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In juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar 
principiële goedkeuring aan een 
voorontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering over de beleids- en beheerscyclus
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
waarmee  met ingang van 1 januari 2022 
een nieuw begrotings- en rekeningstelsel 
voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
wordt ingevoerd. 

STRUCTUREEL 
OVERLEG

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. 

MODERN BEGROTINGS-
EN REKENINGSTELSEL



Uitbouw kwalitatief netwerk van 
Vlaamse gemeenschaps-
voorzieningen
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Het Vlaams Brusselfonds (VBF) zal ook in 
2021 blijven zorgen voor de onderhouds-
en vermogensrechtelijke kosten voor 
Muntpunt en het Huis van het Nederlands. 
Daarnaast blijft het VBF een impulsfonds, 
waarbij een brede waaier van 
investeringsprojecten en initiatieven rond 
welzijn, cultuur en onderwijs kan worden 
gefinancierd

Er is een akkoord binnen de Vlaamse 
Regering om de middelen van het VBF, in 
kader van het Vlaamse relanceplan, de 
komende jaren opnieuw te verhogen. 

Structurele partners
We beschikken over sterke partners, die 
nominatief in de Vlaamse begroting zijn 
opgesomd en die het reguliere Vlaamse 
gemeenschapsbeleid in de hoofdstad 
aanvullen. 

Kennis en toegankelijkheid van 
Brussel verhogen 
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 Vlaams-Brussels merkenbeleid blijft
behouden.

Het Vlaams 
Brusselfonds (VBF)

Projecten voor Brussel

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.



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. 



POSITIE VAN HET
NEDERLANDS
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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 
aanbod komen. 

TAALBAROMETER

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. 

TAALPROMOTIE- EN 
OEFENKANSENBELEID NALEVING

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 
beperkt blijft in vergelijking met het aandeel van 
de vragen over het Nederlandse taalgebied.



COHERENT BRUSSELBELEID 
VANUIT VLAAMSE
REGERING



De Vlaamse decreten en besluiten toetsen op de 
toepasbaarheid in Brussel en op de band van 
Brussel met Vlaanderen (Brusseltoets)

De Brusselnorm in infrastructuur en 
dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars 
nastreven
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Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij 
het Brusselbeleid van de Vlaamse Ministers

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



• 28,3 miljoen euro voor de VGC, via dotatie en subsidie voor 
gemeenschapsinfrastructuur

• 14,5 miljoen euro voor de Brusselse partnerorganisaties (o.a. 
Muntpunt, Bruzz, Huis van het Nederlands Brussel)
• Waarvan 1,9 miljoen euro voor projecten voor Brussel

• 0,63 miljoen euro voor de tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld 
voor NT2-cursussen gevolgd door Brusselaar

• 3,6 miljoen euro binnen het Vlaams Brusselfonds voor 
investeringssubsidies en uitgaven m.b.t. de eigen infrastructuur 
(Muntpunt, Huis van het Nederlands Brussel). 
Wordt aangevuld met:
• Overgedragen ruitermiddelen (te bepalen bij BA 2021)
• 10 miljoen euro i.k.v. Vlaams relanceplan

BUDGET


