communicatie- en promotiebeleid van de VG en de VGC ondersteunen, vanuit stedelijk 
en gemeenschapsperspectief berichten over het brede maatschappelijke leven in Brussel 
en optreden als een volwaardige en grootstedelijke partner voor Nederlandstalige 
overheden en organisaties. 
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Sinds de fusie van de Vlaams-Brusselse mediapartners Tvbrussel, Fmbrussel en Brussel 
Deze Week in de vzw Vlaams-Brusselse Media hebben personeel, dagelijkse leiding en 
bestuur hard aan de weg getimmerd om een sterke hedendaagse mediaspeler en een 
modern gemanaged mediahuis uit te bouwen. Samen hebben zij de operationele slagkracht 
van BRUZZ vergroot, onder andere door de multimediale en geïntegreerde werking naar 
een hoger niveau te tillen met een vooruitstrevende digital first-aanpak. Het vlaggenschip 
van dat nieuwe en trendsettende digitale verhaal is ongetwijfeld de centrale crossmediale 
redactiedesk die content levert aan alle BRUZZ-mediakanalen. BRUZZ heeft inmiddels een 
naambekendheid van 38% in Brussel en de Vlaamse Rand. 
 
Alhoewel BRUZZ - als Nederlandstalige mediaspeler met aandacht voor andere talen met 
vier platformen voor diverse doelgroepen – over meerdere troeven beschikt, blijven de 
uitdagingen groot, zowel op media-specifiek als op maatschappelijk vlak. Ik verwijs 
bijvoorbeeld naar het sterk evoluerende medialandschap en het in snel tempo 
veranderende mediagebruik. Beide delen dezelfde katalysator (de digitalisering) en kunnen 
niet los van elkaar worden gezien. 
 
Nieuwe beheersovereenkomst 2021-2025 
 
Het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst wordt voorafgegaan door een 
evaluatie van de huidige werking, met aandacht voor de crossmediale samenwerking, de 
pluriformiteit, het bereik van ieder medium en de wijze waarop de band Brussel-Vlaanderen 
versterkt kan worden. 
 
Ik wens alvast de volgende beleidsopties mee te nemen bij de opmaak van de 
samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 met BRUZZ: 
− De zichtbaarheid van BRUZZ in Vlaanderen verhogen om de Vlamingen hun hoofdstad 

op een genuanceerde en dus geloofwaardige manier (beter) te leren kennen; 
− Zijn bereik (vooral bij jonge doelgroepen) verhogen in een zeer verscheiden en 

complexe markt; 
− 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. Uit de 
laatste Taalbarometer van BRIO blijkt onder meer dat de actieve bevolking het grote 
belang van het Nederlands wel degelijk onderkent, getuige haar grote vraag naar 
onderwijs, opleiding en actieve training. BRUZZ levert daarin een belangrijke bijdrage 
door zijn gebruikers in het Nederlands te informeren, zijn video-aanbod drietalig te 
ondertitelen (NL, FR, ENG) en regelmatig anderstaligen in hun eigen taal aan het woord 
te laten.; 

− De positionering van BRUZZ als kleine speler in het nieuwe medialandschap 
complementair maken aan die van de grote en dominante supranationale spelers die 
een globale afzetmarkt bedienen, vertrekkend vanuit de specifieke expertise en de 
eigen niche. Dat kan echter niet zonder partnerschappen zoals VRT, Mediahub, Flanders 
Invest, Mediarte... Voor een hoofdstedelijk gemeenschapsmedium als BRUZZ is een 
nauwe samenwerking met de VRT evident, die uitgebreid en versterkt kan worden... 
 

Als minister ook bevoegd voor Media hecht ik bovendien veel belang aan de structurele 
verankering van kwaliteitsstandaarden in de redactionele werking. Ik verwacht dat BRUZZ 
op de ingeslagen weg verdergaat en behalve monitoring ook blijft investeren in 
expertise(verwerving), opleiding en vorming en de naleving van de deontologische 
gedragscode.  
 
