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Inleiding 
 
 

Situering van de GACB 
 
De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) werd opgericht bij mededeling aan de Vlaamse 
Regering VR 2016 2705 MED.0185/1TER van 27 mei 2016 betreffende het Vlaams Gemeenschapsbeleid 
in Brussel - opstart van de permanente Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB), en de 
nota voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie nr. 20152016-0554 van 26 mei 2016 
over de opstart van de permanente Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB). 
 
De startvergadering van de GACB werd gehouden op 21 juni 2016. Sindsdien werd er eveneens 
vergaderd op 21 oktober 2016, 8 maart 2017 (toelichtingsvergadering), 19 april 2017, 5 juli 2017, 6 
december 2017, 5 juli 2018, 12 december 2018, 1 februari 2019 en 30 november 2020. 
 
 

De Task Force Brussel als de voorloper van de GACB 
 
Tijdens de regeerperiode 2009-2014 installeerde de Vlaamse Regering een ambtelijke Task Force 
Brussel (TFB). De achterliggende doelstelling hierbij was het versterken van het Vlaams 
gemeenschapsbeleid in Brussel van de twee ‘natuurlijke’ partners, met name de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), door het komen tot betere afspraken 
en een meer efficiënte taakverhouding tussen beide overheden. 
 
De TFB stond onder leiding van de secretaris-generaal van de Diensten Algemeen Regeringsbeleid 
en de leidend ambtenaar van de VGC. Het Team Coördinatie Brussel ondersteunde de secretaris-
generaal in zijn opdrachten. De vertegenwoordiging in de TFB bestond naast de leidend 
ambtenaren uit vaste vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming; Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin; Cultuur Jeugd, Sport en Media; het team Stedenbeleid / cel Stedelijk 
Beleid. 
 
In 2012 stelde de TFB haar eindrapport voor. Dit rapport omvat een gezamenlijke 
omgevingsanalyse, een overzicht van de financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar 
Brussel en een knelpuntenanalyse gekoppeld aan voorstellen van oplossing voor enkele belangrijke 
transversale dossiers en de generieke samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. 
 
In 2013 stelde de TFB een aanvullend rapport voor met specifieke knelpuntenanalyses en 
voorstellen per beleidsdomein. De beleidsdomeinen die hierbij behandeld werden, betreffen 
Cultuur, Jeugd, Sport; Onderwijs en Vorming; Welzijn, Gezondheid en Gezin; Stedelijk beleid en 
Stedenbeleid; Inburgering en Integratie. 
 
De TFB legde hiermee de bal in het politieke kamp. Ze suggereerde om de TFB in de toekomst 
verder te zetten onder de vorm van een permanente ambtelijke commissie. 
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Afbakening van de opdrachten van de GACB 
 
De lijvige rapporten van de TFB zijn volledig in het detecteren van knelpunten en inventariseren 
van beleidsopportuniteiten. De rapporten legden de basis voor verder overleg dat moet uitgaan 
van de volgende drie vragen: 
1. Wat zijn de gemeenschappelijke strategische doelstellingen van een Vlaams Gemeenschapsbeleid 
in Brussel; 
2. Wie doet wat bij de uitvoering van die gemeenschappelijke doelstellingen (subsidiariteit); 
3. Wat zijn de meest doeltreffende, legitieme en transparante legistieke en financiële middelen om 
die doelstellingen te bereiken. 
 
Punt 3 van de resolutie goedgekeurd door het Vlaams Parlement tot besluit van de in de commissie 
besproken beleidsnota Brussel (stuk 129, Nr. 5, december 2014), en de nota aan de Vlaamse Regering 
van 17 juli 2015 met betrekking tot het Vlaamse Gemeenschapsbeleid van Vlaamse Gemeenschap 
en VGC (VR20151707DOC0808/1BIS) wijzen op het belang van de toepassing van de Brusselnorm (de 
bevolkingsnorm en de begrotingsnorm) uit het Vlaams Regeerakkoord en roepen op tot een 
regelmatige actualisering van de financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel. 
De TFB bracht deze stromen voor het laatst in kaart wat het jaar 2011 betreft. 
 
De hierboven vermelde afbakening en de daaruit voortkomende ambities veronderstellen een 
ambtelijke onderbouw. Daarom wensten de Vlaamse Gemeenschap en de VGC de gemengde 
ambtelijke TFB uit de vorige regeerperiode opnieuw en permanent te installeren. De Vlaamse 
Regering en het College van de VGC bepalen de agenda van dit ambtelijk overleg. 
 
Gezien het belang dat zowel het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 als het bestuursakkoord 2019-
2024 van de VGC hecht aan een goede toepassing van de Brusselnorm (de bevolkingsnorm en de 
begrotingsnorm), zal de GACB op dit vlak beleidsvoorbereidend werk uitvoeren. De Vlaamse 
Regering blijft hierbij vasthouden aan het Vlaams Regeerakkoord dat stelt: “We blijven investeren 
in onze gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. De Brusselnorm staat centraal bij het investeren 
in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars. De Vlaamse Gemeenschap 
beschouwt voor haar beleid in Brussel 30% van de Brusselse bevolking als haar doelgroep en 
besteedt minstens 5% van de Vlaamse middelen voor gemeenschapsbevoegdheden aan beleid in 
en voor Brussel. Aan de hand van de periodieke rapporten van de Gemengde Ambtelijke Commissie 
Brussel bekijken we of deze doelstellingen gehaald worden, en desgevallend pakken we ze aan met 
een concreet actieplan. Zo blijven we de concrete capaciteitsnood aan Nederlandstalige 
dienstverlening in onderwijs en zorg aanpakken”. 
 
 

De concrete opdrachten van de GACB 
 
De opdrachten die de Vlaamse Regering en het College van de VGC in een eerste fase hebben 
meegegeven aan de GACB, betreffen: 
 
1. Het actualiseren van de financiële stromen zoals voorgesteld in het rapport 2012 en aangevuld 
in het rapport 2013 van de Task Force Brussel. 
Het gaat meer specifiek over volgende gegevens: 
- Rapport 2012: hoofdstuk 4 financiële stromen, p. 147 t.e.m. 161; 
- Rapport 2013: hoofdstuk 5 financiële stromen, p. 144 t.e.m. 151. 
De GACB wordt gevraagd deze gegevens op dezelfde manier opnieuw in kaart te brengen op basis 
van de meest recente gegevens van de Vlaamse Gemeenschap. 
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2. De decretale regelgevingsagenda’s in gemeenschapsmateries van deze regeerperiode te screenen 
op hun toepasbaarheid in Brussel en hierover te rapporteren. 
 
3. Een ontwerp van interpretatief kader uit te werken voor de Vlaamse Regering en het College 
van de VGC voor de bevolkingsnorm en begrotingsnorm uit het Vlaams Regeerakkoord. 
 
4. Te onderzoeken en voorstellen te formuleren in welke mate de Brusseltoets niet alleen kan 
toegepast worden op decreten maar ook op besluiten van de Vlaamse Regering, Ministeriële 
Besluiten, investeringen, projectoproepen en ander beleidsvoorbereidend werk. 
 
De agenda van de GACB is een open agenda, in die zin dat de Vlaamse Regering en het College van 
de VGC samen bijkomende opdrachten kunnen geven aan de GACB. Bestaande bilaterale contacten 
tussen de administraties, binnen de respectievelijke vakgebieden, vallen niet onder deze scoop. 
 
 

Samenstelling van de GACB 
 
Namens de Vlaamse Gemeenschap: 
-Agentschap Binnenlands Bestuur: vertegenwoordigd door de administrateur-generaal, de heer 
Jeroen Windey, covoorzitter van de GACB; 
-Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: vertegenwoordigd door de secretaris-generaal, 
mevrouw Karine Moykens; plaatsvervanger: mevrouw Isabelle Van Vreckem, mevrouw Anne Van 
Der Gucht, de heer Patrick Bedert; 
-Departement Onderwijs en Vorming: vertegenwoordigd door de secretaris-generaal, mevrouw 
Ann Verhaegen; plaatsvervanger: de heer Andy Thoelen; 
-Departement Cultuur, Jeugd en Media: vertegenwoordigd door de secretaris-generaal, de heer Luc 
Delrue; plaatsvervanger: de heer Lieven Boelaert; 
-Agentschap Sport Vlaanderen: vertegenwoordigd door de administrateur-generaal, de heer 
Philippe Paquay; plaatsvervanger: mevrouw Hilde Robeyns; 
-Team Stedenbeleid: vertegenwoordigd door het afdelingshoofd, mevrouw Carolina Stevens. 
 
Namens de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 
-De heer Eric Verrept, leidend ambtenaar, covoorzitter van de GACB; 
-Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin: vertegenwoordigd door de algemeen directeur, 
de heer Dirk Broekaert; 
-Algemene directie Onderwijs en Vorming: vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer 
Steven Vervoort; 
-Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport: vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer 
Yannick Roman; 
-Cel Stedelijk Beleid: vertegenwoordigd door de deskundige-coördinator, de heer Pieter Van Camp. 
 
Ambtenaren van het Team Coördinatie Brussel en de Diensten van de leidend ambtenaar van de 
VGC-administratie wonen de vergaderingen van de GACB eveneens bij. 
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Uitvoering van de opdrachten van de GACB 
 
 

Opdracht 1: de rapportering over de financiële stromen actualiseren 
 
Het rapport 2017 van de GACB bevat de tabellen van de financiële stromen voor de jaren 2012 tot 
en met 2015, de overzichten van de culturele initiatieven die niet werden weerhouden als 
nabijheidsvoorziening, en een leeswijzer met betrekking tot de tabellen voor de jaren 2012 tot en 
met 2015. 
 
Het rapport 2018 van de GACB bevat de genoemde informatie voor de jaren 2016 en 2017. 
 
Het rapport 2020 van de GACB bevat de genoemde informatie voor de jaren 2018 en 2019. 
 
Het voorliggende rapport 2021 van de GACB bevat de tabellen van de financiële stromen voor het 
jaar 2020, de overzichten van de culturele initiatieven die niet werden weerhouden als 
nabijheidsvoorziening, en een leeswijzer met betrekking tot de tabellen voor het jaar 2020. 
 
 

Leeswijzer inventaris financiële gegevens Brusselnorm 
 
 

1 Algemene toelichting bij de financiële tabellen en de Brusselnorm 

 
Overeenkomstig de beleidsdoelstelling van de Vlaamse Regering beschouwt de Vlaamse 
Gemeenschap 30% van de Brusselse bevolking als doelgroep voor haar beleid in Brussel en stelt ze 
voorop om 5% van de totale Vlaamse gemeenschapsuitgaven te besteden aan het Vlaamse 
gemeenschapsbeleid in en voor Brussel. 
 
De Brusselnorm wordt als streefcijfer gehanteerd voor de verschillende 
gemeenschapsbevoegdheden afzonderlijk (cultuur, jeugd, sport, welzijn, gezondheid, gezin, 
onderwijs, vorming, integratie en inburgering, stedenbeleid) en als ondergrens voor het totaal van 
de gemeenschapsuitgaven voor Brussel. 
 
De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) kreeg als opdracht om de financiële stromen 
te actualiseren en opnieuw in kaart te brengen op basis van de meest recente gegevens van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
 
In de rapporten van de Task Force Brussel werden de cijfers voor 2009, 2010 en 2011 in kaart 
gebracht. In het rapport 2017 van de GACB gebeurde dat voor de cijfers van 2012, 2013, 2014 en 
2015. In het rapport 2018 van de GACB werden de cijfers voor 2016 en 2017 in kaart gebracht en in 
het rapport 2020 gebeurde dat voor de cijfers voor de jaren 2018 en 2019.  
 
De tabel met de financiële gegevens in het rapport 2021 biedt een actueel overzicht van de 
uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel voor het 
jaar 2020. 
 
Het gaat daarbij om het toekennen van middelen op basis van de belangrijke beleidsdecreten in 
het kader van de gemeenschapsbevoegdheden en de begrotingsdecreten die subsidielijnen creëren 
waarvoor Brusselse instellingen in aanmerking komen. Op basis van deze cijfers is een relatieve 
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Brusselnorm berekend, namelijk de verhouding ten aanzien van de Vlaamse gemeenschapsuitgaven 
als geheel. 
 
In 2020 werden we vanaf maart getroffen door de coronacrisis. Om een goede en consistente 
vergelijkingsbasis doorheen de jaren te hebben, beslisten we om de middelen die voortvloeien uit 
de coronacrisis (Noodfonds, relance …) afzonderlijk op te lijsten. In de basistabel staan dus enkel 
de ‘reguliere’ middelen. De corona-gelieerde middelen (Noodfonds, relance …) staan in een aparte 
tabel. 
 
 
1.1. Wat is de ambitie van de Brusselnorm? 
 
Zoals hierboven reeds aangehaald, kent de Brusselnorm twee dimensies: het is een programmatie- 
en bevolkingsnorm (voor 30% van de Brusselse bevolking) en een begrotings- of financiële norm 
(5% van de Vlaamse gemeenschapsuitgaven gaat naar Brussel). 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde op 1 januari 2021 officieel 1.219.970 inwoners. Dat cijfer 
houdt geen rekening met een aantal feitelijke inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over kandidaat-vluchtelingen of personen met een diplomatiek statuut 
en hun gezinsleden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent momenteel de hoogste 
bevolkingsdichtheid sinds de bevolkingscijfers worden bijgehouden. De toekomstverwachtingen 
tonen een verdere groei van de bevolking. Volgens gecorrigeerde (COVID-19-update) 
bevolkingsprojecties 2019-2070 van het Federaal Planbureau (2020) zou de Brusselse bevolking 
tussen 2020 en 2024 toenemen tot 1.225.132 inwoners. 
 
Het spreekt voor zich dat die demografische evolutie een belangrijke uitdaging vormt voor de 
verschillende overheden en dat ze gevolgen heeft voor de programmatie van 
gemeenschapsvoorzieningen en dus een impact heeft op de implementatie van de Brusselnorm als 
budgettaire en als bevolkingsnorm. Met de cityboom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn op 
alle beleidsdomeinen bijkomende investeringen noodzakelijk om er de leefbaarheid en de 
leefkwaliteit te vrijwaren en te versterken. 
 
De gevolgen van die demografische evolutie voor de Brusselnorm (streefcijfer) zijn af te lezen in 
de onderstaande grafieken. Grafiek 1 brengt de bevolkingsgroei in het volledige Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (cf. volle lijn) en het overeenkomstige aandeel van 30% (cf. onderbroken 
lijn) in beeld. Grafiek 2 toont hoe de Vlaamse Gemeenschap (cf. volle gele lijn) wordt bepaald door 
de optelling van de bevolkingsaantallen in het Vlaams Gewest (cf. onderbroken gele lijn) met de 
30%-Brusselnorm. Grafiek 3, ten slotte, geeft het aandeel van de Brusselnorm binnen de Vlaamse 
Gemeenschap weer, als indicatie voor de begrotingsnorm (cf. rode stippenlijn, af te lezen op de 
verticale as aan de rechterkant). Op basis van deze cijfers zou de globale Brusselnorm dus moeten 
worden verhoogd tot 5,21% van de Vlaamse gemeenschapsuitgaven voor Brussel. Op te merken 
valt dat de globale Brusselnorm voor het jaar 2020 precies 5,21 % bedraagt (zie verder in dit 
rapport). 
 
Hoewel de Brusselse bevolkingsgroei tussen 2011 en 2021 (+9,01%) lager lag dan de Brusselse 
bevolkingsgroei tussen 2001 en 2011 (+16,04%), was ze nog steeds hoger dan de bevolkingsgroei 
tussen 2011 en 2021 in het Vlaams Gewest (+5,49%), wat resulteert in de toename in het aandeel 
van de gemeenschapsuitgaven. De huidige prognoses voorspellen voor 2021-2030 evenwel een 
sterkere bevolkingsgroei in het Vlaams Gewest (+4,28%) dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(+3,20%), waardoor de Brusselnorm als financiële en begrotingsnorm afneemt. 
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De GACB meent dat er nood is aan een verdere objectivering van de criteria om de omvang van 
de uitbreiding van het voorzieningenaanbod (de programmatie) te kunnen bepalen. Voor de 
verschillende beleidsdomeinen kunnen de mogelijkheden en voorwaarden voor een groeipad 
onderzocht worden in functie van de Brusselnorm. Per beleidsdomein en sector kan daarbij 
bekeken worden hoe en in welke mate de Brusselnorm gerealiseerd wordt en welke (graduele) 
inhaalbewegingen mogelijk en opportuun zijn. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met 
andere institutionele spelers die de Nederlandstalige Brusselaars bedienen, zoals de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in sommige sectoren van het domein welzijn en 
gezondheid. Er kan ook systematisch geanticipeerd worden op de demografische prognoses voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 
1.2. Wat zijn uitgaven voor Brussel en waarom? 
 
Het uitgangspunt van de Brusselnorm houdt in dat de in aanmerking genomen uitgaven gaan naar 
in Brussel gevestigde organisaties, instellingen of personen waarvan het werkgebied hoofdzakelijk 
samenvalt met Brussel (of een deel ervan) of die Brussel als centrum van hun activiteiten 
beschouwen. 
 
De middelen voor de in Brussel gevestigde instellingen voor hoger onderwijs worden wel 
meegeteld (evenwel niet als nabijheidsvoorzieningen, zie verder in dit rapport), maar niet de 
middelen die naar landelijke organisaties gaan (bv. een sportfederatie of landelijke 
jeugdwerkorganisatie met zetel in Brussel). 
 
Die keuze wordt gemotiveerd door het feit dat de Brusselnorm een ambitie uitspreekt van de 
Vlaamse Gemeenschap ten aanzien van Brussel in haar verschillende aspecten, namelijk enerzijds 
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als een integraal onderdeel van het werkingsgebied van de Vlaamse Gemeenschap met haar 
specifieke karakter (grootstedelijk, meertalig, divers) en anderzijds als een gebied met een 
hoofdstedelijke functie en centrumfunctie ten aanzien van Vlaanderen. Daardoor worden ook 
instellingen en voorzieningen opgenomen waarvan het werkingsgebied ruimer is dan de lokale 
Brusselse realiteit. 
 
Er wordt echter geen opsplitsing gemaakt in de middelen voor landelijke organisaties of voor het 
algemene beleid. Het feit dat een organisatie op landelijk niveau gesubsidieerd wordt, eventueel 
zelfs met de vereiste van een regionale spreiding, betekent niet dat een specifiek deel van het 
budget moet zijn voorbehouden voor Brussel. Er wordt verondersteld dat die organisaties en het 
beleid waaraan zij meewerken de hele Vlaamse Gemeenschap ten goede komen, inclusief Brussel. 
Die middelen worden niet meegeteld op het Brussel-aandeel, wel op de totale Vlaamse 
gemeenschapsuitgaven. De opsplitsing maken zou veronderstellen een aandeel te berekenen (op 
dossierniveau) van de totale subsidie van de landelijke organisatie, met al of niet een zetel in 
Brussel. Het gaat bv. om landelijke jeugdorganisaties of organisaties voor volwassenenwerk, 
federaties, belangengroeperingen, steunpunten, enz. 
 
Het spreekt ook voor zich dat de talrijke landelijke organisaties die hun maatschappelijke zetel 
hebben (en minstens hun kantoor houden) in Brussel, omwille van de centrum- en 
hoofdstadfunctie, een indirect maar bijzonder moeilijk te meten sociaal en economisch effect 
hebben op de stad. Anderzijds is het ook moeilijk de kosten voor Brussel (mobiliteit, openbaar 
vervoer, enz.) die dit met zich meebrengt, te verrekenen. Al die indirecte effecten horen niet tot de 
scope van de rapportering, als ze al te becijferen zouden zijn. Ze worden dan ook buiten de scope 
van de Brusselnorm gelaten. 
 
De rapportering over het aandeel Brussel-middelen slaat dus op de subsidies en investeringen die 
eenduidig toewijsbaar zijn aan een werking (in hoofdzaak) in Brussel. 
 
 
1.3. Wat zijn de Vlaamse gemeenschapsuitgaven en waarom? 
 
De Vlaamse gemeenschapsuitgaven zijn deze van de Vlaamse Gemeenschap als overheid. Uiteraard 
wordt er in Brussel ook door anderen geïnvesteerd in het gemeenschapsbeleid, bv. door de VGC, 
de lokale besturen en private organisaties. Om aan te geven dat de Vlaamse Gemeenschap ook 
investeert in deze actoren, is een opsplitsing gemaakt tussen de ontvangers van de middelen. De 
Brusselnorm, en wat in kaart wordt gebracht, verwijst naar de uitgaven van de Vlaamse 
Gemeenschap en niet die van andere overheden. 
 
Om een Brusselnorm te kunnen berekenen, moet bepaald worden wat de relevante uitgaven zijn 
van de gehele Vlaamse Gemeenschap. Dat betekent dat bepaalde onderdelen van de Vlaamse 
overheidsuitgaven worden afgebakend als zijnde het ‘gemeenschapsbeleid’. Hier stelt zich het 
probleem dat niet alle uitgaven op te splitsen zijn naar Brussel toe en er ‘algemeen beleid’ wordt 
gevoerd. We kiezen hierbij voor het uitgangspunt dat de volledige beleidskredieten van het 
betrokken (onderdeel van het) departement of agentschap als gemeenschapsbeleid worden 
beschouwd. De enige uitzondering zijn de apparaatskredieten die niet worden meegeteld. 
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Daarnaast zijn er ook de welzijns- en zorgdomeinen waarin de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC) de unieke bevoegdheid heeft in Brussel1. Uitgaven in dit kader 
worden vanzelfsprekend niet meegerekend bij de Brusselnorm, omdat het hier uitgaven betreft 
van een andere overheid dan de Vlaamse Gemeenschap, namelijk de GGC. 
 
Die keuze wordt gemotiveerd door het feit dat de Brusselnorm over ‘gemeenschapsuitgaven’ in 
zijn algemeenheid spreekt. Indien bv. meer opdrachten op een centraal Vlaams niveau worden 
opgenomen, zonder een specifieke vorm van decentralisatie naar Brussel, dan moet dit ook 
gereflecteerd zijn in de verhouding met de middelen die voor Brussel geoormerkt kunnen worden. 
Alleen de beleidskredieten (voor de externe werking van de Vlaamse overheid) zijn opgenomen. De 
apparaatskredieten (deze hebben betrekking op de interne werking van de Vlaamse overheid, dit 
kan personeels-, werkings- en investeringskredieten omvatten) worden niet meegeteld omdat bv. 
een daling van die kredieten op een onnatuurlijke wijze een verbetering van de Brusselnorm zou 
betekenen. Specifieke aandacht betreffen die apparaatskredieten waar het publieke voorzieningen 
betreft en die ook een lokale functie hebben (bv. grote Vlaamse sportdomeinen, Vlaamse musea 
als KMSKA, enz.). 
 
De cijfers die worden opgenomen voor werking en projecten betreffen de kredieten van het jaar 
waarin de middelen voor een werking of voor projecten werden vastgelegd (VAK). Als de effectief 
uitbetaalde middelen (VEK) voor een werking of een project achteraf blijken te verschillen van het 
initiële VAK, wordt het bedrag aangepast in het jaar waarin het werd vastgelegd. Middelen voor 
werking en projecten worden dus niet opgesplitst over verschillende jaren in functie van de 
verschillende uitbetalingen. 
 
Voor de grote en langetermijninvesteringsprojecten, zoals VIPA of scholenbouw, wordt dit 
onderscheid wel gemaakt en wordt het VEK opgenomen in functie van de verschillende 
uitbetalingen. 
 
We onderscheiden de volgende tien grote domeinen: 
 

1. Onderwijs & Vorming. Dit is het gehele budget van het beleidsdomein Onderwijs en 

Vorming (apparaatskredieten uitgezonderd). De opsplitsing per net is niet beschikbaar.  

2. Werk, beroepsopleiding en sociale economie. Dit zijn de kredieten voor de VDAB (luik 
beroepsopleiding) en voor de Syntra-centra die onderdeel zijn van het programma Werk 
binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). 

3. Cultuur en Jeugd. Dit is het budget van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media 
(apparaatskredieten uitgezonderd, tenzij het publieksvoorzieningen betreft), zonder het 
programma Media. 

4. Sport. Dit is het budget van het Agentschap Sport Vlaanderen. 
5. Welzijn, Gezondheid en Gezin. Dit is het budget van het beleidsdomein Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin (WVG) (apparaatskredieten en de domeinen waarvoor de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de unieke beleidsbevoegdheid heeft 
uitgezonderd). 

6. Mobiliteit en Openbare Werken.  

 
1 De exclusieve bevoegdheden van de GGC zijn: 

1. De gezinsbijslagen (artikel 63, tweede lid, Bijzondere wet Brussel). 
2. De gemeenschapsbevoegdheden in Brussel die niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse of de Franse 

Gemeenschap behoren (artikel 63, eerste lid, Bijzondere wet Brussel), te weten: 
a. De bicommunautaire instellingen; 
b. Alle andere aspecten verbonden met de gemeenschapsbevoegdheden, zoals bv. een vaccinatiecampagne 

die niet via instellingen verloopt of een vaccinatieplicht (aangezien deze verbonden is aan de persoon). 
De enige uitzondering daarop zijn de mobiliteitshulpmiddelen, waarvoor een bijzondere regeling bestaat 
en de Vlaamse Gemeenschap en de GGC concurrerend bevoegd zijn. 
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7. Stedelijk Beleid/Stedenbeleid. Dit is het budget van het programma Stedenbeleid 
binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ). Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het Stedenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap zich in 
hoofdzaak concentreert op de dertien centrumsteden en de VGC. Bovendien is het 
Stedenbeleid een gemengde bevoegdheid, aangezien hierbij zowel gewest- als 
gemeenschapsmateries betrokken zijn. De uitgaven van de VGC gebeuren enkel in het kader 
van de gemeenschapsmateries. 

8. Inburgering & Integratie. Dit is het budget van het programma Inburgering binnen het 
beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ). 

9. Media. Dit is hoofdzakelijk het budget voor de kredieten van de ondersteuning van de 
regionale televisie-initiatieven van het programma Media binnen het beleidsdomein 
Cultuur, Jeugd en Media. De dotatie voor de VRT wordt afgezonderd en niet verrekend. 

10. Brusselbeleid. Dit is het budget van het begrotingsprogramma Coördinatie Brussel binnen 
het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ). 
 

 
De volgende specifieke programma’s uit de Vlaamse begroting zijn het meest relevant om de 
Brusselnorm te berekenen en stemmen overeen met de codes in de tabel: 
 
Onderwijs & Vorming2 

OND FD Leerplichtonderwijs  

OND FE Hoger onderwijs 

OND FF Volwassenenonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs  

OND FG Ondersteuning van het onderwijsveld  

Werk, beroepsopleiding en sociale economie 

WER JD Werk (Beroepsopleiding – VDAB + Syntra) 

Cultuur, Jeugd en Sport 

CJS HB0 Cultuur en Jeugd  

CJS HB0 en 

Gemeentefonds 

Lokaal Cultuurbeleid en lokaal jeugd- en jeugdwerkbeleid 

CJS HF Sport  

Welzijn, Gezondheid en Gezin 

WGG GD Jongerenwelzijn  

WGG GE Zorg en gezondheid  

WGG GF Gezinsondersteunend beleid m.b.t. kinderen 

WGG GG Beleid inzake personen met een handicap 

Stedelijk beleid/Stedenbeleid 

STE BI Stedenbeleid 

Inburgering & Integratie 

INT PF Inburgering en Integratie  

Media 

MED HB0 Media 

Brusselbeleid 

BRU PG Coördinatie Brussel 

 

 
2 Voor het beleidsdomein Onderwijs werden in de tabel alle financiële gegevens volgens het onderwijsniveau ingedeeld 
en niet volgens het begrotingsprogramma. 
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Een aantal uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap zijn niet mee opgenomen, hoewel zij tot op  
zekere hoogte gemeenschapsuitgaven zijn, zoals bv. toerisme, milieuzorg op school, 
ontwikkelingssamenwerking. In de meeste gevallen is er een  grote verwevenheid met de 
gewestbevoegdheden of zijn ze moeilijk in te passen in de klassieke domeinen van het 
gemeenschapsbeleid. Dit sluit niet uit dat deze terreinen wel relevant kunnen zijn voor het beleid 
van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het kan, indien dit relevant wordt geacht, relevant zijn 
om deze cijfers meer van nabij te bekijken. 
 
De DAC- en VIA-middelen zijn mee opgenomen waar zij gekoppeld konden worden aan de andere 
uitgaven voor Brussel. Voor deze middelen geldt bovendien dat zij grosso modo in realiteit de 
werkingsuitgaven van de organisatie volgen, zodat aangenomen kan worden dat de verhouding 
hetzelfde blijft. 
 
 
1.4. Hoe moeten de cijfers worden geïnterpreteerd? 
 
De Brusselnorm spreekt een ambitie voor Brussel uit ten aanzien van het geheel van de uitgaven 
van de Vlaamse Gemeenschap. De Brusselnorm als begrotingsnorm is gesteld op 5% van de 
Vlaamse gemeenschapsuitgaven. Iedere berekening op een lager niveau (bv. op het niveau van een 
beleidsdomein of een afzonderlijk beleidsprogramma) dient steeds met de nodige voorzichtigheid 
te gebeuren, aangezien specifieke elementen een hoger of lager percentage kunnen verklaren. 
 
In het beleidsdomein Onderwijs & Vorming wordt de Brusselnorm als begrotingsnorm enkel 
gehaald dankzij de investeringen in het hoger onderwijs in Brussel. Voor het secundair onderwijs 
wordt de Brusselnorm als begrotingsnorm niet bereikt. Het valt objectief vast te stellen dat een 
relatief hoger bedrag naar hoger onderwijs gaat dan naar de andere onderwijsniveaus, door de 
concentratie van een aantal universiteiten en hogescholen in Brussel. Een gelijkaardige vaststelling 
zou men ook kunnen maken voor een stad als Leuven, waar proportioneel ook veel meer 
(hoger)onderwijsuitgaven zijn dan in een stad zonder zulke grote instellingen voor hoger 
onderwijs. Het is daarom ook zinvol om de uitgaven voor hoger onderwijs – gelet op het 
bovenlokale karakter van deze voorzieningen – anders te bekijken dan die van het basis- en 
secundair onderwijs. Daarom wordt voor de Brusselnorm, op vraag van de VGC, ook een zicht 
gegeven op de uitgaven voor het Nederlandstalig onderwijs zonder hoger onderwijs. De 
instellingen voor hoger onderwijs worden niet als zogenaamde nabijheidsvoorzieningen 
beschouwd (zie verder in dit rapport). 
 
Eenzelfde fenomeen doet zich voor binnen het beleidsdomein Cultuur en Jeugd, waarbij de 
kunstinstellingen in Brussel een groot deel van het budget opnemen en waar Brussel, net als Gent 
of Antwerpen, als grootstad een sterk kunstenveld heeft en een belangrijk aandeel in de middelen 
opneemt. Globaal gesproken halen deze beleidsdomeinen hierdoor de norm. In verschillende  
decreten, zoals het decreet lokaal cultuurbeleid of lokaal jeugdbeleid, was de Brusselnorm ook 
verankerd als subsidiecriterium. 
Voor het beleidsdomein Cultuur wordt, naast het globale beeld van de totale uitgaven, op vraag 
van de VGC, ook een analyse van de nabijheidsvoorzieningen binnen het beleidsdomein Cultuur 
weergegeven. In de tabel nabijheidsvoorzieningen worden sinds 2012 in de teller de middelen van 
organisaties die een lokale werking ontwikkelen verrekend en afgezet tegenover een noemer die 
alle uitgaven omvat. Ook in het voorliggende rapport worden de nabijheidsvoorzieningen op deze 
manier weergeven, in lijn met de rapporten sinds 2012. 
Voor de VGC zijn de subsidies voor de cultuursector in Brussel uiteraard erg belangrijk. Wel kunnen 
voor wat de VGC betreft de cultuur- en kunstenorganisaties niet zomaar bij de Brusselnorm 
worden opgeteld, omdat deze organisaties een veel groter landelijk en zelfs internationaal bereik 
kennen (zie ook verder). 
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De Vlaamse Gemeenschap vindt de weergave van de nabijheidsvoorzieningen voor Cultuur niet 
opportuun omdat het beleidsinstrumentarium voor Cultuur in hoofdzaak gericht is op het creëren 
van landelijke of bovenlokale voorzieningen. Het begrip ‘nabijheidsvoorziening’ wordt in de drie 
grote kaderdecreten Kunsten, Erfgoed en Sociaal-Cultureel Werk en in de andere decreten niet 
gehanteerd. Er zijn volgens de Vlaamse Gemeenschap geen objectieve criteria, methodiek en 
systematiek om te bepalen waarom een culturele organisatie al dan niet een 
‘nabijheidsvoorziening’ zou moeten zijn. Een adequate vergelijking kan in principe voor de Vlaamse 
Gemeenschap maar worden gemaakt als ook uit de noemer de bovenlokale en landelijke culturele 
instellingen worden gehaald, en de noemer dus zou worden beperkt tot de Vlaamse culturele 
instellingen met een zuiver ‘lokale werking’. Een dergelijke nabijheidsvoorzieningen-oefening is 
evenwel niet eenvoudig te maken.  
Het is aanbevelenswaardig om voor de toekomst een (academisch) onderzoek op te zetten om de 
methodieken hiervoor te verfijnen en/of nieuw te ontwikkelen, zodat de berekening voldoet aan 
de specificiteit van de cultuursector. 
 
Wat het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin in zijn geheel betreft, wordt de Brusselnorm 
als begrotingsnorm niet gehaald. Sinds 2015 is er zelfs een globale daling merkbaar in het 
percentage middelen dat voor welzijn en zorg van Vlaanderen naar Brussel gaat. De reden van die 
globale daling moet onder meer gezocht worden in de Zesde Staatshervorming.  
De federale overheid hanteert algemeen een 20%-80% verdeling voor de financiering van 
voorzieningen in Brussel, met 20% investering in Nederlandstalige voorzieningen, wat lager ligt 
dan de Vlaamse norm van 30%. Over de overgenomen sectoren in het kader van de Zesde 
Staatshervorming heeft de Vlaamse overheid pas de volledige zeggenschap vanaf 1 januari 2019. 
Tot die datum wordt de norm van 20% gehanteerd, de RIZIV-norm. Vanaf 1 januari 2019 wordt de 
Brusselnorm gehanteerd, overeenkomstig het Vlaams Regeerakkoord. In 2020 is er een stijging van 
2,17% (2019) naar 2,26% (2020). Daarnaast spelen er nog een reeks andere factoren waardoor de 
Brusselnorm niet gehaald wordt. Het merendeel van de financiering betreft een financiering van 
organisaties, die in Brussel kunnen kiezen tot welke gemeenschap/gemeenschapscommissie ze 
zich wenden voor erkenning en subsidiëring, en waarbij de financiering ook kan verschillen tussen 
de gemeenschappen/gemeenschapscommissies. Daarnaast speelt ook het aanbod van de andere 
gemeenschappen/gemeenschapscommissies in Brussel een rol. Zo zullen initiatiefnemers niet snel 
geneigd zijn om een extra Vlaams woonzorgcentrum in Brussel te openen aangezien er nu al 
leegstand is van rusthuisbedden in Brussel. Een dergelijke bicommunautaire sector bestaat niet 
voor onderwijs en de culturele aangelegenheden. 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gaat, gelet op de invoering van 
de persoonsvolgende financiering, zoveel mogelijk uit van de domicilie van de gebruikers. Dit is 
echter niet in alle gevallen mogelijk. Samengevat geeft dit: 
- Voor de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), revalidatiecentra, multidisciplinaire teams 
(MDT) en vrijetijdsorganisaties gaan we uit van de vestigingsplaats. Hiervoor worden de subsidies 
meegedeeld die aan in Brussel gevestigde organisaties verleend worden. 
- Voor alle andere zorgvormen (multifunctionele centra, rechtstreeks toegankelijke hulp en 
besteding van persoonsvolgend budget via voucher) wordt het aantal punten berekend dat wordt 
ingezet door gebruikers die gedomicilieerd zijn in Brussel. Voor de inzet in multifunctionele centra 
(MFC’s) wordt een gemiddelde inzet van punten op het niveau van de subsidie-eenheid berekend 
en toegerekend aan personen die in Brussel gedomicilieerd zijn. Dit aantal punten wordt 
vermenigvuldigd met de laatst gekende gemiddelde kostprijs per punt op basis van de 
voorschotten en dit op sectorniveau. De definitieve kostprijs is immers pas twee jaar later, bij de 
definitieve afrekening, bekend. 
- Voor personen die gedomicilieerd zijn in Brussel en het persoonsvolgend budget (PVB) in cash 
besteden, wordt de werkelijke besteding meegedeeld. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke 
assistentiebudgetten (PAB).  
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- De tussenkomsten in de kosten van woningaanpassingen en hulpmiddelen worden berekend op 
basis van de domicilie van de persoon met een handicap ten behoeve van wie de aanpassingen 
gevraagd zijn. 
 
 
1.5. Wat doen we met projectmiddelen? 
 
Het is niet steeds eenvoudig om een financiële stroom te typeren. Sommige instellingen of 
organisaties verwerven hun middelen op basis van zeer objectieve criteria die ook rechtstreeks 
verband houden met een aantal objectieve factoren (bv. aantal leerlingen dat les volgt in een 
bepaalde school, aantal ouderen dat een beroep doet op een bepaalde zorgvoorziening, enz.). 
Daarnaast zijn er instellingen waarvan het budget wordt bepaald op basis van een bepaalde 
subsidieregeling, die al dan niet zeer gereglementeerd kan zijn. Dergelijke subsidies kunnen 
terugkerend zijn en over meerdere jaren lopen, terwijl andere subsidies uitdrukkelijk beperkt zijn 
in de tijd. 
 
Er is voor geopteerd om ook de projectmiddelen op te nemen. We doen dit omdat we een geheel 
overzicht van de beleidsmiddelen die naar Brussel gaan willen voorstellen en dus geen onderscheid 
willen maken in de wijze waarop de overheid dat beleid vorm wil geven (bv. via een objectieve 
financieringsregeling voor de organisaties, het voorbehouden van een specifiek budget voor de 
VGC, project- of impulssubsidies, enz.). Uiteindelijk komen al die middelen het gemeenschapsbeleid 
ten goede en vanuit de Brusselnorm telt het geheel van de gemeenschapsuitgaven.  
 
De moeilijkheid is hier het verschil tussen kwantiteit en kwaliteit. In een aantal sectoren kan 
voorspeld worden wat de financieringsbehoefte zal zijn op basis van het aantal te subsidiëren 
personen of organisaties. In andere gevallen zal de kwaliteit van de initiatieven meer bepalend 
zijn. 
 
Er kan echter geen garantie worden geboden dat er op constante basis projecten vanuit Brussel 
kunnen worden gesubsidieerd, aangezien de overheid geen invloed heeft op de kwaliteit van de 
ingediende projecten (in Brussel en daarbuiten). In sommige gevallen zijn er bovendien ook geen 
initiatiefnemers in Brussel die in aanmerking komen of kunnen komen voor bepaalde 
subsidiekaders, wat dan ook een invloed heeft op de uitgaven.  
 
Bij het lezen van de cijfers moet dus, zoals reeds hoger gesteld, steeds de nodige voorzichtigheid 
en nuance aan de dag worden gelegd. De subsidiestromen die verwijzen naar projectmiddelen 
worden het best over meerdere jaren vergeleken, aangezien ze jaarlijks fluctueren. Als over 
meerdere jaren heen een gemiddeld hoger of lager percentage van benutting door Brussel wordt 
vastgesteld, kunnen hieruit specifieke conclusies worden getrokken, bv. over de gemiddelde 
kwaliteit van de projecten die vanuit Brussel worden voorgesteld, of ook de eventuele 
onaangepastheid (of omgekeerd: de geschiktheid) van een bepaalde subsidielijn voor Brusselse 
projecten. In dat geval kan dan bekeken worden in welke mate de subsidieregelgeving kan worden 
aangepast aan het Brusselse terrein. 
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2 Toelichting bij de middelen van de verschillende beleidsdomeinen 

 
 
Onderwijs & Vorming3 

Basisonderwijs en 

secundair onderwijs 

(inclusief 

onderwijsinternaten)4 

Werkingsmiddelen, aanvullende middelen (inclusief 

eigenaarsonderhoud Gemeenschapsonderwijs) en lonen. De 

loonkost bestaat uit de organieke, de aanvullende en de extra 

omkadering (= Brusselcoëfficiënt, GOK (gelijke onderwijskansen), 

AN (anderstalige nieuwkomers) en SES (= lestijden die toegekend 

worden op basis van de socio-economische status van leerlingen)). 

De vervoerskosten (tussenkomst voor de verplaatsing naar de 

school; fietsvergoeding en openbaar vervoer), de investeringen en 

de studietoelagen worden eveneens opgenomen in de tabel.  

Hoger onderwijs Lonen en werking (enveloppefinanciering*), investeringen*, 

studietoelagen, vervoerskosten. De vroegere HBO5-opleidingen 

(volwassenenonderwijs) zijn vanaf het schooljaar 2019-2020 

overgeheveld naar de hogescholen en zijn nu 

graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs. 

* Verschillende hogescholen met hoofdadres in Brussel hebben 

vestigingen buiten Brussel. Het bedrag van de enveloppe voor de 

vestiging in Brussel werd verkregen door de enveloppe van de 

hogeschool op te splitsen per vestiging aan de hand van het 

aantal studenten per vestiging. Voor de investeringen werd 

dezelfde methode gehanteerd. 

Centra voor 

Volwassenenonderwijs 

Werkingsmiddelen en aanvullende toelagen (inclusief nascholing, 

ICT-coördinatie), de lonen en de vervoerskosten. Vanaf 2019-2020 is 

het aanbod beperkt tot opleidingen secundair onderwijs. 

Basiseducatie Werking en lonen 

Deeltijds kunstonderwijs Werking en lonen, vervoerskosten 

Centra voor 

Leerlingenbegeleiding 

Werking en lonen, vervoerskosten 

Overige niet-

onderwijsniveau-gebonden 

uitgaven  

De kostprijs van de Centra voor Leerlingenbegeleiding in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gekend. De overige niet-

onderwijsniveau-gebonden uitgaven zijn niet toewijsbaar in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (lonen en werking Pedagogische 

begeleidingsdiensten, Inspectie levensbeschouwelijke vakken …). Ze 

zijn ter informatie in de tabel opgenomen, maar niet mee 

opgenomen in de berekening van de Brusselnorm. 

Werk, beroepsopleiding en sociale economie 

VDAB - Beroepsopleiding Personeelskosten, werkingskosten, sociale prestaties (vergoedingen 

cursisten), uitbesteding aan derden en subsidies, subsidies aan de 

werkwinkels in Brussel en de investeringen. 

 
3 Per onderwijsniveau worden de infrastructuurmiddelen toegewezen aan de inhoudelijke programma’s. Dit impliceert 
dat kredieten niet overeenstemmen met de kredieten per begrotingsprogramma.   
4 De studietoelagen leerplicht worden niet langer door het beleidsdomein Onderwijs & Vorming uitbetaald. Dit is vanaf 
2020 opgenomen in het groeipakket van Welzijn. 
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Syntra Enveloppe SYNTRA Brussel (outputfinanciering leertijd en 

ondernemerschapstrajecten) en basisfinanciering SYNTRA Brussel. 

Maatwerkdecreet Dit gaat over de beschutte werkplaats Tewerkstellingsinitiatieven 

Kanunnik Triest binnen de sector van de beschutte werkplaatsen 

of maatwerkbedrijven. 

Cultuur en Jeugd  

Participatiebeleid/ 

participatiedecreet 

Het participatiedecreet heeft als doel de participatie in het 

cultuur-, jeugd- en sportbeleid te ondersteunen, verrijken en 

versterken. Concreet wil dit zeggen dat het participatiedecreet een 

mix is van structurele en projectmatige ondersteuning, van 

initiatieven gericht op de participatie van een breed publiek en 

van bepaalde kansengroepen, van bestaande maatregelen en 

nieuwe initiatieven en van subsidies voor publieke en particuliere 

initiatieven. 

Decreet amateurkunsten 

 

De negen landelijk erkende amateurkunstenorganisaties, de  

internationale projecten en werkingsmiddelen voor Zinnema en 

het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel. 

Sociaal-Cultureel 

Volwassenwerk 

De organisaties en initiatieven voor sociaal-cultureel werk: de 

landelijke verenigingen, bewegingen, de vormingscentra/ 

volkshogescholen (Citizenne) enz. 

Lokaal cultuurbeleid Voor het decreet lokaal cultuurbeleid zijn de middelen voor de 

gemeenten van het Vlaams Gewest met ingang van 2016 ingevolge 

de interne staatshervorming overgedragen naar het 

Gemeentefonds. De overgedragen middelen bedragen 84.465.000 

EUR. Dit bedrag blijft “bevroren” en maakt samen met de middelen 

voor het “restdecreet” voor o.a. de openbare bibliotheken in de 

negentien Brusselse gemeenten, de VGC, overkoepelende 

structuren en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden het 

totaal waarop de Brusselnorm wordt berekend. Vanaf 2018 worden 

ook de middelen voor de faciliteitengemeenten overgedragen en is 

het totaal overgedragen bedrag 87.754.556,76 EUR. 

Kunsten Hierin zijn de middelen voor kunstenorganisaties en -projecten 

binnen het Kunstendecreet opgenomen, en de middelen buiten 

decreet voor kunstinstellingen (nominatims als De Singel, 

internationaal …). 

Cultureel Erfgoed Het bevat de middelen voor het Cultureel Erfgoeddecreet (o.a. de 

VGC-erfgoedconvenant) alsook de middelen buiten het 

erfgoeddecreet: de nominatims (KMSKA …), de middelen van de 

buitendiensten (Alden Biesen, Gaasbeek …). 

Bovenlokaal Het decreet op het bovenlokaal cultuurwerk. 

Circuskunsten Het circusdecreet betoelaagt circusorganisaties en circusprojecten. 

Internationaal 

cultuurbeleid 

De middelen voor het transversaal internationaal cultuurbeleid 

(buiten internationale initiatieven in de sectordecreten). 

Algemeen beleid Cultuur Een aantal projecten of initiatieven, buiten de grote hier vermelde 

sectordecreten en beleidsvelden, worden opgenomen onder 
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Algemeen Beleid: innovatieve partnerprojecten, facultatieve 

middelen, enz. 