Het is evident dat BRUZZ die beleidsopties en kwaliteitsstandaarden incorporeert in de 
strategische beleidsdoelstellingen van zijn nieuwe meerjarenplan weliswaar binnen de 
budgettaire mogelijkheden. 
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2.4.3 Brukselbinnenstebuiten – met open blik op de hoofdstad 
 
Gidsenorganisatie Brukselbinnenstebuiten zal in de breedte blijven werken en er toe 
bijdragen dat méér mensen de hoofdstad leren kennen en begrijpen. De organisatie 
benadert de stad in zijn globaliteit, waarbij zowel urbanistische, sociale, demografische, 
stadsecologische, culturele… aspecten aan bod komen. Het aantal stadsverkenningen van 
Brukselbinnenstebuiten ging de voorbije jaren in stijgende lijn. Dankzij een verbeterde 
communicatie verwacht ik dat Brukselbinnenstebuiten er op een kwalitatieve manier toe 
bijdraagt dat nog meer (school-)groepen en individuen uit Vlaanderen, Brussel of elders 
de hoofdstad leren kennen en begrijpen. Gidswerk wordt in bepaalde gevallen aangevuld 
met andere vormen van (digitale) informatieverspreiding. Voor de gidsen wordt er een 
kwaliteitstraject opgezet. Brukselbinnenstebuiten legt zijn oor te luisteren bij andere 
inspirerende organisaties en gaat op zoek naar verrijkende samenwerkingen. De 
organisatie speelt een cruciale rol in het gidsenplatform dat Muntpunt zal aansturen.  
 
2.4.4 BRIO – meer kennis over onze hoofdstad  
 
Voor het wetenschappelijke luik van het Brusselbeleid blijf ik de komende regeerperiode 
beroep doen op BRIO als prioritaire partner. Het is immers essentieel dat de overheid haar 
beleid kan uitstippelen op een wetenschappelijk gefundeerde basis. 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 instellingen. 
Ook in deze regeerperiode zal BRIO dus onderzoek uitvoeren én verspreiden over taal en 
identiteit, onderwijs, samenleven in diversiteit en bestuur.  
 
2.4.5 Brik – Brussel als bruisende studentenstad 
 
We promoten Brussel verder als Nederlandstalige (internationale) studenten- en 
kennisstad. Brik – Student in Brussel vzw (de servicedesk voor studenten aan de 
Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen in Brussel) speelt hierbij een cruciale rol. Brik 
werd opgericht om het Vlaams hoger onderwijs in Brussel te versterken door alle Vlaamse 
hogeronderwijsinstellingen samen een platform te bieden voor structureel overleg en 
samenwerking. Daarnaast evolueerde Brik de laatste jaren tot een servicedesk voor 
studenten. Brik zet Brussel op de kaart als Nederlandstalige, internationale studentenstad, 
maar ook als kennismetropool én als plek waar het goed leven en wonen is.   
 
Brik werkt op het raakvlak van gewest- en gemeenschapsbevoegdheden. Een structureel 
overleg en gecoördineerd beleid met beleidsadviseurs en -actoren op het Brussels 
gewestelijk niveau moet dan ook overwogen worden.  
 
OD 2.5: Aanvullende initiatieven nemen die het reguliere beleid van de Vlaamse ministers 
met gemeenschapsbevoegdheden kunnen versterken 
 
Naast een aantal instellingen die mee 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 gesneden zijn van de Brusselse werkelijkheid.  
 
2.5.1 Werken aan een Nederlandstalig zorgbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten 
dienste van de bevolking 
 
De vergrijzing van de bevolking, migratie, de sociale gezondheidskloof, de digitalisering, 
de vermaatschappelijking van de zorg… stellen nieuwe uitdagingen aan de welzijns- en 
gezondheidssector in het algemeen. De specifieke Brusselse context voegt hier nog een 
aantal kenmerken aan toe. Brussel is meertalig en superdivers, is het jongste gewest van 
het land, kent een duidelijke jonge bevolkingsgroei, heeft erg hoge armoedecijfers en 
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kampt met een gebrek aan bepaalde Nederlandstalige zorgkundigen. Die elementen maken 
het steeds moeilijker om Vlaamse regelgeving en beleidsprincipes zomaar te kopiëren naar 
Brussel. Voor Brussel zijn specifieke oplossingen nodig.  
 
Binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid in Brussel zijn, naast de VGC, het Huis voor 
Gezondheid en het Kenniscentrum Wonen, Welzijn, Zorg de structurele partners. Het 
Brusselbeleid voor welzijn en gezondheid krijgt mee vorm door de overleggroep “Woonzorg 
Brussel” (die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken overheden, het werkveld 
en de ondersteuningsorganisaties).   
 
De structurele partners ontwikkelen, waar nodig en mogelijk, specifieke oplossingen die 
een antwoord bieden op Brusselse uitdagingen. Zo verwijs ik naar een aantal 
investeringsprojecten die passen in de aanpak voor buurtgerichte woonzorg, of projecten 
met een polyvalent karakter waar verschillende functies in samenkomen, zoals 
bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en woningen voor ouderen.  
 
2.5.2 Eigen initiatieven nemen die het reguliere onderwijs- en jeugdbeleid kunnen 
versterken 
 
De Brusselse kinderen en jongeren verdienen alle kansen die hen op weg helpen naar een 
mooie toekomst. In de dagelijkse realiteit worden zij echter geconfronteerd met 
maatschappelijke uitdagingen zoals (kans)armoede, meertaligheid, superdiversiteit en 
sociale ongelijkheid. Tijdens deze regeerperiode wil ik initiatieven aanmoedigen en 
verwelkomen die de kind- en jongerenvriendelijkheid van de hoofdstad versterken en wil 
ik deze groep meer betrekken in mijn beleid. De structurele partners van het Vlaams 
Brusselbeleid – zoals Muntpunt en BRUZZ – zullen specifieke aandacht schenken aan 
kinderen en jongeren (zie OD 2.2). Verder wens ik ook impactvolle projecten te steunen 
die (kwetsbare) jongeren naar de arbeidsmarkt leiden. Daarnaast denk ik aan het deeltijds 
(kunst)onderwijs, Studio Globo en projecten die brede ontwikkelingskansen bieden. 
 
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 artistieke sector. Met recht en reden kan worden gesteld dat de 
cultuursector een solide speler vormt in het hoofdstedelijke verhaal. De Brusselse 
kunstenscene heeft een uitgesproken internationaal karakter en is tegelijkertijd diep 
geworteld in de Brusselse samenleving. Tijdens de voorbije regeerperiode ging er veel 
aandacht naar het aanmoedigen van de samenwerking tussen culturele organisaties van 
de verschillende gemeenschappen. Ik wens die aandacht voor 
gemeenschapsoverschrijdende culturele projecten tijdens deze regeerperiode te 
bestendigen. Daarnaast kan onder meer verwezen worden naar het Vlaams-Afrikaans Huis 
Kuumba in het hartje van Matongé en de internationale samenwerkingen van culturele 
instellingen.     
 
Via de subsidielijn “Projecten voor Brussel” zal ik impulsen geven aan initiatieven met een 
culturele en gemeenschapsvormende dimensie. Ik hecht ook belang aan cultuurparticipatie 
van kwetsbare doelgroepen. 
Er is in Brussel een overaanbod van informatiedragers op het vlak van 
cultuurcommunicatie. Ik zal er bekijken hoe deze communicatie kan gestroomlijnd worden.  
 
SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad 
 
Het Nederlands is een waardevol en essentieel onderdeel van een meertalige, 
internationale grootstad. Uit het taalbarometeronderzoek blijkt dat de taal wint aan belang 
en aan status. Beleidsmatig wil ik dat vertalen in een sterk en positief taalpromotiebeleid 
en het bepleiten van een correcte naleving van de taalwetgeving.     
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OD 3.1: Het voeren van een actief taalpromotie- en oefenkansenbeleid met het Huis van 
het Nederlands Brussel als centrale actor  
 
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. 
 
Het Huis van het Nederlands Brussel is sinds 2004 de prioritaire partner van de Vlaamse 
overheid De organisatie ondersteunt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of 
gebruiken. Voor de uitvoering van haar opdracht ontvangt het Huis middelen van de 
Vlaamse overheid–Coördinatie Brussel (taalpromotie en algemene coördinatie), de 
Vlaamse overheid–Inburgering (intake, screening en doorverwijzing van de individuele 
Brusselaars die Nederlands willen leren) en van de VGC (taalbeleid). De 
beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid (Brussel & Samenleven), de VGC en het 
Huis van het Nederlands Brussel wordt in de komende beleidsperiode geactualiseerd.  
 