VIA en DAC / tewerkstelling 

 

De middelen voor DAC en VIA zijn opgenomen en worden 

geventileerd over de verschillende onderdelen. Waar de middelen 

per organisatie kunnen worden toegewezen aan een organisatie 

gesubsidieerd binnen een beleidsveld zijn ze daar opgenomen, 

anders worden zij opgenomen binnen het Algemeen beleid. 

Jeugd- en 

kinderrechtenbeleid 

De werkings- en projectsubsidies op basis van het decreet Jeugd- 

en Kinderrechtenbeleid (experimenteel jeugdwerk, culturele 

projecten, internationale projecten). 

Bovenlokale jeugdwerking Decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor 

bijzondere doelgroepen. Het decreet bundelt vijf verschillende 

subsidielijnen, gericht aan vier groepen van initiatiefnemers. Het 

decreet trad in werking in 2018. 

Lokaal jeugd- en 

jeugdwerkbeleid 

Voor het decreet lokaal jeugdwerk zijn de middelen voor de 

gemeenten van het Vlaams Gewest (met uitzondering van de zes 

faciliteitengemeenten) met ingang van 2016 ingevolge de interne 

staatshervorming overgedragen naar het Gemeentefonds. De 

overgedragen middelen bedragen 17.897.000 EUR. Dit bedrag blijft 

“bevroren” en maakt samen met de middelen voor het 

“restdecreet” voor de VGC en vzw de Rand het totaal waarop de 

Brusselnorm wordt berekend. 

Jeugdtoerisme Decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, 

jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene 

Dienst voor Jeugdtoerisme – projectsubsidies. 

Algemeen beleid Jeugd De ondersteunde initiatieven die niet onder de vermelde decreten 

vallen, zoals internationaal jeugdwerk, enz. 

Sport  

Decreet lokaal sportbeleid Het decreet lokaal sportbeleid regel(t)(de) de subsidies voor: 

1. VGC: Vanaf 2016 wordt de VGC gesubsidieerd op basis van 

het decreet lokaal sportbeleid, tevoren via het Sport Voor Allen-

decreet. Het zijn de middelen van de VGC die opgenomen worden 

in het GACB-rapport. 

2. Gemeenten: Vanaf 2016 zijn de middelen voor de 

gemeenten ingevolge de interne staatshervorming overgedragen 

van de Vlaamse Gemeenschap naar het Gemeentefonds met 

uitzondering van de randgemeenten. De overgedragen middelen 

vanuit Sport bedroegen 14.292.000 EUR. 

3. Provincies: Vanaf 2018 zijn ook de middelen voor de 

provincies uit het decreet lokaal sportbeleid getrokken voor een 

bedrag van 385.000 EUR en toegevoegd aan de werkingsmiddelen 

van Sport Vlaanderen omwille van de overdracht van de 

bevoegdheden. 

4. De randgemeenten binnen het decreet: Vanaf 2018 werden 

ook de middelen voor de twee randgemeenten overgedragen. 
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5. vzw De Rand i.f.v. 3 randgemeenten: Deze vzw wordt nog 

gesubsidieerd op basis van eigen regelgeving die inhoudelijk 

analoog is aan het decreet lokaal sportbeleid. 

6. ISB (overkoepelende structuur, nu Netwerk Lokaal 

Sportbeleid): De middelen voor het Netwerk Lokaal Sportbeleid 

werden niet overgeheveld, ze blijven nog gesubsidieerd binnen het 

decreet lokaal sportbeleid. Deze middelen worden niet in rekening 

gebracht in het GACB-rapport. 

7. VLABUS (nu Sportwerk Vlaanderen): Sportwerk Vlaanderen 

heeft een eigen ‘tewerkstellingsdecreet’. 

Sport - projecten Hierin zitten de middelen voor de subsidiëring van evenementen 

en infrastructuurprojecten vervat. In 2012 en 2013 zaten daar ook 

de middelen in vervat voor de Proeftuinen Open Stadion en Sport 

in Grootsteden. In het decreet bovenlokale sportinfrastructuur 

wordt jaarlijks 5% voorbehouden voor toekenning van subsidies 

aan Brusselse projecten. De middelen (voor projecten) in het kader 

van de uitbouw van laagdrempelige sportinfrastructuur (o.a. 

loopomlopen), schoolsportevenementen, aanstelling Follo's, 

projectsubsidies naschoolse sport en lesgeverskredieten voor de 

ondersteuning lokale en regionale sportpromotionele initiatieven 

zitten hierin niet vervat. De meeste van deze initiatieven worden 

vraaggestuurd ondersteund. 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 

Jongerenwelzijn Cijfers tot 2015: 

Kosten voor private voorzieningen: begeleidingstehuizen, onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra (OOOC), dagcentra, 

thuisbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen (BZW), dienst 

pleeggezin, herstelgerichte afhandeling, crisishulp aan huis, 

projectfinanciering, Centrum Integrale Gezinszorg (vanaf 2014). 

 

Cijfers na 2015: 

Kosten voor private voorzieningen: de erkende voorzieningen 

worden ingedeeld in de volgende categorieën: 

• de organisaties voor bijzondere jeugdzorg; 

• de centra voor integrale gezinszorg; 
• de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra; 
• de diensten voor crisishulp aan huis; 

• de diensten voor herstelgerichte en constructieve 
afhandeling; 

• de organisaties voor naadloze flexibele trajecten onderwijs 
– welzijn. 

 
Een aantal organisaties wordt – los van een erkenning – 
projectmatig ondersteund. 
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Oude terminologie: 
Personen met een 
handicap – hulp aan 
personen 
 
Nieuwe terminologie: 
Personen met een 
handicap – rechtstreeks 
toewijsbaar aan een 
persoon 

Oude terminologie: 
Persoonlijke assistentie-budgetten, subsidies voor hulpmiddelen 
van personen met een handicap. 
 
 
Nieuwe terminologie: 
Persoonlijke assistentie-budgetten, subsidies voor hulpmiddelen 
van personen met een handicap, persoonsvolgende budgetten 
(PVB). 
 
De middelen in de rubriek “pmh-hulpmiddelen en persoonlijk 
assistentiebudget” halveerden van 2018 naar 2020 aangezien een 
deel van deze middelen voortaan wordt meegenomen in de andere 
rubriek “pmh-voorzieningen”. In 2018 werden de personen die cash 
met een PVB besteden, weergegeven in de rubriek “pmh-
hulpmiddelen en persoonlijk assistentiebudget”. Vanaf 2020 werd 
de rubriek “pmh-voorzieningen” beschouwd als de subsidiëring van 
alle organisaties én PVB in de totaliteit, dus ook de personen die 
via PVB cash besteden. 

Oude terminologie: 
Personen met een 
handicap – voorzieningen 
 
 
Nieuwe terminologie: 
Personen met een 
handicap – bijstand die 
niet rechtstreeks aan een 
bepaalde persoon 
toewijsbaar is 

Oude terminologie: 
(Semi-)internaten, dagcentra, tehuizen, pleegzorg, ambulante 
sector, vrijetijdsorganisaties, centra voor ontwikkelingsstoornissen 
(COS), revalidatiecentra, begeleid en beschermd wonen. 
 
Nieuwe terminologie: 
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), Centra voor 
ontwikkelingsstoornissen (COS), revalidatiecentra, 
multidisciplinaire teams (MDT), multifunctionele centra (MFC), 
diensten ondersteuningsplan (DOP), units voor geïnterneerden, 
infoloketten, bijstands-en vrijetijdsorganisaties. 

Kind & Gezin – preventieve 

gezinsondersteuning 

Consultatiebureaus, centrum voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning, vertrouwenscentrum kindermishandeling, 

expertisecentrum kraamzorg, inloopteams, opvoedingswinkel, 

projectsubsidies, infovergaderingen Kind op Komst, prenataal 

steunpunt, Huizen van het Kind en aanbodsvormen onder het 

besluit van de Vlaamse Regering over de preventieve 

gezinsondersteuning (BVR PGO). 

Kind & Gezin – 

kinderopvang 

Alle vergunde opvang baby’s en peuters, zowel gezinsopvang als 

groepsopvang, proefprojecten onthaalouders werknemers, 

pedagogische en taalkundige ondersteuningsorganisaties. 

Kind & Gezin – 

buitenschoolse opvang 

Zelfstandige buitenschoolse opvang, buitenschoolse opvang. Gaat 

om het klassieke voorzieningstype BKO en FCUD type 1 (fonds voor 

collectieve uitrustingen en diensten). 

Kind & Gezin – 

overkoepelend 

Andere FCUD (fonds voor collectieve uitrustingen en diensten) en 

centra voor inclusieve opvang. 

Welzijn De convenant met de VGC inzake lokaal sociaal beleid, Algemeen 

Welzijnswerk (cf. enveloppes CAW Brussel en Tele-Onthaal Vlaams-

Brabant en Brussel, elk op een aparte rij weergegeven), Commissie 
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Juridische Eerstelijnsbijstand, erkende instelling voor 

schuldbemiddeling (cf. CAW Brussel) en Samenlevingsopbouw. 

Vrijwilligerswerk Subsidie i.k.v. vrijwilligerswerk aan het Kenniscentrum Welzijn 

Wonen Zorg (voor deze fusie betrof dit een subsidie aan Het Punt 

Brussel). Ter verduidelijking: de Vlaamse Gemeenschap kent deze 

subsidie toe aan de VGC, die deze toekent aan het Kenniscentrum 

Welzijn Wonen Zorg. 

Armoedebestrijding Projecten armoedebestrijding en de Verenigingen Waar Armen het 

Woord Nemen (7 organisaties in Brussel). 

VIPA Subsidies via klassieke procedure, forfaitsystemen en deze voor 

klimaat (rapportering over de VEK). Voor de forfaitaire systemen 

nemen we in het betrokken jaar enkel de cijfers op van projecten 

die in dat jaar nieuw zijn opgestart. De volgende jaren krijgen deze 

projecten telkens een bedrag, maar deze zijn niet opgenomen in de 

rapportering i.k.v. Brussel. De bedragen zijn per jaar wél te vinden 

op https://www.departementwvg.be/goedgekeurde-projecten.   

Woonzorg Thuiszorg: financiering gezinszorg, logistieke hulp en aanvullende 

thuiszorg, diensten voor oppashulp, lokale dienstencentra en 

regionale dienstencentra. De rij “woonzorgdecreet -ouderenzorg – 

werkingsmiddelen dagverzorgingscentra en centra voor 

kortverblijf” gaat over middelen die al behoorden tot de Vlaamse 

bevoegdheid. De rij “SHV - woonzorgcentra en centra voor 

kortverblijf” bevat de forfaits van de woonzorgcentra en centra 

voor kortverblijf, middelen die werden overgedragen in het kader 

van de Zesde Staatshervorming. 

Geestelijke 

gezondheidszorg 

Ambulante GGZ: het CGG Brussel werd reeds gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap in het kader van het decreet GGZ. 

SHV - residentiële GGZ (PVT 

+ BW) 

Met de Zesde Staatshervorming werd ook de bevoegdheid voor de 

residentiële GGZ, nl. de financiering van psychiatrische 

verzorgingstehuizen (PVT) en Initiatieven Beschut Wonen (IBW), 

overgedragen naar de gemeenschappen. De Vlaamse Gemeenschap 

erkent geen PVT in Brussel, maar wel 2 IBW’s. 

Revalidatie Ambulante revalidatiecentra erkend en gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap (overgedragen met de Zesde 

Staatshervorming): drie Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR 

Brussel, Zeplin Woluwe en De Poolster) en 1 referentiecentrum 

autisme (UZ Brussel). 

Preventie Logo Brussel, Brumammo (bevolkingsonderzoek borstkanker, 

bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker). 

Eerste lijn De eerste lijn in Vlaanderen werd organisatorisch grondig 

hervormd. Een rationalisatie van verschillende structuren is het 

resultaat. De middelen van de samenwerkingsinitiatieven 

eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en geïntegreerde diensten 

thuisverzorging (GDT) werden toegewezen aan de zorgraden van 

https://www.departementwvg.be/goedgekeurde-projecten
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de eerstelijnszones. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is 

ingedeeld als één eerstelijnszone, namelijk BruZel. De structuur van 

de huisartsenkringen (HAK), palliatieve samenwerkingsverbanden 

(PSV), multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE) en palliatieve 

samenwerkingsverbanden (PSV) bleef ongewijzigd. Voor de MBE is 

een theoretische berekening opgenomen omdat Brussel wordt 

bediend door het MBE OMEGA, dat instaat voor de regio Brussel-

Halle-Vilvoorde. Het totaal aantal inwoners van de MBE OMEGA 

bedraagt 931.134 inwoners. Daarvan werd de Brusselnorm van 

300.000 inwoners gehanteerd door het Vlaamse beleid (dus niet de 

30%). We zijn er voor de berekeningen dan ook van uitgegaan dat 

1/3 van de inwoners uit Brussel komt, en dus zou in theorie 1/3 

van de begeleidingen in Brussel gebeuren. Dit komt dan neer op 

233 eenmalige begeleidingen x 1.632,22EUR = 380.361,18 EUR. 

Daarbij ook nog 117 verminderde forfaits x 114,94 EUR= 13.392 EUR. 

Dit geeft samen een theoretische financiële stroom van 393.754 

EUR. 

Stedelijk beleid/Stedenbeleid 

Stedenfonds Het decreet van 13 december 2002, dat een gemeenschaps- en 

gewestbevoegdheid regelde, bepaalde een jaarlijkse voorafname 

van 10% als trekkingsrecht voor de VGC. De VGC kon deze 

middelen aanwenden om vorm te geven aan een duurzaam 

stedelijk beleid op het vlak van gemeenschapsaangelegenheden. De 

middelen en de inhoud waren vastgelegd in de 

beleidsovereenkomst 2014-2019. 

 

Per 1 januari 2017 is het decreet op het Stedenfonds opgeheven en 

wordt de voorafname van 10% voor de VGC als facultatieve 

subsidie aan de VGC uitgekeerd. De VGC dient deze subsidie te 

besteden aan een duurzaam stedelijk beleid op het vlak van 

gemeenschapsmateries. De beleidsovereenkomst van 19 december 

2013 over de besteding van de Stedenfondsmiddelen voor de 

periode 2014-2019 blijft het juridische kader voor deze subsidie. 

 

Sinds de opheffing van het Stedenfonds zijn de 

Stedenfondsmiddelen, die de 13 centrumsteden tot dan toe 

ontvingen, geïntegreerd in het Gemeentefonds. In die zin blijft het 

mogelijk een berekening van de Brusselnorm te maken door de 

middelen van de VGC af te zetten tegen de (voormalige 

Stedenfonds)middelen die de 13 centrumsteden verkrijgen via het 

Gemeentefonds, wetende dat deze middelen ook in het 

Gemeentefonds met 3,5% geïndexeerd worden en als doel hebben 

de centrumsteden te financieren voor hun stedelijke functie. Een 

analoge werkwijze wordt ook gehanteerd bij de middelen lokaal 

cultuurbeleid, lokaal sportbeleid en lokaal jeugdbeleid. 
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Ondersteuning van 

stadsvernieuwings-

projecten 

grootstedenbeleid 

 

Decreet van 22 maart 2002. Vanaf 2017 bundelt het 

Investeringsfonds de middelen van stadsvernieuwing, het Vlaams 

Grootstedenbeleid en het Plattelandsfonds in het decreet van 23 

december 2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en 

de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van 

(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. 

 

Stadsvernieuwing: de VGC kan na oproep projecten indienen die 

kaderen in de haar toegekende bevoegdheden inzake 

gemeenschapsaangelegenheden. Een externe jury beoordeelt en 

formuleert een advies aan de Vlaamse minister. 

 

Grootstedenbeleid: de middelen van het voormalige federale 

grootstedenbeleid met betrekking tot Vlaanderen blijven binnen 

het Investeringsfonds bestemd voor 5 centrumsteden: Antwerpen, 

Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas. 

 

Middelen voor Plattelandsgemeenten; worden niet meegeteld voor 

de berekening van de Brusselnorm. De sinds 2014 voorziene 

middelen voor een 50 plattelandsgemeenten, die door de 

economische crisis onder druk kwamen te staan, blijven binnen 

het Investeringsfonds bestemd voor deze gemeenten. 

Innovatieve en originele 

projecten 

Projectroepen voor innovatieve en originele projecten in het kader 

van het stedenbeleid (tot en met 2015).  

Sociale infrastructuur Van 2017 tot 2019: subsidie-oproep voor de 13 centrumsteden en de 

VGC rond investeringsprojecten ‘sociale infrastructuur’ die 

bijdragen aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en 

het verhogen van de zelfredzaamheid van mensen in 

(kans)armoede. Het doel is om (sociale) infrastructuur te realiseren 

die een duurzaam hefboomeffect kan genereren voor het 

zelfredzaam maken van mensen in (kans)armoede, met bijzondere 

aandacht voor het doorbreken van intergenerationele armoede en 

het stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit. 

Buurtstewards Subsidies voor de aanstelling van buurtstewards die werken rond 

de Romabevolking in de vier steden met een zeer grote 

Romapopulatie (Gent, Antwerpen, Brussel en Sint-Niklaas). Deze 

subsidies maken vanaf september 2016 deel uit van het 

beleidsdomein Inburgering en Integratie maar werden de eerste 

jaren nog opgevolgd door het team Stedenbeleid (Afdeling Steden, 

Brussel en Vlaamse Rand) binnen ABB en vervolgens door de 

Afdeling Integratie en Inburgering binnen ABB.  

Thuis-in-de-stadprijs/Slim-

in-de-stadprijs 

Subsidie-oproep voor de 13 centrumsteden en de VGC rond 

innovatieve realisaties van steden. Sinds 2016 rond 

toekomstgerichte concepten i.v.m. ‘slimme stad’. Deze oproepen  

worden sinds 2020 niet meer gelanceerd. 
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Subsidie voor 

grootstedelijke 

problematieken aan 

Dilbeek, Halle, Vilvoorde en 

Ninove  

Sinds 2017 worden facultatieve subsidies verleend aan Dilbeek, 

Halle en Vilvoorde, omdat zij geconfronteerd worden met de 

grootstedelijke problematieken van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Sinds 2020 ontvangt ook Ninove deze subsidie. 

Subsidie voor 

knooppuntfunctie 

mobiliteit aan 

Denderleeuw, 

Geraardsbergen en 

Zottegem 

Sinds 2020 ontvangen Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem 

een subsidie voor hun knooppuntfunctie mobiliteit. 

Het Smart Flanders 

programma en de Vlaamse 

Open City Architectuur 

Via het Smart Flanders-programma (2017-2019) ondersteunde de 

Vlaamse overheid de 13 centrumsteden en de VGC in hun 

ontwikkeling tot smart cities, met een nadruk op open data. Het 

Smart Flanders programma 2.0 bouwt hierop verder en 

ondersteunt lokale besturen in de digitale transitie: aan de hand 

van jaarthema’s pakt het stedelijke uitdagingen aan waar smart 

city een oplossing kan bieden met het oog op kennisdeling en 

praktijkuitwisseling. De Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA), 

een overkoepelende Vlaamse structuur, wil de veelheid aan lokale 

smart city initiatieven stroomlijnen zodat ze compatibel zijn en 

gekoppeld kunnen worden, en zodat Vlaanderen één 

interoperabele slimme regio kan worden. De bedragen die hiermee 

gepaard gaan, worden niet meegeteld bij de berekening van de 

Brusselnorm. 

Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie 

Agentschap Integratie en 

Inburgering 

 

Daarin zitten de werkingen van het Brussel onthaalbureau en de 

vroegere integratiewerking Foyer. Gefinancierd cf. het decreet van 

7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en 

inburgeringsbeleid. 

Sociale tolk- en 

vertaaldienst Brussels 

Onthaal vzw 

Subsidiëring verloopt via het Agentschap Integratie en Inburgering. 

Huis van het Nederlands 

Brussel 

Gefinancierd cf. het decreet van 7 juni 2013 betreffende het 

Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. 

Integratie – 

projectsubsidies 

Hierin zit o.a. een subsidie aan de VGC inbegrepen. 

Gelijke Kansen - 

werkingssubsidies 

Hierin zit een werkingssubsidie aan de Belgian Pride. 

Media 

Media De begroting Media (350 miljoen EUR) bestaat voor 96% uit de 

middelen voor de openbare omroep. Voor de rapportering over de 

Brusselnorm worden enkel de werkingstoelagen voor regionale 

media in rekening genomen en de andere media-initiatieven, die 

vooral landelijke initiatieven omvatten. 
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Mobiliteit en Openbare Werken 

Sociaal Vervoer Brussel Deze middelen worden uitbetaald aan de vzw die instaat voor het 

vervoersgebied Brussel. Voor Brussel is dit een vzw. Er wordt een 

oproep gedaan voor de verschillende vervoersgebieden over 

Vlaanderen en Brussel; vervolgens wordt een vervoerder 

geselecteerd op basis van criteria die in de regelgeving zijn 

vastgesteld. 

Brusselbeleid 

Ondersteuning van het 

Brusselbeleid 

Algemene werkingskosten en financiering van projecten voor 

Brussel. 

Nominatief gesubsidieerde 

organisaties of instellingen 

Werkingssubsidies aan Brik, BRIO, Brukselbinnenstebuiten, Huis 

voor Gezondheid, Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, Kuumba, 

Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel, Vlaams-

Brusselse Media, VGC - Brede School, Huis van het Nederlands 

Brussel, Muntpunt. Herverdeling naar begrotingsfonds werking 

Volwassenenonderwijs. 

Vlaams Brusselfonds Zie gepubliceerd jaarverslag 2020: 

https://www.vlaanderen.be/brussel/sites/brussel/files/2020_VBF_j

aarverslag_1.pdf 

Vlaamse 

Gemeenschapscommissie - 

algemene dotatie 

Algemene werkingsmiddelen voor de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

Vlaamse 

Gemeenschapscommissie – 

subsidie voor 

gemeenschaps-

infrastructuur 

Investeringssubsidie voor gemeenschapsinfrastructuur in 

eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 
Voor de volledigheid wensen we hier nog aan te vullen dat er ook Europese middelen (meer 
bepaald in het kader van de Europese structuurfondsen) zijn in de sector van integratie en 
inburgering (zie verder) en in het kader van toeleiding naar werk/beroepsopleiding/sociale 
inclusie. Die Europese middelen worden door de Europese Commissie verdeeld over de deelstaten 
(op basis van sociaaleconomische criteria); de deelstaten staan in voor het beheer van deze 
middelen. 
 
Wat toeleiding naar werk/beroepsopleiding betreft, gaat het over het Europees Sociaal Fonds (ESF). 
Een deel van de EU-middelen is bestemd voor Nederlandstalige gemeenschapsacties in Brussel. De 
vorige ESF-programmaperiode liep van 2007-2013 (uitvoering tot en met 2016), de huidige loopt 
van 2014-2020 (uitvoering tot en met 2023). Voor de Vlaamse Gemeenschap wordt het ESF beheerd 
door de ESF Afdeling van de Vlaamse Gemeenschap. Het nieuwe ESF-programma loopt van 2021-
2027. De concrete uitvoering daarvan moet nog starten. 
 
 
2.1. Bijkomende duiding bij de cijfers Inburgering & Integratie  
 
Door de hervorming van de integratie- en inburgeringssector werden het onthaalbureau BON in 
zijn geheel en de integratiewerking van Regionaal Integratiecentrum Foyer sinds 1 januari 2015 
ingekanteld in het nieuw opgerichte Agentschap Integratie en Inburgering (AgII). 

https://www.vlaanderen.be/brussel/sites/brussel/files/2020_VBF_jaarverslag_1.pdf
https://www.vlaanderen.be/brussel/sites/brussel/files/2020_VBF_jaarverslag_1.pdf
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De sociale tolk- en vertaaldienst Brussel Onthaal blijft bestaan als zelfstandige vzw, maar werd 
sinds 1 januari 2015 gefinancierd via het Agentschap Integratie en Inburgering. De bedragen vanaf 
2015 zijn dus geen aparte subsidie-enveloppes meer, maar vertegenwoordigen wel de middelen die 
het Agentschap Integratie en Inburgering voor Brussel uittrekt. 
 
Voor de volledigheid wensen we hier nog aan te vullen dat er ook Europese middelen zijn in de 
sector van integratie en inburgering met financiële stromen naar Brussel. Het betreft het Europees 
Integratiefonds programma (EIF) (protocolakkoord). In 2014 werd het EIF samen met het Europees 
Vluchtelingenfonds en Europees Terugkeerfonds ondergebracht onder één groot nieuw fonds, het 
Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF). Dit fonds loopt van 2014 tot 2020 (effectieve uitvoering 
tot 2023) en wordt beheerd door de ESF Afdeling van de Vlaamse Gemeenschap. Het nieuwe 
programma loopt van 2021-2027. De concrete uitvoering daarvan moet nog starten. 
 
 
2.2. Bijkomende duiding bij de Brusselmiddelen CJSM/CJM) 
 
Cultuur 
 
De cultuurmiddelen voor Brussel bedragen in 2020, 10,14% van de totale Vlaamse cultuurmiddelen 
en liggen daarmee in de lijn van 2018 (10,33%) en 2019 (10,09%). Binnen dat aandeel nemen de 
middelen voor kunstinstellingen, culturele huizen of kunstenaars het grootste deel voor hun 
rekening, gevolgd door de uitgaven in Amateurkunsten en Participatiebeleid. Het belang van de 
Brusselse ruimte voor de kunstensector vertaalt zich ook in de cijfers. 
 
Voor het decreet lokaal cultuurbeleid zijn de middelen voor de gemeenten van het Vlaams Gewest 
met ingang van 2016 ingevolge de interne staatshervorming overgedragen naar het 
Gemeentefonds. De overgedragen middelen blijven “bevroren” en maken samen met de middelen 
voor het “restdecreet” voor o.a. de VGC, overkoepelende structuren en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden het totaal waarop de Brusselnorm wordt berekend. Vanaf 2018 worden 
ook de middelen voor de faciliteitengemeenten overgedragen en is het totaal overgedragen bedrag 
87.754.556,76 EUR. In het decreet lokaal cultuurbeleid waren de middelen voor Brussel decretaal 
verankerd en berekend op 30% van de stedelijke bevolking: het aandeel zit op 5,75%. 
 
Het decreet sociaal-cultureel werk richt zich in hoofdzaak op landelijke organisaties (verenigingen, 
bewegingen en instellingen) die hun werking spreiden over heel Vlaanderen, inclusief Brussel. Enkel 
de werking van de vormingscentra+ (volkshogescholen) hebben een werking die zich richt op een 
bepaalde regio. Voor Brussel is dat Citizenne en enkel deze middelen worden in aanmerking 
genomen als ‘Brussel-uitgave’, wat maakt dat het sociaal-cultureel werk, overeenkomstig de 
gehanteerde methodologie, op slechts 0,77% Brussel-aandeel uitkomt. Zou men de uitgaven enkel 
voor de regionale vormingsinstellingen bekijken, dan bedraagt het aandeel van Citizenne 4,9% op 
het totale budget voor de dertien vormingpluscentra+. 
 
 
Infrastructuur 
 
In een aparte lijn zijn de investeringsmiddelen voor culturele infrastructuur opgenomen. Waar er 
in 2018 infrastructuursubsidies waren voor Rosas en Globe Aroma en in 2019 voor Needcompany, 
Peeping Tom, KVS en Globe Aroma, waren er in 2020 geen toekenningen in Brussel. Wel zijn er de 
recurrente middelen voor infrastructuur in eigendom van de Vlaamse overheid, waarvan een 
belangrijk aandeel culturele infrastructuur in Brussel is. 
 
 

http://www.mi-is.be/nl/het-asiel-migratie-en-integratiefonds-amif
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Jeugd 
 
Voor de jeugdverblijven worden vanuit jeugdmiddelen in Brussel drie jeugdverblijven/hostels 
ondersteund: via directe ondersteuning is er De Waterman van JES vzw en het Hello Hostel in 
Koekelberg. Ook hostel Breugel wordt ondersteund, maar via de subsidie-enveloppe van vzw 
Vlaamse Jeugdherbergen, gevestigd in Antwerpen; die middelen zijn dus niet verrekend. 
 
Voor het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid geldt wat ook voor sociaal-cultureel 
volwassenwerk wordt opgemerkt: het gaat in hoofdzaak om werkingssubsidies voor landelijk 
georganiseerde jeugdverenigingen (koepelstructuren) waarvan de middelen in de totalen zitten, 
maar als ze in Brussel gevestigd zijn, niet worden meegeteld in de Brusselmiddelen.  
 
Voor het decreet lokaal jeugdwerk zijn de middelen voor de gemeenten van het Vlaams Gewest 
met ingang van 2016 ingevolge de interne staatshervorming overgedragen naar het 
Gemeentefonds. De overgedragen middelen bedragen 17.897.000 EUR. Dit bedrag blijft “bevroren” 
en maakt samen met de middelen voor het “restdecreet” voor de VGC en vzw de Rand het totaal 
waarop de Brusselnorm wordt berekend. Zoals bij het decreet lokaal cultuurbeleid was voor lokaal 
jeugdwerk in Brussel de Brusselnorm decretaal verankerd. 
 
 
Media 
 
De begroting Media (350 miljoen EUR) bestaat voor 96% uit de middelen voor de openbare omroep. 
Voor de rapportering over de Brusselnorm worden enkel de werkingstoelagen voor regionale 
media in rekening genomen. 
 
 
2.3. Toelichting bij de corona-middelen 
 
In 2020 werden we vanaf maart getroffen door de coronacrisis. Om een goede en consistente 
vergelijkingsbasis doorheen de jaren te hebben, beslisten we om de middelen die voortvloeien uit 
de coronacrisis (Noodfonds, relance …) afzonderlijk op te lijsten. In de basistabel staan dus enkel 
de “reguliere” middelen. De corona-gelieerde middelen (Noodfonds, relance …) staan in een aparte 
tabel. 
 
Het gros van de verleende middelen is geënt op de gewone financieringsstromen en kan bijgevolg 
aan de hand van de bovenstaande leeswijzer worden gelezen. 
 
Voor wat onderwijs betreft gaat het hoofdzakelijk over: 
 
- Leerplichtonderwijs: 

* organisatie zomerscholen en andere remediëringstrajecten, aankoop laptops voor 
kwetsbare jongeren, ICT-investeringen; 
* extra ICT-middelen gewoon en buitengewoon lager onderwijs vanaf het vijfde leerjaar 
en secundair onderwijs, uitbouw IT-infrastructuur, extra IT-coördinatie en ondersteuning; 
* tegemoetkoming bijkomende kosten op het vlak van verstrengde hygiëne- en 
veiligheidsmaatregelen (aankoop poetsmateriaal, inzet poetspersoneel, aankoop 
hygiënische uitrusting); 
* extra busbegeleiding buitengewoon onderwijs en extra opvang internaten. 

 
- Hoger onderwijs: bijkomende middelen voor de aankoop van laptops, bijkomende middelen voor 
de digitalisering van het hoger onderwijs (afstandsonderwijs), bijkomende middelen voor het 
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toelatingsexamen artsen en tandartsen (regionale spreiding examencentra) en aanvullend 
werkingsbudget. 
 
- Ondersteuning  van het onderwijs: aanvullend werkingsbudget voor de extra kosten van de CLB’s 
(aankoop poetsmateriaal, hygiënische uitrusting …) en contactonderzoek. 
 
Voor 2020 zijn ook, apart, de middelen weergegeven voor de corona-steunmaatregelen binnen de 
cultuurbudgetten. Het gaat om de noodfondsmaatregelen vanuit het noodfondsdecreet binnen de 
beleidsvelden, de culturele activiteitenpremie (CAP) die een stimulans bood voor organiseren van 
cultuuractiviteiten en de corona cultuurpremie gericht op individuele cultuurmakers. Het aandeel 
van organisaties en cultuurmakers, met een werking in en voor Brussel, is hoog: respectievelijk 
13%, 13% en 11%. De detailanalyse bij de CAP of de activiteit al of niet louter in Brussel plaatsvond, 
kon niet gemaakt worden. Wel is gekend of de aanvrager uit Brussel is. 
 
Wat de specifieke welzijnsmiddelen in verband met corona betreft, verwijzen we naar: 
 
- CAW: bijkomende middelen in functie van het versterken van het psychosociaal aanbod op de 
eerstelijn (cf. Actieplan Mentaal Welzijn); 
 
- Samenlevingsopbouw: sectorbreed konden tijdelijk (15 december 2020 - 14 december 2021) 6 extra 
opbouwwerkers worden ingezet. Voor Brussel betrof het een versterking met 0,5 VTE. De verdeling 
gebeurde door de sector zelf; 
 
- Tele-onthaal: voor Tele-onthaal gebeurde een versterking in functie van de coronacrisis op het 
niveau van de federatie van Tele-onthaal en dit in functie van de ondersteuning van de 
vrijwilligerswerking en het overschakelen naar aangepaste chatsoftware en een centraal platform 
voor telefonie. 
 
Wat armoedebestrijding betreft werd binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin een 
specifieke projectoproep “Outreachend bereiken van mensen in armoede” gelanceerd. Alle 
informatie over de projectoproep en de geselecteerde projecten is te vinden via 
https://armoede.vlaanderen.be/projecten.  
 
Te vermelden zijn ook de relancemiddelen op beleidskredieten Binnenland, waarvan een belangrijk 
gedeelte naar de VGC als begunstigde doorstroomde. We nemen hierbij de tabel en de toelichting 
afzonderlijk op. 
 

omschrijving bedrag totaal bedrag VG toelichting 

ABB:  projectsubsidie ter 
compensatie van de 
kosten kinderopvang 
tijdens de paasvakantie 
2020 

76.583,86 573.425,67 
compensatie kosten 
kinderopvang paasvakantie 
2020 

ABB/LF: 
Consumptiebonnen 2020 

750.000 13.283.896,61 
consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen  

https://armoede.vlaanderen.be/projecten
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ABB/LF: Compensatie 
kinderopvang 

120.950 3.941.610 
compensatie kosten 
kinderopvang van 15 mei tot 
30 juni 2020 

ABB/LF: Corona - 
financiering uit Vlaams 
Noodfonds - decreet 19 
juni 2020 

3.171.839,75 83.999.210 
Noodfonds voor cultuur, 

jeugd, sport en media 

ABB/LF: Corona - 
financiering voor 
armoedebestrijding - 
decreet 19 juni 2020 

1.500.000  13.500.000 
Subsidie voor 

armoedebestrijding 

 



 

 

corona 
2020 Beleidsitem 

corona-uitgaven 
Brussel (1) 

corona-uitgaven Vl 
Gemeenschap (2) Programma's % Brussel 

OND Basisonderwijs  1.724.000 39.720.000 FD + FG 4,34% 
OND Secundair onderwijs  3.490.000 47.350.000 FD + FG  7,37% 
OND Hoger onderwijs 7.246.000 46.375.000 FE + FG 15,62% 
OND CVO's en basiseducatie  144.000 1.202.000 FF + FG  11,98% 
OND Deeltijds Kunstonderwijs  52.000 2.226.000 FF + FG  2,34% 
OND CLB 215.000 3.986.000 FG 5,39% 

OND Overige niet-onderwijsniveau gebonden 
uitgaven  

1.112.000 28.511.000 FG  3,90% 

  Totaal OND 13.983.000 169.370.000   8,26% 
WER Beroepsopleiding - VDAB 22.727 401.301 

JD** 

5,66% 
WER Syntra 454 3.740 12,14% 

  Totaal WER 23.181 405.041   5,72% 
CJS Sociaal-cultureel werk  0 3.606.982 Noodfonds 0,00% 
CJS Kunsten 1.869.857 5.231.138 Noodfonds 35,74% 
CJS Cultureel Erfgoed 0 4.814.847 Noodfonds 0,00% 
CJS Algemeen beleid 224.728 2.233.000 Noodfonds 10,06% 

  Totaal Cultuur 2.094.585 15.885.967   13,19% 
CJS Jeugd- en kinderrechtenbeleid 329.119 6.796.947 Noodfonds 4,84% 
CJS Jeugdverblijfcentra 113.042 2.100.000 Noodfonds 5,38% 

  Totaal Jeugd 442.161 8.896.947   4,97% 
CJS Sportbeleid - projecten 56.500 863.773 HF 6,54% 

  Totaal Sport 56.500 863.773   6,54% 
CJS Culturele activiteitenpremie 4.712.000 35.504.000 CAP 13,27% 
CJS Corona cultuurpremie 335.500 3.136.500 CCP 10,70% 

  
Totaal Corona premies 5.047.500 38.640.500   13,06% 

  Totaal CJS 7.640.746 64.287.187   11,89% 
WGG Jongerenwelzijn - private voorzieningen 187.900 6.612.000 

GD+GE+GF+GG 

2,84% 

  
Totaal Jongerenwelzijn 187.900 6.612.000 2,84% 

WGG Personen met een handicap - 
hulpmiddelen en persoonlijk 
assistentiebudget 

16.897 1.743.356 0,97% 

WGG Personen met een handicap - 
voorzieningen 

176.652 15.081.800 1,17% 

  
Totaal PMB 193.549 16.825.156 1,15% 

WGG Kind & Gezin - Kinderopvang 8.420.150 96.712.010 8,71% 
WGG Kind & Gezin - Buitenschoolse opvang 742.315 23.931.706 3,10% 

  Totaal Gezin 9.162.465 120.643.716 7,59% 
WGG CAW 58.930 1.489.926 3,96% 
WGG Samenlevingsopbouw 38.600 463.191 8,33% 
WGG Tele-Onthaal 0 95.000 0,00% 

  Totaal Welzijnsbeleid 97.530 2.048.117 4,76% 
WGG Vrijwilligersbeleid 0 0 0,00% 

  Totaal Vrijwilligerswerk 0 0 0,00% 
WGG Armoedebestrijding (projecten) 352.079 2.647.352 13,30% 

  
Totaal Armoedebestrijding 352.079 2.647.352 13,30% 
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WGG VIPA klassieke betoelaging + 
klimaatsubsidies 

54.637 6.103.416 0,90% 

 WGG VIPA forfaitaire betoelaging 
(ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, 
personen met een handicap) 

1.063.935 48.238.332 2,21% 

  Totaal VIPA 1.118.572 54.341.748 2,06% 
WGG Residentiële ouderenzorg 

(woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, 
centra voor kortverblijf) 

2.841.663 215.512.929 1,32% 

  Totaal Woonzorg 2.841.663 215.512.929 1,32% 
WGG Zorgraden 108.400 6.504.000 1,67% 

  
Totaal Gezondheid 108.400 6.504.000   1,67% 

  Totaal WGG 14.062.158 425.135.018   3,31% 
MOW Sociaal vervoer Brussel 0 0  0,00% 

  Totaal MOW 0 0   0,00% 
WSE Beschutte werkplaats 

Tewerkstellingsinitiatieven Kanunnik 
Triest 

47.138 9.369.864  0,50% 

  Totaal WSE 47.138 9.369.864   0,50% 
STE Facultatieve subsidie aan VGC 0 0 BI 0,00% 

  Totaal STE 0 0   0,00% 
INT Decreet I&I 0 0 PF 0% 

  Totaal INT 0 0   0,00% 
MED Regionale televisie 0 2.945.863 

Noodfonds 

0,00% 
MED Andere media-ondersteuning  6.250 3.429.613 0,18% 

  Totaal MED 6.250 6.375.476   0,10% 
BRU Ondersteuning van het Brusselbeleid 330.000 330.000 

PG 

100,00% 
BRU Nominatief gesubsidieerde organisaties 

of instellingen  
430.000 430.000 100,00% 

BRU Vlaams Brusselfonds  40.000 40.000 100,00% 

  Totaal BRU 800.000 800.000   100,00% 
BIN Binnenland - compensatie kosten van de 

kinderopvang Paasvakantie 2020 
76.584 573.426 

  
13,36% 

BIN Binnenland - consumptiebonnen  750.000 13.283.897   5,65% 
BIN Binnenland - compensatie kinderopvang 120.950 3.941.610 PM 3,07% 

BIN Binnenland - coronafinanciering Vlaams 
Noodfonds 

3.171.840 83.999.210 
  

3,78% 

BIN Binnenland - financiering voor 
armoedebestrijding 

1.500.000 13.500.000 
  

11,11% 

  Totaal BIN 5.619.374 115.298.142   4,87% 
            

  Globaal totaal 42.181.847 791.040.728   5,33% 
 



3 De Brusselnorm en de nabijheidsvoorzieningen 

 
3.1. Nabijheidsvoorzieningen 
 
Zoals hierboven omschreven, is het voor de Vlaamse Gemeenschap en de VGC interessant om alle 
financiële uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap in kaart te brengen, zowel de uitgaven voor de 
zogenaamde lokale of nabijheidsvoorzieningen als de Vlaamse middelen die kaderen in de 
hoofdstedelijke, internationale of centrumfunctie van Brussel. 
 
Hierna wordt een aanvullende analyse gemaakt met betrekking tot de nabijheidsvoorzieningen. 
Uitgangspunt daarbij is dat voor de berekening van de Brusselnorm vooral de uitgaven voor de 
zogenaamde ‘nabijheidsvoorzieningen’ van belang zijn5. De Brusselnorm is minder relevant voor 
(deel)domeinen waarbij de centrumfuncties en hoofdstedelijke functies primeren. 
 
De werking van ‘nabijheidsvoorzieningen’ is ‘lokaal’ in de betekenis dat de meerderheid van de 
gebruikers afkomstig is van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. ‘Nabijheid’ slaat hierbij op 
die ‘gemeenschapsvoorzieningen’ waarvoor de gebruikers in het algemeen (en gemiddeld 
genomen) geen grote verplaatsingen maken en waarbij de dienstverlening, in eerste instantie, 
gericht is op de lokale Brusselse bevolking. 
 
Het bovenstaande betekent niet dat de centrumfunctie van Brussel en de internationale en 
hoofdstedelijke rol niet belangrijk zouden zijn voor zowel Brussel als Vlaanderen. En 
vanzelfsprekend hebben zowel Brussel als Vlaanderen belang bij investeringen die de 
centrumfunctie en de internationale en hoofdstedelijke functie van Brussel versterken, bv. in het 
kader van het kunstenbeleid of het hoger onderwijs. 
 
 
3.2. Concrete toepassing van het criterium ‘nabijheidsvoorzieningen’ in het kader van de 
Brusselnorm 
 
Als we de bovenstaande principes hanteren om het onderscheid te maken tussen de 
nabijheidsvoorzieningen en de (deel)domeinen waarbij de centrumfuncties en hoofdstedelijke 
functies primeren, kunnen zeker de instellingen van het hoger onderwijs en een reeks culturele 
instellingen en kunstinstellingen beschouwd worden als voorzieningen met een bovenlokale, een 
hoofdstedelijke en in sommige gevallen zelfs een internationale functie. 
 
Het is een objectieve vaststelling dat binnen het beleidsdomein Onderwijs & Vorming een relatief 
hoger bedrag naar hoger onderwijs gaat, door de concentratie van een aantal universiteiten en 
hogescholen in Brussel. 
 
Eenzelfde fenomeen doet zich voor binnen het beleidsdomein Cultuur en Jeugd, waarbij vooral de 
kunstorganisaties en culturele voorzieningen in Brussel een groot deel van het budget opnemen. 
Een aanzienlijk deel van de culturele instellingen heeft een werking en een publieksbereik die het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ruim overstijgen. 
 
 

 
5 Het principe dat de Brusselnorm voornamelijk relevant is voor nabijheidsvoorzieningen, werd reeds opgenomen in het 
eindrapport van de ambtelijke Task Force Brussel 2012 (zie p. 196-202): “De Brusselnorm is zeker van belang voor 
‘nabijheidsvoorzieningen’. Dit zijn voorzieningen die, globaal genomen, een sterk ‘lokaal’ (of wijkgericht) karakter hebben 
en sterk gericht zijn op de Brusselse bevolking. Als voornaamste ‘nabijheidsvoorzieningen’ ziet de Task Force Brussel: 
scholen, kinderopvang voor baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning, lokale 
dienstencentra, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra, jeugd- en sportvoorzieningen, lokale bibliotheken, 
gemeenschapscentra,…”. 
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3.2.1. Hoger onderwijs in Brussel 
 
Door de concentratie van een aantal instellingen voor hoger onderwijs in Brussel, zijn de uitgaven 
van de Vlaamse Gemeenschap voor hoger onderwijs ruim boven de 5% van het totaalbudget van 
de Vlaamse Gemeenschap voor hoger onderwijs (naargelang het jaar is tussen de 12% en 13% van 
de Vlaamse gemeenschapsuitgaven voor hoger onderwijs bestemd voor instellingen met een 
vestiging in Brussel). 
 
De instellingen voor hoger onderwijs (met vestiging) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de 
volgende: 

- Erasmushogeschool Brussel; 
- Katholieke Universiteit Leuven; 
- LUCA School of Arts; 
- Odisee; 
- Vrije Universiteit Brussel. 

 
De ruime meerderheid van de studenten hoger onderwijs in Brussel komt niet uit Brussel.  
Zoals in andere belangrijke steden met instellingen voor hoger onderwijs (Leuven, Gent …), 
rekruteert het hoger onderwijs in Brussel veel studenten buiten de grenzen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Meer zelfs, de hogescholen en universiteiten in Brussel rekruteren in 
hoofdzaak studenten uit Vlaanderen.  
Minder dan 20% van de studenten hoger onderwijs in Brussel is afkomstig van of woont in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer dan 80% van de studentenpopulatie komt bijgevolg van 
elders, voornamelijk uit Vlaanderen (en in mindere mate uit het buitenland en het Waals Gewest). 
Op basis van het bovenstaande kan het hoger onderwijs niet beschouwd worden als een 
‘nabijheidsvoorziening’. 
 
 
3.2.2. Culturele voorzieningen en kunstinstellingen in Brussel 
 
Het landschap van culturele instellingen is zeer ruim, van middelen voor de lokale bibliotheek tot 
middelen voor grote Vlaamse instellingen. De kunstorganisaties en culturele instellingen in Brussel 
nemen een groot deel van het budget binnen het beleidsdomein Cultuur en Jeugd op. Een 
aanzienlijk deel van de culturele instellingen heeft een werking en een publieksbereik die het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ruim overstijgen. In die zin kunnen deze voorzieningen niet 
als ‘nabijheidsvoorzieningen’ worden beschouwd. 
 
Ook organisaties die hun zetel hebben in Brussel, maar een duidelijke landelijke of internationale 
werking kennen (bv. reizende gezelschappen of tentoonstellingen, enz.), kunnen niet beschouwd 
worden als nabijheidsvoorzieningen. Dit principe werd overigens ook gehanteerd bij de financiële 
tabellen voor het landelijk sociaal-cultureel werk en landelijk jeugdwerk. 
 