Naast het verderzetten van het gevoerde beleid streven we ernaar om tijdens deze 
beleidsperiode de werking van het Huis van het Nederlands Brussel nog te verbreden. Het 
Huis evolueert verder naar het fysieke baken, het aanspreekpunt en het kenniscentrum 
waar iedereen terecht kan met een vraag rond Nederlands in de meertalige stad Brussel. 
In die zin vervult het een laagdrempelige loketfunctie zowel voor mensen die Nederlands 
willen leren en oefenen, als voor organisaties die Nederlands een plek willen geven, 
bedrijven die een taalbeleid willen voeren, instellingen die oefenkansen willen aanbieden, 
onderzoek rond de positie van het Nederlands in Brussel … In deze context proberen we 
toekomstige initiatieven zoveel mogelijk in samenspraak met de Brusselse minister 
bevoegd voor meertaligheid te nemen.  
 
Het te voeren beleid inzake Nederlands in Brussel focust op het zichtbaar maken en 
promoten van Nederlands in de stad. Zoals gezegd, zorgt kennis van het Nederlands in het 
meertalige Brussel voor sociale en economische mobiliteit en biedt meerwaarde. Samen 
met de Vlaamse minister bevoegd voor Samenleven, voorzien we vanuit de Vlaamse 
overheid toegankelijke en laagdrempelige Nederlandse taallessen, zodat elke Brusselaar 
makkelijk de stap kan zetten naar Nederlands leren. Zo blijft ondermeer het 
vrijstellingenbeleid voor inschrijvingsgelden NT2 voor Brusselaars in het raam van het 
inburgeringstraject behouden.  
 
OD 3.2 De Taalbarometer als polsslag van de Brusselse taalverhoudingen  
 
Sinds 1997 voert de Vlaamse overheid onderzoek naar de Brusselse taalsituatie, de 
zogenaamde Taalbarometeronderzoeken (uitgevoerd in 2001, 2007, 2013 en 2018). Het 
Taalbarometeronderzoek biedt een overzicht van het taalgebruik en de taalverschuivingen 
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de manier waarop vanuit de specificiteit van 
het Brusselse model met die taaldiversiteit wordt omgesprongen. De analyse van de 
Brusselse taalsituatie wordt beschouwd als een wetenschappelijke basis voor 
beleidsvoorbereiding en maatschappelijk debat.  
 
OD 3.3: De naleving van de taalwetgeving opvolgen  
 
In het kader van de versterking van de positie van het Nederlands, volg ik de naleving van 
de taalwetgeving actief op. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal als centraal aanspreek- en 
informatiepunt over de taalwetgeving voor burgers, overheden, ondernemingen en andere 
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vraagstellers een blijvende rol spelen als wegwijzer bij taalproblemen en als doorverwijzer 
naar de bevoegde instanties. Niet enkel de VG en de VGC moeten zorg dragen voor een 
goede Nederlandstalige dienstverlening, ook de andere Brusselse overheden moeten ertoe 
worden aangezet om de wettelijke verplichtingen na te leven. Met betrekking tot bestaande 
en mogelijke toekomstige overtredingen, zal ik zelf een signaalfunctie opnemen in de 
richting van de Brusselse besturen die in gebreke zouden blijven. Ik ga in overleg met mijn 
Brusselse collega’s en onderzoek hoe we, met respect voor ieders bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid, de Nederlandstalige dienstverlening in de Brusselse gemeenten, het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
duurzaam kunnen verbeteren. 
 
SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de 
hele Vlaamse Regering   
 
Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel kan ik zelf rechtstreekse (financiële) impulsen 
geven in alle sectoren die tot de gemeenschapsbevoegdheden behoren. Daarnaast zal ik 
vanuit mijn horizontale bevoegdheid een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het 
Brusselbeleid van de Vlaamse ministers met gemeenschapsbevoegdheden. Ik zal streven 
naar een coherent, geëngageerd en vooruitstrevend hoofdstedelijk beleid gedragen door 
de hele Vlaamse Regering. De Brusselnorm en Brusseltoets vormen daartoe goede 
instrumenten. Daarnaast wens ik ook een brugfunctie te vervullen naar de andere 
regeringen en besturen in Brussel. Het opzetten van een regelmatig intergewestelijk 
overleg (Brussel-Vlaanderen) over gemeenschappelijke thema’s zoals mobiliteit, werk, 
ruimtelijke ordening en leefmilieu lijkt me cruciaal. Ik zal ook systematisch en conform de 
Bijzondere wet op de Brusselse Instellingen, deelnemen aan de vergaderingen van het 
GGC-college en ik dring er op aan ook bij de voorbereiding betrokken te worden. Door 
middel van mededelingen aan de Vlaamse regering breng ik regelmatig mijn collega’s op 
de hoogte van de belangrijkste beleidsbeslissingen van het GGC-college en opportuniteiten 
tot samenwerking.  
 
In het kader van een goede en performante dienstverlening in onze hoofdstad zal de 
Vlaamse overheid blijven toezien op een correcte uitoefening van de bevoegdheden door 
de diverse overheden die in Brussel een rol spelen.  
 
OD 4.1: De Brusselnorm in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de 
Brusselaars nastreven 
 
Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beschouwt de 
Nederlandstalige Brusselaars en al wie een geëngageerde keuze maakt voor haar 
instellingen en/of dienstverlening in Brussel, als volwaardig deel uitmakend van de 
Vlaamse gemeenschap. Sinds 2004 vertaalt de Vlaamse Regering dat politiek engagement 
door de Brusselnorm toe te passen. De Brusselnorm is een principe dat staat voor de 
politieke wil van de Vlaamse Regering om in Brussel te investeren. De norm verruimt de 
aspiraties van het Vlaams gemeenschapsbeleid tot meer dan de “klassieke” Brusselse 
Vlaming aangezien voor de uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel 
Vlaanderen mikt op 30% van de Brusselse inwoners en minstens 5% van zijn 
gemeenschapsbudgetten besteedt in Brussel. 
 
De Vlaamse Regering behoudt die Brusselreflex. De Brusselnorm blijft de richtsnoer bij het 
investeren in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars. We blijven 
investeren in onze gemeenschapsbevoegdheden in de hoofdstad en handhaven en 
concretiseren onze ambitie om een aanbod te ontwikkelen van Nederlandstalige 
gemeenschapsvoorzieningen voor 30% van de Brusselaars en daarbij ten minste 5% van 
de totale gemeenschapsuitgaven in en voor de hoofdstad aan te wenden. Daarnaast 
onderzoeken we of de toepassing van een Brusselcoëfficiënt in bepaalde beleidsdomeinen 
of sectoren van de VG aangewezen is. Die coëfficiënt heeft als doel de specifieke 
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sociaaleconomische, institutionele en meertalige complexiteit van Brussel in rekening te 
brengen.  
 
Aan de hand van de jaarlijkse rapporten van de GACB bekijken we of die doelstellingen 
worden gehaald en indien niet, pakken we de tekorten aan met een concreet actieplan. We 
blijven daarbij oog hebben voor de capaciteitsnoden in het Nederlandstalige onderwijs en 
kinderopvang.  
 
OD 4.2: De Vlaamse decreten en besluiten toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op 
de band van Brussel met Vlaanderen (Brusseltoets)   
 
We behouden de Brusseltoets als beleidsinstrument. Ik zal erop toezien dat de Vlaamse 
decreten, besluiten, oproepen en investeringsprogramma’s worden getoetst op de 
toepasbaarheid in Brussel en op de band van Brussel met Vlaanderen. Om duidelijk te 
maken aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement op welke wijze de 
toepasbaarheid van de regelgeving in Brussel verzekerd is, in het geval het gaat om 
gemeenschapsmaterie of gemengde gewest- en gemeenschapsmaterie, wordt een 
instrumentarium ontwikkelt zonder de planlast disproportioneel te verzwaren. Het 
huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering en de omzendbrief Wetgevingstechniek 
worden in die zin aangepast. 
 