Om te komen tot de definiëring van de financiering van de nabijheidsvoorzieningen voor het 
beleidsdomein Cultuur en Jeugd, werden een aantal door de Vlaamse overheid gesubsidieerde 
kunstinstellingen en culturele organisaties geïsoleerd die door hun werking hoofdzakelijk 
nationaal en internationaal werken en Brussel in hoofdzaak als uitvalsbasis of domicilie gebruiken 
en/of waaraan de VGC voor een specifieke Brusselwerking aanvullende subsidies geeft. Het gaat 
om een dertigtal organisaties. Verder in dit rapport staat het overzicht van deze initiatieven die 
niet als ‘nabijheidsvoorziening’ werden weerhouden, met daarbij de subsidiebedragen voor 2020. 
 
In de hierna volgende tabel werd de oefening gemaakt voor de werkingssubsidies van de betrokken 
culturele organisaties. Voor de investeringsuitgaven via FOCI (die overigens sterk fluctueren in de 
tijd), werd deze analyse voor wat de nabijheidsvoorzieningen betreft niet gemaakt. 
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3.2.3. Sportvoorzieningen 
 
Er wordt vastgesteld dat er geen Sport Vlaanderen-centrum is in Brussel. 
 
De VGC merkt op dat de afwezigheid van een dergelijk topsportcentrum in Brussel vanzelfsprekend 
ook nadelige gevolgen kan hebben voor alle potentiële gebruikers: ook ‘gewone’ sporters zouden 
immers intensief gebruik kunnen maken van deze topsportcentra. 
 
Het Vlaams Regeerakkoord (2019-2024) stelt het volgende: “De nood aan bijkomende 
sportinfrastructuur in Brussel is gekend. De Vlaamse regering behoudt de bijzondere 
voorrangsregel voor ondersteuning van Brusselse projecten inzake sportinfrastructuur en vergroot 
de kansen op gedeelde investeringen. Heel specifiek wordt onderzocht hoe de Vlaamse regelgeving 
en subsidievoorwaarden beter kunnen inspelen op de Brusselse realiteit en/of de eerder 
bestudeerde nieuwe topsportinfrastructuur van Sport Vlaanderen in Brussel alsnog kan worden 
gerealiseerd.” 
 
Intussen is het decreet bovenlokale sportinfrastructuur aangepast. Het decreet bovenlokale 
sportinfrastructuur voorziet dat sportinfrastructuur zowel in het Nederlandstalig taalgebied als in 
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gesubsidieerd kan worden. In het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad komen enkel de Vlaamse Gemeenschapscommissie en private en 
publiekrechtelijke rechtspersonen die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd 
uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap in aanmerking. In de decreetwijziging wordt 
een extra subsidievoorwaarde toegevoegd voor bovenlokale sportinfrastructuur gelegen in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: voor die sportinfrastructuur garandeert de 
subsidieaanvrager dat de sportinfrastructuur prioritair opengesteld wordt aan Nederlandstalige 
scholen, aan erkende sportfederaties of erkende organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
(OSV), of aan sportclubs, aangesloten bij een erkende sportfederatie of verenigingen, of 
verenigingen aangesloten bij een erkende OSV. Op die manier kan worden gepeild op welke wijze 
de subsidieaanvrager - ook in geval van gedeelde investeringen - zich richt tot een Nederlandstalig 
doelpubliek. 
 
 
3.3. Uitleg bij de tabel 
 
Voor de verschillende beleidsdomeinen en de meer gedetailleerde beleidsvelden en 
beleidsprogramma’s worden in het overzicht steeds het totaalbudget  en het percentage van de 
middelen in functie van de berekening van de Brusselnorm weergegeven. 
Daarnaast geeft de exceltabel ook het budget en het percentage van de Brusselnorm met de 
toepassing van het principe van de ‘nabijheidsvoorzieningen’ weer. 
 
 
 
 
  



2020 Beleidsitem Overdrachten (1) Gemeenten (2) VGC (3) (1+2+3) Vl Gemeenschap Programma's % Brussel 

OND Basisonderwijs  0 0 0 237.196.000 4.468.928.000 FD + FG  5,31% 
OND Secundair onderwijs 0 0 0 179.995.000 4.667.094.000 FD + FG  3,86% 
OND Hoger onderwijs 0 0 0 261.492.000 2.076.806.000 FE + FG  12,59% 
OND CVO's en basiseducatie 0 0 0 47.229.000 480.420.000 FF + FG 9,83% 
OND Deeltijds Kunstonderwijs  0 0 0 13.451.000 271.641.000 FF + FG 4,95% 
OND CLB  0 0 0 12.428.000 185.739.000 FG 6,69% 

OND Overige niet-onderwijsniveau gebonden uitgaven 0 0 0   469.371.000 FG   

  Totaal OND 0 0 0 751.791.000 12.150.628.000   6,19% 

  Totaal OND - zonder hoger onderwijs 0 0 0 490.299.000 10.073.822.000   4,87% 
WER Beroepsopleiding - VDAB 14.217.345 0 0 14.217.345 224.371.931 

JD** 

6,34% 

WER Syntra 3.428.751 0 0 3.428.751 45.704.555 7,50% 

  Totaal WER 17.646.096 0 0 17.646.096 270.076.486   6,53% 
CJS Participatiebeleid 224.728 0 74.448 299.176 10.472.755 HB0 2,86% 

CJS Amateurkunsten  710.804 0 0 710.804 9.383.715 HB0 7,57% 

CJS Sociaal-cultureel volwassenenwerk  652.425 0 0 652.425 84.973.534 HB0 0,77% 

CJS Lokaal cultuurbeleid  0 3.102.473 2.504.985 5.607.458 97.516.628 
HB0 + 

gemeentefonds  
5,75% 

CJS Kunsten 38.999.686 0 0 38.999.686 174.407.595 HB0 22,36% 

CJS Cultureel Erfgoed 995.596 0 449.000 1.444.596 69.752.943 HB0 2,07% 

CJS Internationaal cultuurbeleid 781.038 0 0 781.038 6.361.121 HB0 12,28% 

CJS Bovenlokaal 409.572 0 0 409.572 7.330.429 HB0 5,59% 

CJS Algemeen beleid 70.000 0 0 70.000 20.751.174 HB0 0,34% 

CJS Circuskunsten 34.812 0 0 34.812 2.523.110 HB0 1,38% 

  Totaal Cultuur 42.878.661 3.102.473 3.028.433 49.009.567 483.473.004 
  

10,14% 

  Totaal Cultuur - enkel nabijheidsvoorzieningen 10.189.147 3.102.473 3.028.433 16.320.053 483.473.004 3,38% 

CJS Algemeen beleid 515.403 0 0 515.403 8.002.480 HB0 6,44% 

CJS Jeugd- en kinderrechtenbeleid 760.037 0 0 760.037 36.925.389 HB0 2,06% 

CJS Lokaal jeugd- en jeugdwerkbeleid  0 0 1.072.455 1.072.455 19.048.455 
HB0 + 

gemeentefonds  
5,63% 

CJS Bovenlokale jeugdwerking  0 0 0 0 151.133 HB0 0,00% 

CJS Jeugdverblijfcentra 232.964 0 0 232.964 12.733.228 HB0 1,83% 

  Totaal Jeugd 1.508.404 0 1.072.455 2.580.859 76.860.685   3,36% 

CJS Decreet Lokaal Sportbeleid 0 0 738.000 738.000 14.292.000 HF 5,16% 

CJS Sportbeleid - projecten 242.576 0 0 242.576 20.761.676   1,17% 

  Totaal Sport 242.576 0 738.000 980.576 35.053.676   2,80% 

FOCI eigen infrastructuur 1.862.474 0 0 1.862.474 29.657.364 HB0 6,28% 
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FOCI subsidies (overdrachten) 0 0 0 0 7.304.889 HB0 0,00% 

  Totaal FOCI 1.862.474 0 0 1.862.474 36.962.253   5,04% 

  Totaal CJS 46.492.115 3.102.473 4.838.888 54.433.476 632.349.618   8,61% 

  Totaal CJS - nabijheidsvoorzieningen 13.802.601 3.102.473 4.838.888 21.743.962 632.349.618   3,44% 
WGG Jongerenwelzijn - private voorzieningen 19.836.554 0 0 19.836.554 574.080.846 

GD+GE+GF+GG 

3,46% 

  Totaal Jongerenwelzijn 19.836.554 0 0 19.836.554 574.080.846 3,46% 

WGG 
Personen met een handicap - hulpmiddelen en 
persoonlijk assistentiebudget 

715.711 0 0 715.711 78.441.841 0,91% 

WGG Personen met een handicap - voorzieningen 19.897.362 0 0 19.897.362 1.691.527.893 1,18% 

  Totaal PMB 20.613.073 0 0 20.613.073 1.769.969.734 1,16% 

WGG Kind & Gezin - Preventieve gezinsondersteuning 5.307.560 0 25.000 5.332.560 84.929.626 6,28% 

WGG Kind & Gezin - Kinderopvang 48.237.186 0 0 48.237.186 

610.430.418 8,48% WGG Kind & Gezin - Buitenschoolse opvang 2.075.922 0 0 2.075.922 

WGG Kind & Gezin - overkoepelend 1.438.803 0 0 1.438.803 

  Totaal Gezin 57.059.471 0 25.000 57.084.471 695.360.044 8,21% 

WGG Convenant VGC - VG inzake lokaal sociaal beleid 0 0 131.600 131.600 300.800 43,75% 

WGG CAW 5.828.521 0 0 5.828.521 94.518.010 6,17% 

WGG Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand 164.741 0 0 164.741 1.024.000 16,09% 

WGG Erkende instelling voor schuldbemiddeling (CAW) 64.834 0 0 64.834 1.250.043 5,19% 

WGG Samenlevingsopbouw 1.272.906 0 0 1.272.906 10.515.773 12,10% 

WGG Tele-Onthaal 676.240 0 0 676.240 2.882.317 23,46% 

  Totaal Welzijnsbeleid 8.007.242 0 131.600 8.138.842 110.490.943 7,37% 

WGG Vrijwilligersbeleid 23.000 0 0 23.000 113.000 20,35% 

  Totaal Vrijwilligerswerk 23.000 0 0 23.000 113.000 20,35% 

WGG Armoedebestrijding (projecten) 113.450 0 220.500 333.950 2.854.000 11,70% 

WGG Armoedeverenigingen 363.472 0 0 363.472 2.742.344 13,25% 

  Totaal Armoedebestrijding 476.922 0 220.500 697.422 5.596.344 12,46% 

WGG VIPA klassieke betoelaging + klimaatsubsidies 3.203.692 0 0 3.203.692 61.859.190 5,18% 

WGG 
VIPA forfaitaire betoelaging (ziekenhuizen, 
ouderenvoorzieningen, personen met een handicap) 

0 0 0 0 1.872.155 0,00% 

  Totaal VIPA 3.203.692 0 0 3.203.692 63.731.345 5,03% 

WGG 
Woonzorgdecreet - ouderenzorg - werkingsmiddelen 
dagverzorgingscentra, ex-gesco, ex-dac, 
expertisecentra dementie 

232.635 0 0 232.635 19.934.332 1,17% 

WGG VSB - woonzorgcentra + centra voor kortverblijf  11.946.929 0 0 11.946.929 1.953.716.359 0,61% 

WGG VSB - CDV 208.017 0 0 208.017 16.270.482 1,28% 

WGG Res. Ouderenzorg: sociaal akkoord 674.252 0 0 674.252 115.258.000 0,58% 
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WGG 
Woonzorgdecreet - Thuiszorg (logistieke hulp, 
aanvullende thuiszorg, diensten oppashulp, 
gezinszorg) 

8.050.314 0 0 8.050.314 706.769.973 1,14% 

WGG Woonzorgdecreet - Lokale dienstencentra 721.411 0 0 721.411 8.943.870 8,07% 

WGG Woonzorgdecreet - Regionale dienstencentra 0 0 0 0 54.646 0,00% 

  Totaal Woonzorg 21.833.558 0 0 21.833.558 2.820.947.662 0,77% 

WGG Centra Geestelijke Gezondheidszorg 5.396.148 0 0 5.396.148 71.791.346 7,52% 

WGG SHV - residentiële GGZ (BW) 689.460 0 0 689.460 46.343.544 1,49% 

WGG SHV - residentiële GGZ (PVT) 0 0 0 0 79.451 0,00% 

WGG SHV - revalidatiecentra 3.529.065 0 0 3.529.065 160.264.071 2,20% 

WGG Preventiedecreet - Preventie (LOGO + Brumammo) 254.494 0 0 254.494 14.131.131 1,80% 

WGG Multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE) 1.252.602 0 0 1.252.602 9.944.363 12,60% 

WGG Zorgraden 300.587 0 0 300.587 4.476.268 6,72% 

WGG Lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) 95.172 0 0 95.172 2.449.251 3,89% 

WGG Huisartsenkringen (HAK) 320.120 0 0 320.120 4.978.000 6,43% 

WGG 
Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg 
(SEL) 

101.423 0 0 101.423 2.041.930 4,97% 

WGG 
Palliatieve netwerken (PN) + palliatieve 
samenwerkingsverbanden (PSV) 

304.579 0 0 304.579 2.436.148 12,50% 

  Totaal Gezondheid 12.243.650 0 0 12.243.650 318.935.504  3,84% 

  Totaal WGG 143.297.162 0 377.100 143.674.262 6.359.225.422   2,26% 
MOW Sociaal vervoer Brussel 80.500 0 0 80.500 3.711.695  2,17% 

  Totaal MOW 80.500 0 0 80.500 3.711.695   2,17% 

WSE 
Beschutte werkplaats Tewerkstellingsinitiatieven 
Kanunnik Triest 1.999.814 0 0 1.999.814 372.767.763  0,54% 

  Totaal WSE 1.999.814 0 0 1.999.814 372.767.763   0,54% 
STE Facultatieve subsidie aan VGC 0 0 16.719.000 16.719.000 162.294.000 

BI 

10,30% 
STE Investeringsfonds, onderdeel stadsvernieuwing  0 0 0 0 6.583.304 0,00% 
STE Investeringsfonds, onderdeel grootstedenbeleid 0 0 0 0 14.718.206 0,00% 
STE Slim in de Stad-prijs 0 0 29.000 29.000 174.000 16,67% 
STE Dilbeek, Halle, Vilvoorde en Ninove 0 0 0 0 4.500.000 0,00% 
STE Sociale infrastructuur 0 0 0 0 0 0,00% 
STE Denderleeuw, Geraadsbergen en Zottegem 0 0 0 0 2.500.000  0,00% 

  Totaal STE 0 0 16.748.000 16.748.000 190.769.510   8,78% 
INT Decreet I&I - Inburgering  9.026.000 0 0 9.026.000 

83.207.920 PF 15,88% INT Decreet I&I - Integratie  1.185.000 0 0 1.185.000 

INT Decreet I&I - Tolken  359.000 0 0 359.000 
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INT Projectsubsidies (taalpromotie, VUB, Duo for a job) 585.940 0 0 585.940 

INT 
HvN Brussel (asielmiddelen, werkingssubsidie, 
taaltesten) 

1.787.744 0 0 1.787.744 

INT Projectsubsidies - VGC 0 0 266.667 266.667 

INT Werkingssubsidie - The Belgian pride 25.000 0 0 25.000 25.000 100,00% 

  Totaal INT 12.968.684 0 266.667 13.235.351 83.232.920   15,90% 
MED Regionale televisie 173.970 0 0 173.970 1.781.999 

HB0 

9,76% 

MED Andere media-ondersteuning  6.690 0 0 6.690 3.887.008 0,17% 

  Totaal MED 180.660 0 0 180.660 5.669.007   3,19% 
BRU Ondersteuning van het Brusselbeleid 2.029.000 0 0 2.029.000 2.029.000 

PG 

100% 

BRU Nominatief gesubsidieerde organisaties of instellingen 12.487.000 0 705.000 13.192.000 13.192.000 100% 

BRU Vlaams Brusselfonds 5.503.000 0 0 5.503.000 5.503.000 100% 

BRU 
Vlaamse Gemeenschapscommissie - algemene 
dotatie  

0 0 27.150.000 27.150.000 27.150.000 100% 

BRU 
Vlaamse Gemeenschapscommissie - subsidie voor 
gemeenschapsinfrastructuur  

0 0 1.116.000 1.116.000 1.116.000 100% 

  Totaal BRU 20.019.000 0 28.971.000 48.990.000 48.990.000   100,00% 
                  

  Globaal totaal 242.684.031 3.102.473 51.201.655 1.048.779.159 20.117.420.420   5,21% 

  Globaal totaal - nabijheidsvoorzieningen 209.994.516 3.102.473 51.201.655 754.597.644 18.040.614.420   4,18% 
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Overzichtstabellen 
 
In onderstaande tabellen geven we een overzicht van de evolutie van de Brusselnorm per beleidsdomein, 
van 2012 t.e.m. 2020. De cijfers geven de percentages weer van de middelen in functie van de berekening 
van de Brusselnorm. In de tweede tabel gebeurt dat met toepassing van het principe van de 
‘nabijheidsvoorzieningen’. 
 

Brusselnorm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
Gemiddelde 
2012-2020 

Onderwijs 5,55 5,68 5,85 6,12 5,98 5,99 6,24 6,23 6,19 5,99 

Werk 5,64 5,86 6,18 5,76 6,31 6,86 6,51 6,99 6,53 6,32 

Cultuur, Jeugd, Sport 8,04 7,84 8,29 8,76 9,35 9,74 9,02 8,67 8,61 8,71 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 2,86 2,86 2,88 1,93 2,31 2,24 2,32 2,17 2,26 2,35 

Stedenbeleid 9,27 9,31 9,30 9,51 9,64 9,85 10,43 9,87 8,78 9,55 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

12,30 12,58 12,34 15,25 10,33 13,61 11,53 9,96 15,90 12,50 

Communicatie en Media 9,87 9,87 9,88 11,39 9,87 10,67 3,73 4,25 3,19 6,11 

Mobiliteit en Openbare 
Werken 

8,30 7,19 5,05 3,43 2,84 2,38 2,40 1,75 2,17 3,09 

Werk en Sociale Economie 0,83 0,91 0,83 0,85 0,89 0,88 0,86 0,65 0,54 0,79 

Brusselbeleid 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Brusselnorm (totaal) 5,38 5,43 5,56 5,01 5,21 5,19 5,28 5,19 5,21 5,26 

 
Brusselnorm - 

nabijheidsvoorzieningen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 
Gemiddelde 
2012-2020 

Onderwijs 4,31 4,46 4,50 4,63 4,61 4,64 4,91 4,88 4,87 4,66 

Werk 5,64 5,86 6,18 5,76 6,31 6,86 6,51 6,99 6,53 6,32 

Cultuur, Jeugd, Sport 3,86 3,79 3,73 3,79 4,56 4,93 4,15 3,86 3,44 4,00 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 2,86 2,86 2,88 1,93 2,31 2,24 2,32 2,17 2,26 2,35 

Stedenbeleid 9,27 9,31 9,30 9,51 9,64 9,85 10,43 9,87 8,78 9,55 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

12,30 12,58 12,34 15,25 10,33 13,61 11,53 9,96 15,90 12,50 

Communicatie en Media 9,87 9,87 9,88 11,39 9,87 10,67 3,73 4,25 3,19 6,11 

Mobiliteit en Openbare 
Werken 

8,30 7,19 5,05 3,43 2,84 2,38 2,40 1,75 2,17 3,09 

Werk en Sociale Economie 0,83 0,91 0,83 0,85 0,89 0,88 0,86 0,65 0,54 0,79 

Brusselbeleid 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Brusselnorm - 
nabijheidsvoorzieningen 
(totaal) 

4,36 4,44 4,43 3,91 4,17 4,16 4,26 4,16 4,18 4,22 
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Algemeen overzicht Brusselnorm in absolute cijfers 
 

BRUSSELNORM          

 2012 2013 2014 

 Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % 

Onderwijs 553.229.000 9.964.644.000 5,55 580.613.000 10.229.157.000 5,68 609.855.000 10.417.039.000 5,85 

Werk 12.819.576 227.357.192 5,64 13.072.560 222.939.170 5,86 13.637.319 220.708.506 6,18 

Cultuur, Jeugd, Sport 43.964.882 546.899.876 8,04 43.279.250 551.724.409 7,84 54.983.346 663.021.505 8,29 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 87.574.875 3.060.644.374 2,86 93.735.755 3.273.938.820 2,86 99.102.923 3.438.995.847 2,88 

Stedenbeleid 14.013.881 151.232.000 9,27 14.520.374 156.047.000 9,31 14.984.600 161.105.000 9,30 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

6.317.152 51.359.066 12,30 6.583.050 52.319.842 12,58 6.446.437 52.249.104 12,34 

Communicatie en Media 205.000 2.076.000 9,87 205.000 2.076.000 9,87 205.100 2.076.000 9,88 

Mobiliteit en Openbare 
Werken 84.383 1.017.183 8,30 87.575 1.217.243 7,19 99.725 1.974.793 5,05 

Werk en Sociale Economie 2.003.439 240.163.824 0,83 2.321.930 253.864.908 0,91 2.172.027 260.192.198 0,83 

Brusselbeleid 48.474.000 48.474.000 100,00 48.567.000 48.567.000 100,00 47.534.000 47.534.000 100,00 

Totaal 768.686.188 14.293.867.515 5,38 802.985.494 14.791.851.391 5,43 849.020.477 15.264.895.953 5,56 

          
          
BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN        

 2012 2013 2014 

 Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % 

Onderwijs 358.742.000 8.320.627.000 4,31 381.496.000 8.546.012.000 4,46 390.415.000 8.670.395.000 4,50 

Werk 12.819.576 227.357.192 5,64 13.072.560 222.939.170 5,86 13.637.319 220.708.506 6,18 

Cultuur, Jeugd, Sport 21.104.566 546.899.876 3,86 20.900.218 551.724.409 3,79 24.715.563 663.021.505 3,73 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 87.574.875 3.060.644.374 2,86 93.735.755 3.273.938.820 2,86 99.102.923 3.438.995.847 2,88 

Stedenbeleid 14.013.881 151.232.000 9,27 14.520.374 156.047.000 9,31 14.984.600 161.105.000 9,30 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

6.317.152 51.359.066 12,30 6.583.050 52.319.842 12,58 6.446.437 52.249.104 12,34 

Communicatie en Media 205.000 2.076.000 9,87 205.000 2.076.000 9,87 205.100 2.076.000 9,88 

Mobiliteit en Openbare 
Werken 84.383 1.017.183 8,30 87.575 1.217.243 7,19 99.725 1.974.793 5,05 

Werk en Sociale Economie 2.003.439 240.163.824 0,83 2.321.930 253.864.908 0,91 2.172.027 260.192.198 0,83 

Brusselbeleid 48.474.000 48.474.000 100,00 48.567.000 48.567.000 100,00 47.534.000 47.534.000 100,00 

Totaal 551.338.872 12.649.850.515 4,36 581.489.462 13.108.706.391 4,44 599.312.694 13.518.251.953 4,43 
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BRUSSELNORM          

 2015 2016 2017 

 Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % 

Onderwijs 635.425.000 10.380.036.000 6,12 635.666.000 10.638.134.000 5,98 649.747.000 10.846.106.000 5,99 

Werk 14.276.231 247.854.684 5,76 15.155.083 240.224.795 6,31 17.463.648 254.435.628 6,86 

Cultuur, Jeugd, Sport 49.391.476 563.953.678 8,76 51.157.956 547.071.104 9,35 57.327.619 588.315.456 9,74 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 114.813.778 5.941.512.714 1,93 120.913.927 5.231.123.520 2,31 128.457.603 5.729.042.848 2,24 