De beleidsinstrumenten van de Brusselnorm en de Brusseltoets mogen geen 
bureaucratische oefening zijn, maar moeten duidelijk het reële Brusselbeleid van de 
Vlaamse Regering ondersteunen. Er is ook slechts draagvlak voor die instrumenten indien 
ze functioneel zijn en gesteund worden door de verschillende Vlaams-Brusselse overheden 
en stakeholders. De verdere ontwikkeling/toepassing van die instrumenten hangt daarom 
ook samen met een politieke consensus over wat de draagwijdte ervan is en welke ambities 
precies moeten worden gemeten. 
 
OD 4.3 Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse 
ministers  
 
4.3.1 Investeren in de unieke internationale en diverse positie van Brussel als 
toonaangevende, culturele en toeristische sleutelplek, waarin duidelijke aanwezigheid ook 
samenwerking behelst 
 
Het Vlaamse culturele leven vormt een onmisbare schakel in het Brusselse 
cultuurlandschap. Op het vlak van cultuur wil de Vlaamse Regering investeren in de unieke 
internationale en diverse positie van Brussel als toonaangevende sleutelplek. We stellen 
de verwachtingen en ambities ten aanzien van het Vlaams cultuurbeleid in Brussel 
scherper, rekening houdende met alle andere institutionele culturele spelers. We 
investeren in de relatie met de federale wetenschappelijke instellingen met het oog op 
bredere samenwerkingen op museaal vlak. Naast bilaterale initiatieven vormen ook het 
Cultureel Akkoord met de Franse Gemeenschap en de Interministeriële Conferentie Cultuur 
het referentiekader voor het gesprek. Daarnaast dringen we er bij de federale overheid op 
aan om het Amerikaans Theater over te dragen, voor de creatie van een nieuwe Vlaamse 
culturele pool. 
 
We blijven Brussel als toeristische topbestemming en de hoofdstad van Vlaanderen 
promoten in het buitenland, samen met Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven. 
Het merk “Brussel(s)” wordt gekoppeld aan het merk “Vlaanderen/Flanders”.  
 
4.3.2 Streven naar een op maat van de hoofdstad toegesneden onderwijsbeleid met oog 
voor de capaciteitsnoden, de infrastructuurbehoeften en gemeenschapsoverschrijdende 
uitwisseling van leerkrachten 
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De Vlaamse Regering blijft alert voor de infrastructuurnoden en capaciteitsproblemen van 
het lager en secundair onderwijs in de hoofdstad. Het is onze doelstelling om alle gezinnen 
die zich tot het Nederlandstalige onderwijs richten, effectief ook een plaats te verzekeren. 
We rekenen erop dat de Franse Gemeenschap een evenredige inspanning doet. We 
bewaren de huidige voorrangsregels (65% Nederlandstaligen + 15% leerlingen die 9 jaar 
Nederlandstalig basisonderwijs doorliepen) die zorgen voor een minimaal aantal 
Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalige onderwijs. We vinden meertaligheid van 
de leerlingen belangrijk, maar wensen dit via het Vlaamse decretale kader te bereiken.  
 
De Vlaamse Regering streeft naar een hechtere samenwerking en overleg met de 
Franstalige evenknie in functie van capaciteit, kwaliteit, kennis van de tweede landstaal, 
de spijbelproblematiek en andere onderwijskundige uitdagingen. Heel concreet worden er 
meer uitwisselingen georganiseerd tussen taal- en andere leerkrachten van beide netten.   
 
De Vlaamse Regering engageert zich voor de uitvoering van de afspraken over het 
Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Het akkoord tussen de VG, de Franse 
Gemeenschap en de federale overheid wordt uitgevoerd.   
 
4.3.3 Streven naar een actief en slagkrachtig welzijns-, gezondheids-, gezins- en 
armoedebeleid in Brussel in overleg met alle relevante partners   
 
De Vlaamse Regering werkt verder aan een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid 
voor Brussel, in overleg met alle betrokken overheden en partners. Een gezamenlijke 
programmatie zou kunnen leiden tot minder versnippering in het zorgaanbod en meer 
transparantie. In samenspraak met de Vlaamse minister voor Welzijn en Volksgezondheid 
zal ik toezien op meer overleg en een betere afstemming tussen de verschillende 
beleidsintenties en -interventies. Voor wat betreft de Vlaamse sociale bescherming (VSB) 
moet erover gewaakt worden dat ze in haar integraliteit wordt aangeboden in Brussel. We 
stimuleren de Brusselaars met een promotiecampagne om zich bij de VSB aan te sluiten. 
Ook de impact van de persoonsvolgende financiering op het welzijnsbeleid in Brussel zal 
geëvalueerd worden. 
 