Stedenbeleid 15.530.164 163.323.227 9,51 15.984.200 165.883.645 9,64 16.337.000 165.840.797 9,85 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

8.230.504 53.974.842 15,25 10.818.212 104.724.000 10,33 11.497.906 84.508.000 13,61 

Communicatie en Media 236.375 2.076.000 11,39 185.100 1.876.000 9,87 200.100 1.876.000 10,67 

Mobiliteit en Openbare Werken 85.109 2.483.772 3,43 79.276 2.788.646 2,84 75.983 3.187.579 2,38 

Werk en Sociale Economie 2.231.378 263.174.468 0,85 2.294.066 257.678.359 0,89 2.430.145 276.218.132 0,88 

Brusselbeleid 45.315.000 45.315.000 100,00 45.745.000 45.745.000 100,00 49.771.000 49.771.000 100,00 

Totaal 885.535.015 17.663.704.385 5,01 897.998.820 17.235.249.069 5,21 933.308.004 17.999.301.440 5,19 

          
          

BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN        

 2015 2016 2017 

 Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % 

Onderwijs 401.356.000 8.672.736.000 4,63 409.700.000 8.884.653.000 4,61 415.449.000 8.962.783.000 4,64 

Werk 14.276.231 247.854.684 5,76 15.155.083 240.224.795 6,31 17.463.648 254.435.628 6,86 

Cultuur, Jeugd, Sport 21.357.682 563.953.678 3,79 24.965.029 547.071.104 4,56 28.998.795 588.315.456 4,93 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 114.813.778 5.941.512.714 1,93 120.913.927 5.231.123.520 2,31 128.457.603 5.729.042.848 2,24 

Stedenbeleid 15.530.164 163.323.227 9,51 15.984.200 165.883.645 9,64 16.337.000 165.840.797 9,85 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

8.230.504 53.974.842 15,25 10.818.212 104.724.000 10,33 11.497.906 84.508.000 13,61 

Communicatie en Media 236.375 2.076.000 11,39 185.100 1.876.000 9,87 200.100 1.876.000 10,67 

Mobiliteit en Openbare Werken 85.109 2.483.772 3,43 79.276 2.788.646 2,84 75.983 3.187.579 2,38 

Werk en Sociale Economie 2.231.378 263.174.468 0,85 2.294.066 257.678.359 0,89 2.430.145 276.218.132 0,88 

Brusselbeleid 45.315.000 45.315.000 100,00 45.745.000 45.745.000 100,00 49.771.000 49.771.000 100,00 

Totaal 623.432.222 15.956.404.385 3,91 645.839.893 15.481.768.069 4,17 670.681.180 16.115.978.440 4,16 
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BRUSSELNORM          

 2018 2019 2020 

 Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % 

Onderwijs 695.343.000 11.150.914.000 6,24 724.852.000 11.640.750.000 6,23 751.791.000 12.150.628.000 6,19 

Werk 17.706.648 271.841.758 6,51 18.308.453 261.862.119 6,99 17.646.096 270.076.486 6,53 

Cultuur, Jeugd, Sport 58.359.224 646.963.111 9,02 56.660.388 653.646.691 8,67 54.433.476 632.349.618 8,61 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 143.739.944 6.189.201.902 2,32 137.845.368 6.340.254.752 2,17 143.674.262 6.359.225.422 2,26 

Stedenbeleid 17.968.653 172.248.638 10,43 17.500.815 177.356.955 9,87 16.748.000 190.769.510 8,78 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

8.762.541 75.984.000 11,53 8.165.019 81.939.056 9,96 13.235.351 83.232.920 15,90 

Communicatie en Media 309.700 8.303.915 3,73 311.567 7.324.944 4,25 180.660 5.669.007 3,19 

Mobiliteit en Openbare Werken 82.960 3.451.018 2,40 82.960 4.738.028 1,75 80.500 3.711.695 2,17 

Werk en Sociale Economie 2.390.051 277.177.099 0,86 2.534.663 392.520.948 0,65 1.999.814 372.767.763 0,54 

Brusselbeleid 49.795.488 49.795.488 100,00 51.692.000 51.692.000 100,00 48.990.000 48.990.000 100,00 

Totaal 994.458.209 18.845.880.929 5,28 1.017.953.233 19.612.085.493 5,19 1.048.779.159 20.117.420.420 5,21 

          
          
BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN        

 2018 2019 2020 

 Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % Brussel Vl. Gemeenschap % 

Onderwijs 454.886.000 9.265.767.000 4,91 471.081.000 9.657.156.000 4,88 490.299.000 10.073.822.000 4,87 

Werk 17.706.648 271.841.758 6,51 18.308.453 261.862.119 6,99 17.646.096 270.076.486 6,53 

Cultuur, Jeugd, Sport 26.830.416 646.963.111 4,15 25.206.312 653.646.691 3,86 21.743.962 632.349.618 3,44 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 143.739.944 6.189.201.902 2,32 137.845.368 6.340.254.752 2,17 143.674.262 6.359.225.422 2,26 

Stedenbeleid 17.968.653 172.248.638 10,43 17.500.815 177.356.955 9,87 16.748.000 190.769.510 8,78 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

8.762.541 75.984.000 11,53 8.165.019 81.939.056 9,96 13.235.351 83.232.920 15,90 

Communicatie en Media 309.700 8.303.915 3,73 311.567 7.324.944 4,25 180.660 5.669.007 3,19 

Mobiliteit en Openbare Werken 82.960 3.451.018 2,40 82.960 4.738.028 1,75 80.500 3.711.695 2,17 

Werk en Sociale Economie 2.390.051 277.177.099 0,86 2.534.663 392.520.948 0,65 1.999.814 372.767.763 0,54 

Brusselbeleid 49.795.488 49.795.488 100,00 51.692.000 51.692.000 100,00 48.990.000 48.990.000 100,00 

Totaal 722.472.401 16.960.733.929 4,26 732.728.157 17.628.491.493 4,16 754.597.644 18.040.614.420 4,18 
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BRUSSELNORM    

 Totaal 2012-2020 Totaal 2012-2020 Gemiddelde  

 Brussel Vl. Gemeenschap % 

Onderwijs 5.836.521.000 97.417.408.000 5,99 

Werk 140.085.614 2.217.300.338 6,32 

Cultuur, Jeugd, Sport 469.557.617 5.393.945.449 8,71 

Welzijn, Gezondheid, Gezin 1.069.833.435 45.563.790.198 2,35 

Stedenbeleid 143.587.687 1.503.806.772 9,55 

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

80.056.172 640.290.830 12,50 

Communicatie en Media 2.038.602 33.353.866 6,11 

Mobiliteit en Openbare Werken 758.471 24.569.956 3,09 

Werk en Sociale Economie 20.377.513 2.593.757.699 0,79 

Brusselbeleid 435.883.488 435.883.488 100,00 

Totaal 8.198.699.599 155.824.106.595 5,26 

    

    
BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN   

 Totaal 2012-2020 Totaal 2012-2020 Gemiddelde    

 Brussel Vl. Gemeenschap %   

Onderwijs 3.773.424.000 81.053.951.000 4,66   

Werk 140.085.614 2.217.300.338 6,32   

Cultuur, Jeugd, Sport 215.822.543 5.393.945.449 4,00   

Welzijn, Gezondheid, Gezin 1.069.833.435 45.563.790.198 2,35   

Stedenbeleid 143.587.687 1.503.806.772 9,55   

Integratie, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

80.056.172 640.290.830 12,50   

Communicatie en Media 2.038.602 33.353.866 6,11   

Mobiliteit en Openbare Werken 758.471 24.569.956 3,09   

Werk en Sociale Economie 20.377.513 2.593.757.699 0,79   

Brusselbeleid 435.883.488 435.883.488 100,00   

Totaal 5.881.867.525 139.460.649.595 4,22   
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2020 - Culturele initiatieven die niet werden weerhouden als nabijheidsvoorziening 

  

Totaal 32.689.514,18 
  

VIA-decreet 993.656,26 

Argos 37.831,95 

Vlaams-Nederlands huis deBuren 41.897,50 

Architecture Workroom Brussels 19.823,32 

VI.BE 894.103,49   

DAC 222.996,65 

Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg 30.439,75 

Ancienne Belgique 192.556,90   

Diverse Brusselse podia - uitgavendecreet 1.096.956,00 

Flagey 1.096.956,00   

Samenwerking BOZAR 827.410,00 

Paleis voor Schone Kunsten 827.410,00   

Vlaams-Marokkaans culturenhuis 230.000,00 

Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Darna (vroeger Daarkom) 230.000,00   

Vlaamse-Nederlands huis 477.640,00 

Vlaams-Nederlands huis deBuren 477.640,00   

Bovenlokaal cultuurdecreet - uitgavendecreet 39.936,00 

Pulse Transitienetwerk 39.936,00   

Erfpachtvergoeding Kaaitheater 400.121,50 

Kaaitheater - ING België 400.121,50   

Cultureel-erfgoeddecreet 431.316,00 

Vrije Universiteit Brussel 370.116,00 

Argos 61.200,00   

Kunstendecreet 27.969.481,77 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg 2.812.946,30 

Ancienne Belgique 2.070.452,60 

Brussels Philharmonic 8.196.868,94 

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel - Europa 402.284,55 

Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg 1.329.989,79 

Argos 628.147,16 

Kaaitheater 2.385.301,79 

Brussels Jazz Orchestra 344.056,61 

Oxalys 223.062,25 

Wiels Centre d'Arts Contemporains - Centrum voor Hedendaagse Kunsten 814.128,96 

Rosas 1.621.594,98 

Peeping Tom 380.750,85 

Damaged Goods 746.437,74 

Creative Workers - Creatieve Werkers 286.214,93 

Bronks Jeugdtheater 1.151.232,96 
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Architecture Workroom Brussels 195.541,56 

Aubergine 98.301,89 

Centre D'information De L'architecture, De L'urbanisme Et Du Design-

Informatiecentrum Voor Architectuur, Stedebouw En Design 

71.843,42 

Great Investment 161.068,31 

De Nieuwe Opdrachtgevers 62.090,48 

Mus-E Belgium 197.955,64 

Overtoon 104.964,79 

SPIN 101.874,73 

Voetvolk 157.785,16 

Needcompany 945.262,47 

A Two Dogs Company 378.143,61 

Blindman 244.016,57 

Fieldworks 196.700,37 

Hiatus 235.036,15 

Hiros 214.564,63 

Robin 205.197,95 

Moussem 456.167,13 

Volta (eenjarige subsidies) 76.095,00 

Auguste Orts (eenjarige subsidies) 20.250,00 

Hiros (eenjarige subsidies) 46.980,00 

Moussem (eenjarige subsidies) 27.621,50 

SPIN (eenjarige subsidies) 56.700,00 

Ultima Vez (eenjarige subsidies) 65.700,00 

internationale residenties en reizen verdeeld over 20 projecten 256.150,00 

 
 
 
  



46 

 

Opdracht 2: de decretale regelgevingsagenda’s screenen 
(Brusseltoets) 
 
Het rapport 2017 van de GACB bevat het overzichtsdocument van de regelgevingsagenda’s in 
gemeenschapsmateries, opgesteld op 31 januari 2017, en de leeswijzer “inventaris Brusseltoets”. 
 
Het rapport 2018 van de GACB bevat het genoemde overzichtsdocument, opgesteld op 11 december 
2018, met leeswijzer. 
 
Het rapport 2020 van de GACB bevat het genoemde overzichtsdocument, opgesteld op 21 
december 2020, met leeswijzer. 
 
Het voorliggende rapport 2021 van de GACB bevat het overzichtsdocument van de 
regelgevingsagenda’s 2021-2022 in gemeenschapsmateries, en de leeswijzer “inventaris 
Brusseltoets”. 
 
 

Leeswijzer inventaris Brusseltoets 
 
 

1 Opzet 

 
Eén van de opdrachten die de Vlaamse Regering en het College van de VGC hebben meegegeven 
aan de GACB is om de decretale regelgevingsagenda’s in gemeenschapsmateries van deze 
regeerperiode te screenen op hun toepasbaarheid in Brussel en hierover te rapporteren. 
 
De GACB is de volgende werkwijze overeengekomen: 

1. De VG maakt jaarlijks een regelgevingsagenda op met relevante decreten/ 
uitvoeringsbesluiten. Deze gegevens worden inzake gemeenschapsaangelegenheden met 
impact op Brussel vertaald in een overzicht over de al dan niet toepassing van een 
Brusseltoets. 

2. Dit overzichtsdocument wordt voorgelegd aan de VGC. 
3. De VGC kan aangeven voor welke regelgeving een input voor een Brusseltoets wenselijk is 

en te gepasten tijde input aanleveren. 
4. De GACB evalueert de voortgang van dit instrument en koppelt waar nodig terug met de 

bevoegde vakministers. 
 
 

2 Definitie 

 
De Brusseltoets is een beleidsinstrument dat gebruikt wordt om alle Vlaamse decreet- en andere 
regelgeving ex-ante te toetsen op de toepasbaarheid van de voorgestelde regelgeving in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en op het effect op de band tussen het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad en de rest van Vlaanderen. De Brusseltoets gebeurt voor elk beleidsdomein door 
de bevoegde vakminister. 
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3 Procedure voor de toepassing van de Brusseltoets 

 
Bevoegdheid 
 
Een belangrijk onderscheid bij de toepassing van de Brusseltoets is het onderscheid tussen 
voorgenomen regelgeving met betrekking op gewestbevoegdheden en deze met betrekking op 
gemeenschapsbevoegdheden. 
De eerste vraag bij de Brusseltoets is dan ook: “Heeft de voorgenomen regelgeving enkel betrekking 
op gewestmateries, enkel op gemeenschapsmateries of op beide?” 
Voor de voorgenomen regelgeving die enkel betrekking heeft op gewestmateries wordt er geen 
Brusseltoets toegepast. Mogelijks is er een gereduceerde Brusseltoets waarbij de nadruk ligt op de 
indirecte impact op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en op het belang van de band tussen 
Brussel en de rest van Vlaanderen. Er kunnen immers wel effecten zijn van gewestelijke regelgeving 
van de Vlaamse overheid op de leefkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bv. op het 
gebied van mobiliteit, milieu …), net zoals de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een impact kan hebben op Vlaanderen (en de Vlaamse Rand rond Brussel in het bijzonder). 
Bijzonder aandachtspunt vormen die beleidsdomeinen en beleidsvelden die zich op het snijvlak 
van gewest- en gemeenschapsmaterie bevinden (sociale economie, arbeidszorg …) of die een 
geïntegreerd karakter kennen in die zin dat deze zowel gewest- als gemeenschapsmaterie 
omvatten (bv. stedenbeleid). Verder dienen de effecten van de verschuivingen in het Vlaams beleid 
in kaart te worden gebracht die te maken hebben met een eventuele ‘vergewestelijking’ van 
bepaalde bevoegdheden. 
Voor de voorgenomen regelgeving die betrekking heeft op gemeenschapsmateries (al dan niet in 
combinatie met gewestmateries) is een Brusseltoets vereist. 
Ter illustratie kan verwezen worden naar het verdwijnen van het decreet van 21 december 2012 
tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een 
handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. In dat decreet wordt Brussel als een aparte 
vervoersregio opgenomen, omdat het een mobiliteitsdecreet betreft waarin aspecten van 
gemeenschapsbeleid vervat zitten. Binnen dit decreet wordt Sociaal Vervoer Brussel gefinancierd 
door de Vlaamse overheid. Het aangepast vervoer/vervoer op maat zal onderdeel worden van het 
decreet basisbereikbaarheid van 2019. Dat betekent dat de Vlaamse overheid geen compensaties 
meer zal betalen voor aangepast vervoer, maar dat aangepast vervoer (via onderaanneming) deel 
zal uitmaken van het aanbod in de vervoersregio’s binnen het decreet basisbereikbaarheid. 
Aangezien er in Brussel geen vervoersregio is vastgelegd, zal het decreet basisbereikbaarheid 
waarbinnen het aanbod aangepast vervoer zal worden opgenomen, niet van toepassing zijn in 
Brussel. 
 
 
Concrete vragen in het kader van de Brusseltoets 
 

- Is er rekening gehouden met het feit dat het beleid van de Vlaamse Gemeenschap ook 
uitwerking heeft in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad? 

- Welke zijn de (afwijkende) regels? 
- Houdt de voorgenomen regelgeving voldoende rekening met de gelijkheid tussen 

inwoners van het Nederlands taalgebied enerzijds en de doelgroep van het Vlaams 
gemeenschapsbeleid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad anderzijds?  

- Is er rekening gehouden met de ambitie van de Vlaamse Gemeenschap om in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, conform de Brusselnorm, 30% van de mensen te 
bereiken als doelgroep voor haar beleid? 

- Is er rekening gehouden met de centrumfunctie van het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad? De centrumfunctie van Brussel impliceert dat het beleid dat wordt 
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uitgewerkt op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad vaak 
effecten zal ressorteren tot ver buiten dat gebied. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. 

- Is er rekening gehouden met het feit dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 
ook andere institutionele actoren bevoegd zijn voor gemeenschapsbeleid? 

- Is er rekening gehouden met de meertaligheid van de Brusselse bevolking? 
 
 
Consultatie/inspraakproces 
 
De antwoorden op de hieronder gestelde vragen moeten voldoende gemotiveerd en geduid 
worden. Een eenvoudig ja of nee-antwoord biedt niet altijd of geen meerwaarde. 
Dus:  is het antwoord Ja, preciseer; 
  is het antwoord Nee, motiveer. 
 
Het consultatieproces verloopt tijdens de regelgevingsprocedure (RIA) en houdt rekening met 
maatwerk en proportionaliteit. 

- Is er met betrekking tot de voorgenomen regelgeving overleg geweest met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie? Ja/Nee (niet nodig)  

- Is er overleg geweest met andere institutionele actoren die binnen het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad bevoegd zijn voor gemeenschapsmateries (Franse 
Gemeenschap, Franse Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, gemeenten, OCMW’s)? Ja/Nee (niet nodig) 

- Is er overleg geweest met niet-institutionele actoren uit het Brusselse veld 
(belangengroepen, overleginstanties, socio-culturele verenigingen, …)? Ja/Nee (niet 
nodig). 

 
 

4 Inhoud van het overzichtsdocument 

 
Het hierna volgende overzichtsdocument omvat de volgende informatie per gescreende 
regelgevingsagenda: 
-Titel van het (ontwerp van) decreet of besluit 
-Entiteit 
-Omschrijving van de inhoud van het (ontwerp van) decreet of besluit 
-Actuele mijlpaal (bv. een moment van inwerkingtreding, principiële goedkeuring…) 
-Belangrijke stappen in het proces 
-Brusseltoets consultatie 
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Overzichtsdocument van de regelgevingsagenda’s 2021-2022 in gemeenschapsmateries (Brusseltoets) 

 

Regelgevingsagenda's - Brussel 2021-2022 
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

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 

ABB In het kader van het algemeen 
administratief toezicht en het 
bijzonder administratief toezicht 
op de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie worden 
de schriftelijke kennisgevingen of 
verzendingen van beslissingen 
(verordeningen, besluiten en 
maatregelen) van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie aan de 
Vlaamse Gemeenschap digitaal 
bezorgd met een beveiligde 
zending. Ook de schriftelijke 
kennisgevingen of verzendingen 
van besluiten van de Vlaamse 
Gemeenschap in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie worden 
vervangen door een digitale 
beveiligde zending. Daarenboven 
verloopt de rapportering digitaal 
over de gegevens van de 
beleidsrapporten in het kader van 
de beleids- en beheerscyclus (het 
meerjarenplan, de aanpassing van 
het meerjarenplan en de 
jaarrekening) en de overdrachten 
van de kredieten voor 
investeringen en financiering. 

Besluit van de 
Vlaamse Regering van 
9 juli 2021,  in werking 
op 1 januari 2022. 

 / De opmaak gebeurde in overleg  
met de VGC, inherent aan deze 
regelgeving. 
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Regelgevingsagenda - Gelijke Kansen 2021-2022 
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Decreet ter oprichting van 
een nieuw 
gelijkekansencentrum in 
Vlaanderen 

ABB- Gelijke 
Kansen, 
Integratie en 
Inburgering 

Ter uitvoering van het Vlaams 
Regeerakkoord 2019-2024 wordt 
een Vlaams 
mensenrechteninstituut opgericht.  
Er wordt een decreet opgemaakt 
dat de juridische basis zal leggen 
voor dit nieuwe 
instituut. Dit oprichtingsdecreet zal 
de missie en taken van de nieuwe 
instelling vastleggen. Verder zullen 
ook het bestuur, de werking en de 
financiering van deze nieuwe 
instelling bepaald worden. 

Het gunstig advies 
van de inspectie van 
financiën werd 
ontvangen op 
26/11/2021. 

Er werd een 
conceptnota (VR 2021 
1607 
MED.0272/1QUATER) 
opgesteld waarbij de 
contouren van het 
Vlaams 
mensenrechteninstituut 
werden vastgelegd. 

Er werd juridisch advies gevraagd 
over de bevoegdheden van het 
mensenrechteninstituut in 
Brussel. Het 
mensenrechteninstituut is 
bevoegd voor alle bevoegdheden 
van de Vlaamse Gemeenschap en 
het Vlaamse Gewest, dus ook 
voor de Vlaamse 
gemeenschapsbevoegdheden in 
Brussel. Tot deze bevoegdheden 
behoren ook deze van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, zijnde 
de eentalige 
gemeenschapsinstellingen. 
Inwoners van Brussel zullen dus 
toegang hebben tot het 
mensenrechteninstituut als ze 
bijv. een klacht hebben tegen een 
Nederlandstalige school, 
toneelgezelschap, kindercrèche,... 
maar ook wanneer ze een klacht 
hebben tegen de Lijn of Sport 
Vlaanderen.  
In het decreet werd ook voorzien 
in een regeling van het 
taalgebruik tijdens de 
behandeling van een klacht. Wat 
betreft de faciliteitengemeenten 
en Brussel-Hoofstad blijft de 
vigerende federale regeling van 
toepassing en kan de Vlaamse 
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decreetgever hier niet van 
afwijken (art. 129 Grondwet). 

Wijziging decreet houdende 
een kader voor het Vlaamse 
gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid 

ABB- Gelijke 
Kansen, 
Integratie en 
Inburgering 

Dit decreet zal ten eerste 
wijzigingen doorvoeren die 
verband houden met het op te 
richten Vlaams 
mensenrechteninstituut. Ten 
tweede zal het decreet houdende 
een kader voor het Vlaamse 
gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid worden 
aangepast op basis van de 
resultaten van een eerdere 
evaluatiestudie i.f.v. haar 
doeltreffendheid en het verbeteren 
van de bescherming tegen 
discriminatie. 

Nog niet van 
toepassing 

Nog niet van toepassing Nog niet van toepassing 

 

Regelgevingsagenda - Onderwijs 2021-2022 
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Decreet DBFM Scholen voor 
Vlaanderen 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Dit ontwerp van decreet bevat het 
kader voor de DBFM-programma’s 
(Design Build 
Finance Maintain) Scholen van 
Vlaanderen die in uitvoering van 
het Masterplan 
Scholenbouw 2.0 in de komende 
jaren zullen worden uitgevoerd. 

Bekrachtigd door 
VLAREG op 10/12/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 
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Decreet tot regeling van 
bepaalde aspecten van duale 
opleidingen in het 
volwassenenonderwijs 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Met het ontwerpdecreet duaal leren 
in het volwassenenonderwijs zet de 
Vlaamse Regering een belangrijke 
stap in de uitrol van duaal leren 
naar andere onderwijsniveaus. Het 
moet duaal leren ook verankeren in 
het tweedekansonderwijs en 
levenslang leren. Veel principes van 
het duaal leren in het secundair 
onderwijs worden naar het 
volwassenenonderwijs 
doorgetrokken. 

Advies Raad van State 
is aangevraagd op 
03/11/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 

Decreet tot wijziging van 
het decreet basisonderwijs 
van 25 februari 1997, van de 
Codex Secundair Onderwijs 
van 17 december 2010 en 
van de Codificatie sommige 
bepalingen voor het 
onderwijs van 28 oktober 
2016, wat betreft het 
inschrijvingsrecht in het 
gewoon onderwijs buiten 
het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad en de 
regelgeving over het LOP en 
de CLR 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Met het decreet van 17 mei 2019 als 
vertrekbasis, werden de principes 
van het Regeerakkoord m.b.t. het 
inschrijvingsrecht uitgewerkt, 
waarbij de regels voor het 
basisonderwijs en secundair 
onderwijs zoveel als mogelijk op 
elkaar zijn afgestemd. Er zijn drie 
decretale initiatieven. De drie delen 
worden elk afzonderlijk ingediend: 
1) gewoon basis-en secundair 
onderwijs in Vlaanderen, LOP en 
CLR 2) gewoon basis-en secundair 
onderwijs in Brussel 3) gewoon 
basis-en secundair onderwijs over 
de bijkomende maatregelen voor 
het inschrijvingsrecht betreffende 
voorrangs- en ordeningscriteria. 

Definitieve 
goedkeuring door 
VLAREG OP 
03/12/2021 

/ Via de aparte decretale 
initiatieven worden het bijzonder 
en unieke karakter van Brussel en 
de bijzondere noden van 
verschillende Vlaamse gemeenten 
erkend. De regelgeving treedt 
inwerking op 1 september 2022 
voor de inschrijvingen vanaf het 
schooljaar 2023-2024 en verder. 
 
 

Decreet tot wijziging van 
het decreet basisonderwijs 
van 25 februari 1997 en de 
Codex Secundair Onderwijs 
van 17 december 2010, wat 
betreft het 
inschrijvingsrecht in het 
gewoon onderwijs in het 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

 Definitieve 
goedkeuring door 
VLAREG OP 
03/12/2021 

/ Via de aparte decretale 
initiatieven worden het bijzonder 
en unieke karakter van Brussel en 
de bijzondere noden van 
verschillende Vlaamse gemeenten 
erkend. De regelgeving treedt 
inwerking op 1 september 2022 
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tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad 

voor de inschrijvingen vanaf het 
schooljaar 2023-2024 en verder. 

Decreet tot wijziging van 
het decreet basisonderwijs 
van 25 februari 1997 en de 
Codex Secundair Onderwijs 
van 17 december 2010, wat 
betreft bijkomende 
maatregelen voor het 
inschrijvingsrecht 
betreffende voorrangs-en 
ordeningscriteria 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

 Definitieve 
goedkeuring door 
VLAREG OP 
03/12/2021 

/ Via de aparte decretale 
initiatieven worden het bijzonder 
en unieke karakter van Brussel en 
de bijzondere noden van 
verschillende Vlaamse gemeenten 
erkend. De regelgeving treedt 
inwerking op 1 september 2022 
voor de inschrijvingen vanaf het 
schooljaar 2023-2024 en verder. 

Decreet tot uitvoering van 
maatregelen over het 
onderwijs uit cao XII 
leerplicht, cao V 
basiseducatie en cao VI 
hoger onderwijs vanaf 
school- of academiejaar 
2021-2022 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Dit decreet handelt over de 
uitvoering van een aantal cao-
afspraken die in werking treden op 
1 september 2021 en 1 januari 2022. 

Definitieve 
goedkeuring door 
VLAREG OP 
10/12/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 

Decreten houdende de 
middelen-/ 
uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor 
het begrotingsjaar 2022 + 
2.2.4.2. Decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2022 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Deze decreten regelen de begroting 
van de Vlaamse Gemeenschap voor 
2022. 

Aangenomen in 
Commissie 3/12/2021 

/ De onderwijsbepalingen zijn ook 
van toepassing in Brussel. Er zijn 
geen bijzondere 
onderwijsmaatregelen voor 
Brussel voorzien. 

Onderwijsdecreet XXXII 
(ODXXXII) 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Een verzameldecreet met allerlei 
verschillende onderwijsbepalingen. 

Eerste principiële 
goedkeuring op de 
VLAREG van 
10/12/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 

Decretale aanpassingen van 
de regels inzake 
studievoortgang, 
diergeneeskunde en 
verplichte remediëring 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Decretale aanpassingen van de 
regels inzake studievoortgang, 
diergeneeskunde en verplichte 
remediëring 

Begrotingsakkoord 
aangevraagd op 
25/11/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 
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Inhoudelijk verzameldecreet 
21-22 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Een verzameldecreet met allerlei 
verschillende onderwijsbepalingen. 

Begrotingsakkoord 
aangevraagd op 
01/12/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel.Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 

Decreet betreffende de 
organisatie van 
zomerscholen 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming + 
Agentschap 
Binnenlands 
Bestuur 

Een decretale basis voor de 
organisatie van zomerscholen 

Eerste principiële 
goedkeuring op de 
VLAREG van 
17/12/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Zowel de VGC als de 
lokale besturen gelegen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
kunnen zomerscholen organiseren 
voor leerlingen die inschreven zijn 
in het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel of Vlaanderen. 

Decreet tot wijziging van de 
regelgeving over duaal leren, 
de aanloopfase en het 
stelsel van leren en werken 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Transitiedecreet leren en werken – 
duaal leren 

Eerste principiële 
goedkeuring op de 
VLAREG van 
10/12/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 

Extra initiatieven omwille van de coronacrisis & relance 
Relance I decreet (werktitel) Departement 

Onderwijs en 
Vorming 

Allerlei relancemaatregelen Begrotingsakkoord 
aangevraagd op 
01/12/2021 

/ Dit decreet is ook van toepassing 
in Brussel. Er zijn geen bijzondere 
maatregelen voorzien. 

 

Regelgevingsagenda - Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede 2021-2022  
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Decreet van 16 juni 2021 tot 
wijziging van regelgeving in 
het kader van de Vlaamse 
sociale bescherming 

Agentschap 
voor Vlaamse 
Sociale 
Bescherming 

Regeerakkoord: Er wordt een 
verblijfsvoorwaarde opgelegd van 
10 jaar wettig verblijf op het 
grondgebied, waarvan 5 jaar 
ononderbroken, alsook het voldoen 
aan de inburgeringsplicht, voor wie 
aanspraak wil maken op: 
• Het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden, uitgezonderd 
minderjarigen; 
• Het zorgbudget voor ouderen met 
een zorgnood. 

Treedt in werking op 
1/1/2022 

/ Verblijfsvoorwaarden zullen 
dezelfde zijn voor inwoners van 
Vlaanderen en Brussel 
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Er wordt een verblijfsvoorwaarde 
van 5 jaar ononderbroken, wettig 
verblijf op het grondgebied 
opgelegd, alsook het voldoen aan 
de inburgeringsplicht, voor wie 
aanspraak wil maken op de 
vermindering van de zorgpremie 
voor de Vlaamse Sociale 
Bescherming. 

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 28 mei 2021 
over de tenuitvoerlegging 
van BelRAI en tot wijziging 
van diverse besluiten van de 
Vlaamse Regering over het 
beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

Agentschap 
voor Vlaamse 
Sociale 
Bescherming 

Vanaf 2021 wordt de Bel RAI 
screener gebruikt voor de 
toekenning van het zorgbudget 
voor zwaar zorgbehoevenden en in 
de gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg.   

Treedt in werking op 1 
juni 2021 

/ Generiek: BelRAI screener is een 
inschalingsinstrument dat op 
dezelfde gestandaardiseerde 
manier gebruikt wordt in 
Vlaanderen en Brussel. 

Wijziging decreet Vlaamse 
sociale bescherming: 
verschillende zorgbudgetten 
integreren in 1 zorgbudget 

Agentschap 
voor Vlaamse 
Sociale 
Bescherming 

Regeerakkoord: De drie vormen van 
zorgbudget worden hervormd tot 1 
type zorgbudget met 1 uniek 
inschalingsinstrument (BelRAI). Er 
wordt daarbij respect opgebracht 
voor verworven rechten. 

/ / Ja, want inwoners van Brussel 
kunnen een beroep doen op een 
zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden, maar niet op 
een zorgbudget voor ouderen 
met een zorgnood. Brussel heeft 
de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden. Dit is een 
aandachtspunt bij de hervorming 
tot 1 type zorgbudget. 

Wijziging decreet Vlaamse 
sociale bescherming: nieuwe 
pijler rond multidisciplinair 
overleg 

Agentschap 
voor Vlaamse 
Sociale 
Bescherming/
Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

Inkanteling van het 
vergoedingssysteem van 
multidisciplinair overleg in de 
Vlaamse Sociale Bescherming 

/ / Een vergoedbaar multidisciplinair 
overleg is mogelijk voor personen 
woonachtig in Brussel-Hoofdstad, 
die een aanvraag indienen bij een 
overlegorganisator van de 
Vlaamse overheid. 

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 7 mei 2021  tot 
wijziging van artikel 14 van 
het besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 oktober 2018 

Agentschap 
voor Vlaamse 
Sociale 
Bescherming 

Door de leeftijdsverlaging IVT/IT 
van 21 naar 18 jaar, is er  een cumul 
mogelijk tussen het 
basisondersteuningsbudget (BOB) 
en IVT/IT voor deze nieuwe groep 

Treedt in werking op 1 
juni 2021 

/ / 
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tot vaststelling van de 
diverse hoedanigheden van 
het rechtgevend kind en 
betreffende de vrijstellingen 
van de 
toekenningsvoorwaarden 
voor de gezinsbijslagen, de 
startbedragen geboorte en 
adoptie en de universele 
participatietoeslagen, artikel 
237 en 238 van het besluit 
van de Vlaamse Regering 
van 30 november 2018 
houdende de uitvoering van 
het decreet van 18 mei 2018 
houdende de Vlaamse 
sociale bescherming en 
artikel 8 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 7 
december 2018 betreffende 
de nadere regels voor het 
verkrijgen van een 
zorgtoeslag 

/ Agentschap 
Opgroeien 

jongvolwassenen. Met dit besluit 
schrijven we ook een cumulverbod 
in tussen IVT/IT en het BOB voor 
jongeren van 18 tot 21 jaar. 
Concreet zullen jongeren die IVT 
en/of IT ontvangen geen BOB meer 
uitbetaald krijgen tot aan de 
leeftijd van 21 jaar. ER wordt een 
uitzondering gemaakt voor de 
jongeren van 18 tot 21 jaar die 
vrijwillig zijn overgestapt van niet 
rechtstreeks toegankelijke hulp 
naar een BOB omdat zij ook na de 
leeftijd van 21 jaar een BOB 
behouden. 

Wijziging decreet en BVR 
Vlaamse Sociale 
Bescherming: wijzigingen 
aan het zorgbudget voor 
ouderen met een zorgnood 

Agentschap 
Vlaamse 
Sociale 
Bescherming 

Regeerakkoord: Voor de bewoners 
van een WZC wordt het zorgbudget 
enkel gemoduleerd op basis van 
het inkomen. Zo maken we het 
eenvoudiger en verhogen we de 
betaalbaarheid van het WZC. 

Decreet van 16 juni 
2021 tot wijziging van 
regelgeving in het 
kader van de Vlaamse 
sociale bescherming. 
BVR moet nog 
opgemaakt worden. 

/ Nee, zorgbudget voor ouderen 
met een zorgnood wordt alleen 
toegekend aan inwoners van 
Vlaanderen. Brussel heeft de 
tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden (bevoegdheid GGC). 

Besluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse 
Regering van 28 juni 2019 
betreffende de 
programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en 
de subsidieregeling voor 
woonzorgvoorzieningen en 

Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

In deze regelgeving wordt het VIA6-
akkoord uitgevoerd voor de 
openbare lokale dienstencentra, de 
diensten voor gezinszorg en de 
private centra voor dagopvang. 

BVR is nog niet 
principieel 
goedgekeurd. Datum 
inwerkingtreding is  
1/1/2021 

/ Generiek: de extra middelen uit 
het VIA6-akkoord zullen zowel 
aan de thuiszorgvoorzieningen 
die in Vlaanderen actief zijn als in 
Brussel, worden toegekend. 
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verenigingen voor 
mantelzorgers en gebruikers 
en het ministerieel besluit 
van 26 juli 2001 tot 
vaststelling van het 
bijdragesysteem voor de 
gebruiker van gezinszorg, en 
tot toekenning van een 
subsidie aan de vzw 
Socialistische Actie 
Blankenberge en aan het 
vormingsfonds gezinszorg 
Vlaamse Gemeenschap, wat 
betreft de uitvoering van 
het zesde Vlaams 
Intersectoraal Akkoord van 
30 maart 2021 

Besluit van de Vlaamse 
Regering Hervorming 
Impulseo en Oproep 
pilootprojecten Oprichting 
Eerstelijnspraktijken 

Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

Deze regelgeving betreft de 
hervorming van het impulsfonds: 
renteloze lening voor de startende 
huisarts; premies voor 
multidisciplinaire praktijkvormen; 
oproep pilootprojecten brede 
eerstelijnspraktijken. 

Princiepsnota 
Vlaamse Regering 
goedgekeurd op 
12/11/2021 

BVR moet nog worden 
goedgekeurd. 

Brede eerstelijnspraktijken in 
Brussel kunnen hun project 
indienen voor de pilootprojecten; 
de renteloze lening en premies 
gelden enkel voor Vlaanderen, de 
GGC heeft een eigen regelgeving 
voor huisartsen in Brussel. 

Ontwerp  van besluit van de 
Vlaamse Regering tot 
wijziging van artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 26 
april 2007 houdende 
vaststelling van de normen 
waaraan het coördinerend 
gespecialiseerd oncologisch 
zorgprogramma voor 
borstkanker en het 
gespecialiseerd oncologisch 
zorgprogramma voor 
borstkanker moeten voldoen 
om te worden erkend 

Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

Dit ontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering past de 
ziekenhuisnormering aan, zodat 
een permanente aanwezigheid van 
een arts-specialist in de 
pathologische anatomie tijdens een 
ingreep niet altijd meer vereist is. 

Doelstelling is dat 
deze wijziging van de 
ziekenhuisnorm i 
werking treedt op 1 
juli 2022 

Dit ontwerp van besluit 
van de Vlaamse 
Regering werd 
principieel goedgekeurd 
op 3 december 2021 en 
wordt nu aan de 
algemene vergadering 
van het Rekenhof 
voorgelegd, voor 
verslag. Daarna wordt 
het aan de Raad van 
State bezorgd. 

Deze wijziging aan de 
ziekenhuisnormen is ook van 
toepassing op het UZ Brussel, i.e. 
het enige ziekenhuis binnen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
waarvoor de Vlaamse 
Gemeenschap bevoegd is. 
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Ontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering 
betreffende de procedure 
tot goedkeuring van 
zorgstrategische plannen 

Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

Dit ontwerp van besluit bepaalt de 
procedurele regels die gevolgd 
moeten worden opdat een 
ziekenhuis een zorgstrategisch plan 
(individueel dan wel regionaal of 
thematisch) kan indienen. 

Dit ontwerp van 
besluit van de 
Vlaamse Regering 
werd principieel 
goedgekeurd op 3 
december 2021, met 
oog op 
adviesaanvraag aan 
de Raad van State 

Definitieve goedkeuring 
moet voor 1 april 2022 
gerealiseerd zijn. 

Ja, voor de uitvoering van de 
opdrachten is specifieke aandacht 
voorzien voor Brussel. 

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 november 
2021 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse 
Regering van 26 april 2019, 
wat betreft het invoeren 
van uniforme bepalingen en 
bepalingen over de 
complementariteit 

Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

Dit besluit past de definities aan 
(uniformiseren) in het besluit van 
de Vlaamse Regering van 26 april 
2019 betreffende zorgstrategische 
planning en verduidelijkt ook wat 
onder ‘complementariteit’ moet 
worden verstaan. 

Definitieve 
goedkeuring door de 
Vlaamse Regering op 
12 november 2021 

Definitief goedgekeurd 
op 12 november 2021 

De zorgstrategische planning is 
ook van toepassing op het UZ 
Brussel, het enige ziekenhuis 
gelegen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest waarvoor 
de Vlaamse Gemeenschap 
(erkennings)bevoegdheid heeft. 

 Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

Besluit van de Vlaamse Regering 
over de regels voor de erkenning en 
subsidiëring van een 
partnerorganisatie als Vlaams 
Instituut voor de Eerste Lijn 

VIVEL is momenteel 
erkend tot 31/12/2021 
als uitvoering van het 
'oud' 
eerstelijnsdecreet. Een 
nieuwe erkenning als 
partnerorganisatie zal 
gegeven worden ter 
uitvoering van het 
decreet betreffende 
de organisatie van de 
eerstelijnszorg, de 
regionale 
zorgplatformen en de 
ondersteuning van de 
zorgaanbieders is 
voorzien voor 
1/1/2022. Hiervoor is 
een nieuw BVR 
opgemaakt (Besluit 
van de Vlaamse 

Principieel goedgekeurd 
nu RvS. 

Ja, voor de uitvoering van de 
opdrachten is specifieke aandacht 
voorzien voor Brussel. 
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Regering over de 
regels voor de 
erkenning en 
subsidiëring van een 
partnerorganisatie als 
Vlaams Instituut voor 
de Eerste Lijn). Dit 
BVR ligt nu voor bij 
Raad van State. 

BVR geïntegreerd 
gezinsbeleid Brussel 

Opgroeien Doorstart Huis van het Kind + 
inkanteling aanbodsvormen / 
projecten / consultatiebureaus 

BVR treedt in werking 
op 1/1/2022 

2022: opmaak 
ondernemingsplan; 
2023-2025: 
implementatie 

Veelvuldige consultatie tussen 
Opgroeien en werkveld/VGC (er 
komt ook verdere afstemming 
Opgroeien/VGC en 
opvolgingsoverleg 
Opgroeien/VGC/werkveld, zo 
bepaald in voorontwerp van BVR) 

Oproep Preventieve 
gezinsondersteuning / 
OverKop 

Opgroeien Reguliere verankering + uitrol 
OverKophuizen 

Uitrol is bezig / Voorafname voor Brussel 

Oproep Preventieve 
gezinsondersteuning / Huis 
van het Kind vernieuwend 
aanbod 

Opgroeien Geïntegreerde samenwerking met 
andere beleidsdomeinen (integratie, 
werk, onderwijs, armoede) 

Uitrol is bezig / Voorafname voor Brussel 

Oproep Doorgaande Lijn 
(samenwerking 
kinderopvang, kleuterschool 
en buitenschoolse 
(kleuter)opvang) 

Opgroeien Relance Veerkracht: inzetten op 
schooluitval / Pilootprojecten die 
inzetten op een meer geïntegreerde 
werking.  
De Doorgaande Lijn staat voor een 
doorgaande ontwikkelingslijn van 0 
tot 6 jaar. Het huidige ‘split system’ 
(kinderopvang en onderwijs zijn 
gescheiden van elkaar) zorgt voor 
meer overgangsmomenten en dit 
bemoeilijkt soms het welbevinden 
en leren van kinderen. Een 
Doorgaande Lijn staat voor een 
praktijk die zorgen, spelen, leren en 
opvoeden meer integreert. Om dit 
mogelijk te maken moeten we 

12 pioniers (na oproep 
en jureringsproces) 
krijgen de kans geven 
om in praktijk te leren 
en te onderzoeken 
hoe we dit kunnen 
doen. 

2022 Q1–Q2: 
verdiepende analyse 
met o.a. inventarisatie 
van drempels en 
bijsturen van het 
ondernemingsplan 
(pioniers)  
2022 Q1-Q4: Co-creëren 
van een gedeeld 
inhoudelijk kader voor 
de pilootprojecten 
(lerend netwerk) 
2022 Q4 – 2023 Q2 : 
vorm geven aan 
regelluw kader voor de 

Garantie minstens 1  pionier 
(samenwerkginsverband 
kinderopvang, kleuterschool en 
buitenschoolse (kleuter)opvang)  
in Brussel (op totaal van 12), 
indien ingediend en voldaan aan 
de criteria, mee te nemen in het 
driejarige project Doorgaande 
Lijn. 
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zowel de pedagogische visie en 
praktijk als het beleid en de 
regelgeving meer op elkaar 
afstemmen. 

2e fase (project- en 
stuurgroep)  
2022 Q2 – 2023 Q2: 
implementatie van een 
vernieuwde 
geïntegreerde werking 
binnen huidige 
regelgevende kader 
(pioniers)  

Decreet buitenschoolse 
opvang en activiteiten 

Opgroeien Integratie buitenschoolse opvang 
en buitenschoolse activiteiten 
(welzijn/cultuur/onderwijs), met 
regierol lokaal bestuur en lokaal 
samenwerkingsverband 

01/09/2021: 
toekenning BOA-
subsidie aan VGC 

01/01/2026: Grote stap 
naar gelijke financiering 
over VL+Br 
(compensatie voor 
grote verliezers + 
beperkte invulling 
toegankelijkheid). 
01/01/2030: Volledige 
gelijke financiering over 
VL+Br (volwaardige 
invulling 
toegankelijkheid).  
Principes liggen politiek 
al vast. 
Wijzigingsdecreet in 
goedkeuringsfase, BVR 
in opmaak. 

Evolutie naar gelijke financiering 
lokale besturen (bedrag / kind), 
waarbij voor Brussel rekening 
wordt gehouden met 30% 
kinderen (Brusselnorm). Subsidie 
gaat naar VGC, eerste opstap 
vanaf 1/9/2021 (subsidie 
toegekend met terugwerking). 

Dienstencheques 
onthaalouders 
(kinderopvang) 

Opgroeien / 
depWSE 

Ondersteunende maatregel 
waardoor onthaalouders voortaan 
ook dienstencheques kunnen 
gebruiken (vielen tot nu uit de boot 
omdat privéruimte en werkruimte 
samenvallen) 

/ / Vraag aan Brussels Gewest / 
Actiris om spiegelregeling te 
treffen in Brussel (in onderzoek) 

Rondzendbrief reconversie Opgroeien Heel wat organisaties geven aan 
dat lopende beleidstrajecten en 
zorgstrategische profileringen zich 
niet makkelijk laten vertalen in hun 
huidige erkenningssituatie en 
vragen ruimte om een en ander te 
stroomlijnen. De rondzendbrief 

Opzet om 
rondzendbrief eind dit 
jaar te bezorgen aan 
de sector. 