We onderzoeken of er VAPH-aanbod ontbreekt in Brussel en hoe dit desgevallend verholpen 
kan worden. We gaan na hoe de drempels die specifiek zijn voor Brussel weggewerkt 
kunnen worden, onder meer op het vlak van diagnostische onderzoeken. 
 
De armoedecijfers in Brussel liggen hoog. We schenken specifieke aandacht aan de 
armoedebestrijding in de hoofdstad en het bereik van kwetsbare groepen in het Vlaams 
beleid.  
 
Samen met de VGC werken we een geïntegreerd Vlaams gezinsbeleid uit in Brussel met 
aandacht voor kinderopvang en onderwijsnoden (cf. brede ontwikkelingskansen ). Het Huis 
van het Kind krijgt daarbij een belangrijke taak.   
 
4.3.4 Streven naar een specifiek op Brussel gericht sportbeleid met aandacht voor 
bijkomende infrastructuur en een sterker Nederlandstalig aanbod  
 
De nood aan bijkomende sportinfrastructuur in Brussel is bekend. Het is belangrijk dat die 
noden goed in kaart worden gebracht zodat ook de VG en sportfederaties en -clubs hier 
kunnen op inspelen. De Vlaamse Regering behoudt de bijzondere voorrangsregel voor 
ondersteuning van Brusselse initiatieven op het vlak van sportinfrastructuur. We 
onderzoeken hoe de Vlaamse regelgeving en subsidievoorwaarden beter kunnen inspelen 
op de Brusselse realiteit en of de eerder bestudeerde nieuwe topinfrastructuur van Sport 
Vlaanderen in Brussel nog kan worden gerealiseerd. Gelet op het belang van brede 
ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren blijven we scholen ertoe aanzetten om 
hun sportzalen ook naschools open te stellen. In nieuw te bouwen scholen wordt dit 
standaard meegenomen. Speelplaatsen worden zo ingericht dat ze aanzetten tot bewegen 
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sociaaleconomische, institutionele en meertalige complexiteit van Brussel in rekening te 
brengen.  
 
Aan de hand van de jaarlijkse rapporten van de GACB bekijken we of die doelstellingen 
worden gehaald en indien niet, pakken we de tekorten aan met een concreet actieplan. We 
blijven daarbij oog hebben voor de capaciteitsnoden in het Nederlandstalige onderwijs en 
kinderopvang.  
 
OD 4.2: De Vlaamse decreten en besluiten toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op 
de band van Brussel met Vlaanderen (Brusseltoets)   
 
We behouden de Brusseltoets als beleidsinstrument. Ik zal erop toezien dat de Vlaamse 
decreten, besluiten, oproepen en investeringsprogramma’s worden getoetst op de 
toepasbaarheid in Brussel en op de band van Brussel met Vlaanderen. Om duidelijk te 
maken aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement op welke wijze de 
toepasbaarheid van de regelgeving in Brussel verzekerd is, in het geval het gaat om 
gemeenschapsmaterie of gemengde gewest- en gemeenschapsmaterie, wordt een 
instrumentarium ontwikkelt zonder de planlast disproportioneel te verzwaren. Het 
huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering en de omzendbrief Wetgevingstechniek 
worden in die zin aangepast. 
 
De beleidsinstrumenten van de Brusselnorm en de Brusseltoets mogen geen 
bureaucratische oefening zijn, maar moeten duidelijk het reële Brusselbeleid van de 
Vlaamse Regering ondersteunen. Er is ook slechts draagvlak voor die instrumenten indien 
ze functioneel zijn en gesteund worden door de verschillende Vlaams-Brusselse overheden 
en stakeholders. De verdere ontwikkeling/toepassing van die instrumenten hangt daarom 
ook samen met een politieke consensus over wat de draagwijdte ervan is en welke ambities 
precies moeten worden gemeten. 
 
OD 4.3 Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse 
ministers  
 
4.3.1 Investeren in de unieke internationale en diverse positie van Brussel als 
toonaangevende, culturele en toeristische sleutelplek, waarin duidelijke aanwezigheid ook 
samenwerking behelst 
 
Het Vlaamse culturele leven vormt een onmisbare schakel in het Brusselse 
cultuurlandschap. Op het vlak van cultuur wil de Vlaamse Regering investeren in de unieke 
internationale en diverse positie van Brussel als toonaangevende sleutelplek. We stellen 
de verwachtingen en ambities ten aanzien van het Vlaams cultuurbeleid in Brussel 
scherper, rekening houdende met alle andere institutionele culturele spelers. We 
investeren in de relatie met de federale wetenschappelijke instellingen met het oog op 
bredere samenwerkingen op museaal vlak. Naast bilaterale initiatieven vormen ook het 
Cultureel Akkoord met de Franse Gemeenschap en de Interministeriële Conferentie Cultuur 
het referentiekader voor het gesprek. Daarnaast dringen we er bij de federale overheid op 
aan om het Amerikaans Theater over te dragen, voor de creatie van een nieuwe Vlaamse 
culturele pool. 
 
We blijven Brussel als toeristische topbestemming en de hoofdstad van Vlaanderen 
promoten in het buitenland, samen met Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven. 
Het merk “Brussel(s)” wordt gekoppeld aan het merk “Vlaanderen/Flanders”.  
 
4.3.2 Streven naar een op maat van de hoofdstad toegesneden onderwijsbeleid met oog 
voor de capaciteitsnoden, de infrastructuurbehoeften en gemeenschapsoverschrijdende 
uitwisseling van leerkrachten 
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en, mits de juiste randvoorwaarden (veiligheid, onderhoud, …), dat de scholen deze 
kunnen openstellen voor buurtbewoners, jeugdbewegingen en sportclubs.  
 
We bekijken hoe we sportfederaties en -verenigingen kunnen overtuigen om ook in Brussel 
aanwezig te zijn en een Nederlandstalig aanbod te ontwikkelen. Via sportieve activiteiten 
kan het Nederlands op een speelse wijze worden aangeleerd aan anderstalige jongeren.  
 
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 
 
Inburgering, armoedebestrijding, preventieve gezondheiszorg, jeugd, media … zijn slechts 
enkele voorbeelden van domeinen waar de verschillende overheden in Brussel goed 
moeten samenwerken ten voordele van de Brusselaars. Bij voorkeur zullen we, waar 
mogelijk, de afstemming regelen in een Samenwerkingsakkoord. En zetten wij ons ook 
volop in voor de uitvoering ervan. Zo zal ondermeer de uitwerking en toeleiding naar de 
Nederlandstalige inburgeringstrajecten opgestart worden. 

Maar ook dossiers die tot de gewestmateries behoren zoals mobiliteit, werk, ruimtelijke 
ordening en leefmilieu belangen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse 
Gewest aan. Het verleden bewees dat effectieve dialoog tot goede resultaten kan leiden. 
Zo werd er een belangrijk samenwerkingsakkoord tussen de VDAB en Actiris afgesloten 
dat ervoor zorgt dat Brusselse werkzoekenden met een Nederlandstalig beroepsperspectief 
door Actiris kunnen doorverwezen worden naar de VDAB Brussel voor een opleiding en/of 
bemiddeling naar werk. Dat voorbeeld kan ons inspireren om gelijkaardige 
samenwerkingstrajecten op te zetten.  

Specifiek inzake mobiliteitsdossiers als het FietsGEN, het doortrekken van fietssnelwegen, 
fietswerkateliers, Brabantnet, het aanleggen van randparkings, … wil ik indien gewenst 
faciliteren om in overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een model voor 
structurele intergewestelijke samenwerking en besluitvorming verder uit te werken en uit 
te rollen.  

Ook inzake de globale uitdaging van het leefmilieu (klimaat, fijn stof, gezonde lucht…) 
dringt een meer gemeenschappelijke aanpak zich op.  

Ik zal er vanuit mijn functie naar streven een brugfunctie te vervullen tussen de Vlaamse 
en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de betrokkenheid, de co-creatie en het 
draagvlak over de gewestgrenzen heen maximaal te waarborgen.   
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