Consultatie raadgevend 
comité 

In oktober 2021 overleg over 
reconversie met coördinator 
zorggarantie en casuscoördinator 
Brussel, een intersectorale 
medewerker van Opgroeien, 
psychopedagogen, de 
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focust op de mogelijkheden om 
bestaande capaciteit en middelen 
te heroriënteren. De coronacrisis 
heeft het gevoel bij voorzieningen 
en bij het Opgroeien nog versterkt 
dat er op korte termijn, ook binnen 
de bestaande kaders en 
erkenningen, kansen liggen voor 
een betere dienstverlening aan de 
cliënt enerzijds, en een hogere 
arbeidsmotivatie en -tevredenheid 
bij medewerkers anderzijds. 
Daarom reiken we een ambitieus, 
afgestemd en geïntegreerd kader 
aan waar organisaties op vrijwillige 
basis voorstellen kunnen doen tot 
reconversie van hun 
dienstverlening om via sociaal 
ondernemerschap in een gedeelde 
verantwoordelijkheid 
kwaliteitsvolle zorg op maat te 
organiseren. Innovatie, flexibiliteit 
en creativiteit staan daarbij 
centraal. Daarom reiken we een 
ambitieus, afgestemd en 
geïntegreerd kader aan waar 
organisaties op vrijwillige basis 
voorstellen kunnen doen tot 
reconversie van hun 
dienstverlening om via sociaal 
ondernemerschap in een gedeelde 
verantwoordelijkheid 
kwaliteitsvolle zorg op maat te 
organiseren. Innovatie, flexibiliteit 
en creativiteit staan daarbij 
centraal. 

regiocoördinator Vlaams-Brabant 
en Brussel en het IROJ Brussel. 

Decreet 
ondersteuningstoeslag 

Opgroeien De ondersteuningstoeslag is een 
overname van het 
basisondersteuningsbudget dat 

Decreet werd 
principieel 
goedgekeurd en ligt 

/ Brusselse kinderen die aan de 
voorwaarden voldoen en 
aangesloten zijn bij VSB hebben 
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momenteel door de Vlaamse sociale 
bescherming wordt uitbetaald. 
Door het Vlaams regeerakkoord en 
door de uitdoving van dit budget 
bij verschillende categorieën van 
personen is het logischer dit 
budget in te kantelen in het 
Groeipakket en om te vormen naar 
een toelage in het kader van het 
gezinsbeleid. 

ter advies bij de Raad 
van State. Decreet 
treedt ten laatste in 
werking op 
01/01/2023. 

reeds recht op het 
basisondersteuningsbudget. Na de 
inkanteling in het Groeipakket 
hebben ook Brusselse kinderen 
recht op de 
ondersteuningstoeslag mits ze 
voldoen aan de voorwaarden en 
een aanvraag doen bij een 
Vlaamse uitbetalingsactor. De 
voorwaarden om een 
basisondersteuningsbudget of een 
ondersteuningstoeslag te 
verkrijgen zijn dezelfde. Voor 
Brusselse kinderen wijzigt 
zodoende enkel het 
aanspreekpunt. Om deze reden 
werd er geen extern advies 
gevraagd. 

Besluit van de Vlaamse 
Regering tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 april 2019 
betreffende de 
erkenningsvoorwaarden en 
de subsidienormen voor 
voorzieningen in de 
jeugdhulp 

Opgroeien Met name (1) het verankeren van de 
typemodule kleinschalige 
woonheden, (2) het vereenvoudigen 
van het erkennings- en 
financieringskader van de centra 
voor integrale gezinszorg, (3) het 
afstemmen van de projectwerking 
binnen het agentschap Opgroeien 
(regie), (4) een aantal materiële 
rechtzettingen. 

/ Voorgelegd op 
Raadgevend Comité 

Er is geen aparte Brusselparagraaf 
in de regelgeving opgenomen, 
aangezien dit BVR ook van 
toepassing is op de diensten en 
voorzieningen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest die, 
omwille van hun organisatie, 
beschouwd moeten worden als 
uitsluitend behorend tot de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Voorontwerp van besluit 
van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet 
van 15 februari 2019 
betreffende het 
jeugddelinquentierecht, wat 
betreft de organisatie, 
samenstelling en de werking 
van de afdelingen gesloten 
oriëntatie, gesloten 
begeleiding en gesloten 

Opgroeien Met voorliggend besluit wordt 
inhoudelijk uitwerking gegeven aan 
de vernieuwde en versterkte 
werking van de 
gemeenschapsinstellingen op basis 
van een meer gedifferentieerd en 
onderbouwd systeem waarbij elke 
beslissing tot plaatsing  in een 
gesloten gemeenschapsinstelling 
start met een gesloten oriëntatie 
met het oog op een 

Inwerkingtreding op 
1/9/2022 

Positief advies RC 25 
november 2021 

Met de Zesde Staatshervorming 
werd de bevoegdheid om de 
maatregelen te bepalen die 
kunnen worden genomen ten 
aanzien van minderjarigen die 
een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd, overgedragen 
naar de gemeenschappen. Voor 
de inwoners in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is deze 
bevoegdheid overgedragen naar 
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begeleiding van maximaal 
twee, vijf of zeven jaar in de 
gemeenschapsinstellingen      

multidisciplinaire inschatting in 
functie van de criminogene noden 
van de minderjarige; de begeleiding  
van de jongere ontwikkelt zich 
rond een forensisch en 
herstelgericht programma. Als 
alternatief voor de 
uithandengeving wordt voorzien in 
een langdurige gesloten begeleiding 
van maximaal twee, vijf of zeven 
jaar een langer in een aangepaste 
begeleiding en omkadering op de 
transitieleeftijd. 
Als alternatief voor de 
uithandengeving introduceert het 
decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht de 
mogelijkheid om jongeren die als 
minderjarigen zeer ernstige 
jeugddelicten pleegden langer in 
een aangepaste begeleiding en 
omkadering op de transitieleeftijd 
te behouden. 

de GGC, die bindende 
maatregelen kan bepalen ten 
aanzien van minderjarige 
delinquenten. Brussel heeft een 
eigen Ordonnantie betreffende de 
jeugdhulpverlening en 
jeugdbescherming 
jeugddelinquentie. Voor wat 
betreft de uitvoering van de 
reacties maakt Brussel voor de 
Nederlandstalige en Franstalige 
minderjarigen gebruik van de 
gemeenschapsinstellingen van de 
Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap. Gelet op het 
exclusief gesloten modulair 
aanbod en het feit dat in de 
toekomst de kernopdracht van de 
Vlaamse 
Gemeenschapsinstellingen 
‘jeugddelinquentie’ wordt (met  
uitzondering van een 
voorbehouden capaciteit voor 
time-out voor minderjarigen die 
zijn geplaatst op basis van een 
verontrustende situatie op grond 
van het decreet integrale 
jeugdhulp) is een 
samenwerkingsakkoord nodig 
met het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, inzake afspraken rond de 
ordonnantie. 

Voorontwerp van decreet 
tot wijziging van de wet van 
8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het 
decreet van 12 juli 2013 
betreffende de integrale 
jeugdhulp en het decreet 

Opgroeien Idem vorige rij Idem vorige rij Idem vorige rij Idem vorige rij 
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van 15 februari 2019 
betreffende het 
jeugddelinquentierecht, met 
het oog op de 
inwerkingtreding van de 
gesloten oriëntatie en de 
gesloten begeleiding in de 
gemeenschapsinstellingen 

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 maart 2021 
tot wijziging van een aantal 
besluiten van de Vlaamse 
Regering over de 
ondersteuning van personen 
met een handicap 

VAPH Hervormen en optimaliseren van de 
financieringstechniek PVB. De 
procesflow wordt eenvoudiger en 
efficiënter gemaakt. 

Definitief 
goedgekeurd 

Principiële goedkeuring 
23/12/2020; advies RvS 
08/02/2021; definitieve 
goedkeuring 
05/03/2021 

Nee, is generiek. Geen specifieke 
regeling voor Brussel nodig. 

Vernieuwing RTH-beleid VAPH Uitwerking van een nieuw concept 
RTH, waarbij volgende principes 
gerealiseerd worden: 
vraaggestuurd, flexibel, 
intersectorale samenwerking, lokaal 

Overleg stakeholders, 
visienota uitgewerkt 
en aan Bureau 
Raadgevend Comité 
voorgesteld 

Legistiek traject Nee, is generiek. Geen specifieke 
regeling voor Brussel nodig. 

Verruiming besteding PAB VAPH / 
Opgroeien 

Verruiming van de 
bestedingsmogelijkheden PAB, 
analoog aan PVB 

voorbereidende fase Legistiek traject Nee, is generiek. Geen specifieke 
regeling voor Brussel nodig. 

Opmaken BVR 
infrastructuurbetoelaging 
revalidatiesector 

Departement 
WVG - VIPA 

Dit BVR regelt de 
infrastructuurbetoelaging 
revalidatiesector 

Het overleg hierover 
met de sector is 
lopende. In principe 
principiële 
goedkeuring in de 
loop van 2022. 

/ Op het moment dat het ontwerp 
van regelgeving concreter wordt, 
bekijken we of er een specifieke 
regeling voor Brussel nodig is.   

Opmaken BVR tot regeling 
van het infrastructuurforfait 
binnen de persoonsvolgende 
financiering voor 
minderjarige personen met 
een handicap, verstrekt door 
het Vlaams 
Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden 
Aangelegenheden 

Departement 
WVG - VIPA 

Dit BVR regelt de invoering van het 
infrastructuurforfait voor 
minderjarige personen met een 
handicap. 

We zijn hier voor de 
timing afhankelijk van 
de regelgeving uit te 
tekenen door het 
Agentschap voor 
Personen met een 
Handicap. Momenteel 
staat de ontwikkeling 
van deze regelgeving 
on hold bij het VAPH. 

/ We zijn hier voor de inhoud 
afhankelijk van de regelgeving uit 
te tekenen door het Agentschap 
voor Personen met een Handicap 
(VAPH).  Momenteel staat de 
ontwikkeling van deze 
regelgeving on hold bij het VAPH. 
Op het moment dat het ontwerp 
van regelgeving concreter wordt, 
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bekijken we of er een specifieke 
regeling voor Brussel nodig is. 

BVR tot wijziging BVR tot 
vaststelling van de 
investeringssubsidie en de 
bouwtechnische en 
bouwfysische normen voor 
de door het agentschap 
Opgroeien regie erkende 
voorzieningen en vergunde 
diensten 

Departement 
WVG - VIPA 

Dit BVR voorziet de mogelijkheid 
om investeringssubsidies te 
voorzien voor de typemodule 
kleinschalige wooneenheden en een 
transitie van enkele voorzieningen 
van het beleidsdomein Onderwijs 
naar Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin. 

Het overleg hierover 
met het agentschap 
Opgroeien regie is 
lopende. In principe 
principiële 
goedkeuring in de 
loop van 2022. 

/ We zijn hier voor de inhoud mede 
afhankelijk van het agentschap 
Opgroeien. Op het moment dat 
het ontwerp van regelgeving 
concreter wordt, bekijken we of 
er een specifieke regeling voor 
Brussel nodig is. 

BVR tot wijziging BVR 
infrastructuurbetoelaging 
ziekenhuizen 

Departement 
WVG - VIPA 

De wijziging van dit BVR voorziet 
een aanpassing van het 
subsidiekader voor de 
infrastructuurbetoelaging voor de 
ziekenhuizen. 

In principe principiële 
goedkeuring in de 
loop van 2022 

/ Op het moment dat het ontwerp 
van regelgeving concreter wordt, 
bekijken we of er een specifieke 
regeling voor Brussel nodig is. 

Opmaken BVR 
infrastructuurbetoelaging 
Overkophuizen 

Departement 
WVG - VIPA 

Dit BVR (of wijziging BVR) regelt de 
infrastructuurbetoelaging voor de 
Overkophuizen. 

Het overleg hierover 
met de sector en het 
agentschap Opgroeien 
is lopende. In principe 
principiële 
goedkeuring in de 
loop van 2022. 

/ Op het moment dat het ontwerp 
van regelgeving concreter wordt, 
bekijken we of er een specifieke 
regeling voor Brussel nodig is. 

 Departement 
WVG 

Mogelijkheid tot overname van de  
onthaalfunctie van de CAW door 
het lokaal bestuur installeren.  
Verhogen van de inspraak van het 
lokaal bestuur in de 
beleidsplanning van de CAW. 
Diverse wijzigingen, onder meer in 
opvolging van VIA6. 

Nota met voorstel 
gedragen door 
gemengde werkgroep 
(sector, VVSG, lokale 
besturen, kabinet, 
administratie). 
Ontwerp wijziging 
van de regelgeving 
wacht op politiek 
akkoord. 

CAW Brussel is 
vertegenwoordigd via 
de sector. 

Overname van de onthaalfunctie 
door het lokaal bestuur is niet 
mogelijk in Brussel. Er wordt nog 
onderzocht of het wenselijk is om 
de VGC inspraak te geven in de 
beleidsplanning van CAW Brussel. 

Decreet van 13 juli 2019 
houdende de erkennings- en 
bemiddelingscommissie voor 
slachtoffers van historisch 
misbruik 

Departement 
WVG (vanaf 
1/1/2022 
agentschap 
Justitie & 
Handhaving) 

Opdracht, samenstelling van de 
erkennings- en 
bemiddelingscommissie historisch 
misbruik. 

Inwerkingtreding op 
7/2/2021 door BVR 
2020-12-18/39 

/ Dit decreet is eveneens van 
toepassing voor inwoners van 
Brussel, zij kunnen zich ook 
beroepen op de erkennings- en 
bemiddelingscommissie. 
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BVR van 18 december 2020 
tot uitvoering van het 
decreet van 13/7/2018 
houdende de erkennings-en 
bemiddelingscommissie 
historisch misbruik 

Departement 
WVG (vanaf 
1/1/2022 
agentschap 
Justitie & 
Handhaving) 

Werking van de erkennings- en 
bemiddelingscommissie historisch 
misbruik. 

Inwerkingtreding op 
7/2/2021 door BVR 
2020-12-18/39 

/ Dit BVR is eveneens van 
toepassing voor inwoners van 
Brussel, zij kunnen zich ook 
beroepen op de erkennings- en 
bemiddelingscommissie. 

BVR tot wijziging van artikel 
23, §1/1 van het BVR van 15 
mei 2009 betreffende de 
armoedebestrijding voor 
wat betreft het maximaal 
aantal te erkennen 
verenigingen waar armen 
het woord nemen 

Departement 
WVG 

Uitbreiding van de programmatie 
van het aantal verenigingen waar 
armen het woord nemen, van 52 nu 
naar 58. 

Inwerkingtreding 
beoogt begin 2022 

/ Geen consultatie: de uitbreiding 
van het totaal aantal 
verenigingen zal geen effect 
hebben voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest omdat de 
programmatiemaxima per 
provincie en voor Brussel 
ongewijzigd blijven en de 
programmatie voor Brussel (9) 
reeds volzet is. 

Decreet houdende de werk- 
en zorgtrajecten 

Departement 
WVG 

Nieuw decreet houdende de werk- 
en zorgtrajecten waardoor het 
decreet van 25 april 2014 zal 
opgeheven worden. Bevat: 
activeringstrajecten, arbeidsmatige 
activiteiten en een basis voor 
gegevensdeling in kader van GBO 
onthaaltrajecten voor mensen met 
een advies welzijn. 

Advies IF wordt 
gevraagd met het oog 
op 1e principiële 
goedkeuring VR in 
januari 2022 

Goedkeuring decreet 
door parlement voor 
zomer 2022, vervolgens 
BVR, twee MB's en 
overheidsopdracht 

Het decreet bevindt zich op het 
snijvlak van gemeenschaps- en 
gewestmaterie. Zo wordt  
arbeidsmatige activiteiten 
gesubsidieerd door Dep WVG 
beschouwd als 
gemeenschapsmaterie; de 
toegang tot AMA welzijn voor 
Brusselaars met een RVA-statuut 
is echter nog niet geregeld. Dit 
moet geregeld worden op basis 
van het samenwerkingsakkoord 
interregionale mobiliteit. Voor de 
activeringstrajecten en AMA in de 
sociale economie zal dit in kader 
van dat akkoord ook nog moeten 
nagegaan worden of en hoe dit 
moet toegepast worden in 
Brussel. 
Geen specifieke consultatie 
voorzien. Uiteraard wel passage 
voorbij de Vlaamse Raad, SERV. 
Ook werden de stakeholders op 
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de hoogte gebracht in de Ronde 
Tafel Arbeidszorg waar Tracé lid 
van is. 

BVR's tot herverdeling VIA6-
budget 2021 

Departement 
WVG 

Het toegekende koopkracht- en 
kwaliteitsbudget voor het jaar 2021 
uit het 6e Vlaams Intersectoraal 
Akkoord voor de social/nonprofit 
(VIA6) wordt verdeeld over de 
desbetreffende administraties, 
Fondsen en koepels. Dit gebeurt 
gefaseerd. 

* eenmalige 
consumptiecheque 
private WVG-sectoren: 
VR 05/02/21 
* verhoging 
eindejaarspremie 
2020 publieke WVG-
sectoren: VR 30/04/21 
* koopkracht en deel 
kwaliteit private WVG 
en WSE: VR 16/07/21 
* socio-culturele 
sector, publieke 
sectoren en deel 
kwaliteit private WVG: 
positief advies IF 
31/10/21 en 24/11/21, 
voor advies bij BA, 
agendering op VR 
voor kerstreces 
* instroom VIA-
sectoren en saldo 
koopkracht publieke 
sectoren: nog in 
opmaak, streefdoel is 
agendering op VR 
voor kerstreces 

* VIA6 is een tripartite 
akkoord tussen de VR 
en de sociale partners 
van de desbetreffende 
sectoren (uit BD WVG, 
WSE en CJSM). De 
sociale partners 
vertegenwoordigen de 
werkgevers en 
werknemers uit de 
sectoren van die 
desbetreffende paritaire 
comités. In het 
bevoegdheidsgebied 
van die PC's zijn de 
Nederlandstalige 
organisaties in Brussel 
sowieso mee ogenomen 
* bij de berekening van 
de VTE en budgetten is 
ook steeds rekening 
gehouden met de 
Nederlandstalige 
organisaties  in Brussel 
* er is geen overleg 
geweest of gepland met 
VGC of andere 
institutionele actoren 

* verdeling budgetten is op basis 
van aantal VTE per (deel)sector, 
waar dus ook telkens de 
Nederlandstalige organisaties in 
Brussel zijn meegenomen, en dus 
pro rata hun VTE eveneens hun 
deel krijgen 
* het VIA betreft enkel de 
Nederlandstalige organisaties in 
Vlaanderen en Brussel (Vlaamse 
Gemeenschap of Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
* het VIA gaat over de loons- en 
arbeidsvoorwaarden van de 
werknemers tewerkgesteld in de 
organisaties van die betrokken 
sectoren. Het betreft hier dus 
geen afspraken of regelgeving 
voor de organisaties zelf, noch 
voor hun cliënten/hulpvragers 

Extra initiatieven omwille van de coronacrisis & relance 
Besluit van de Vlaamse 
Regering tot bepaling van 
een aantal criteria voor de 
erkenning van diensten voor 
gezinszorg en de verdeling 
van de extra uren 
gezinszorg over de erkende 

Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

In het besluit worden een aantal 
berekeningen van criteria voor de 
erkenning van nieuwe initiatieven 
gezinszorg en de verdeling van de 
extra uren gezinszorg over de 
erkende diensten bepaald die 
afwijken van de normale 

VR 16/07/2021 , 
Inwerkingtreding op 1 
september 2021 

/ Generiek: de afwijkende criteria 
voor de erkenning van de 
diensten voor gezinszorg en de 
extra verdeling van uren 
gezinszorg over de diensten, zijn 
hetzelfde voor de werking in 
Vlaanderen als in Brussel 
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diensten voor gezinszorg 
naar aanleiding van de 
COVID-19- pandemie en VIA6 

berekeningswijze omdat de 
gegevens uit de werkingsjaren 2020 
en 2021 daarvoor niet gebruikt 
kunnen worden. Deze jaren zijn 
atypische jaren door de COVID-19-
pandemie. Daarnaast worden ook 
de verdelingsprincipes van de extra 
uren gezinszorg in het kader van de 
werkbaarheid van onregelmatige 
prestaties (VIA6) nader uitgewerkt. 

 Agentschap 
Zorg en 
Gezondheid 

In dit besluit worden er middelen 
aan de diensten voor gezinszorg 
toegekend ter compensatie van de 
verliezen uit subsidies tgv de 
Corona-19-pandemie en uit 
bijdragen van gebruikers door de 
Corona-19-pandemie en prestaties 
tussen 18 uur en 20 uur 

/ Nog niet goedgekeurd 
door de VR (advies IF 
d.d. 3/12/2021) 

Generiek: de compenserende 
subsidies zijn zowel voor de 
diensten voor gezinszorg die een 
werking hebben in Vlaanderen als 
in Brussel. 

Projectoproepen Zorgzame 
Buurten in kader van 
relancebeleid 

Departement 
WVG 

Projectoproepen om tot minstens 
100 projecten zorgzame buurten te 
komen in Vlaanderen en Brussel. 

De projectaanvragen 
werden ingediend en 
worden momenteel 
gejureerd. De 
projecten zullen 
starten op 1 maart 
2022 voor twee jaar. 

Start van de projecten 
op 1 maart 2022. 

Er zullen minstens 95 projecten 
zorgzame buurten starten in 
Vlaanderen en minstens 5 in 
Brussel. 5% van de middelen 
(Brusselnorm) werd toegekend 
aan de VGC voor een gelijkaardige 
projectoproep in Brussel. In de 
uitgebreide kerngroep die dit 
project aanstuurt zetelen naast 
het kabinet WVG en Dep WVG 
ook kabinet welzijn VGC en 
administratie WGG. 

 

regelgevingsagenda - Justitie en Handhaving 2021-2022      
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Decretaal verankeren van 
het samenwerkingsakkoord 

 Het samenwerkingsakkoord tussen 
de Federale Staat en de Vlaamse 

Momenteel lopen de 
gesprekken met het 

/ Het samenwerkingsakkoord is ook 
van kracht in het tweetalige 
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tussen de Federale Staat en 
de Vlaamse Gemeenschap en 
het Vlaams Gewest inzake 
de hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden   

Gemeenschap en het Vlaams 
Gewest inzake de hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden 
vormt het kader om de 
samenwerking op bovenlokaal en 
lokaal niveau tussen de actoren 
van Justitie en de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams 
Gewest vorm te geven. Dit akkoord 
werd ondertekend door de 
betreffende ministers in 2014, maar 
diende nog decretaal en wettelijk 
verankerd te worden. Het decreet 
dat dit akkoord verankert, wordt 
momenteel voorbereid. Deze 
gelegenheid werd aangegrepen om 
het akkoord inhoudelijk te 
actualiseren. 

Directoraat Generaal 
Penitentiaire 
Inrichtingen om de 
tekst van het 
samenwerkings-
akkoord te finaliseren. 

gebied Brussel-Hoofdstad. Lokaal 
is er in alle gevangenissen een 
beleidscoördinator aanwezig die 
de hulpen dienstverlening 
coördineert. Ook in de 
gevangenissen van Brussel is een 
beleidscoördinator aanwezig die 
de implementatie van het 
samenwerkingsakkoord in 
afstemming met de lokale 
gevangenisdirectie en met de 
andere Gemeenschappen 
(Brusselse Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, Franse 
Gemeenschap, Gemeenschap van 
specifieke diensten) uitvoert. 

Aanpassen van het decreet 
betreffende de organisatie 
van de hulp- en 
dienstverlening aan 
gedetineerden 

 Het decreet van 8 maart 2013 
betreffende de organisatie van de 
hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden dient gewijzigd te 
worden in functie van de komst 
van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, en naar 
aanleiding van gewijzigde inzichten 
inzake gegevensdeling. 

Eerste principiële 
goedkeuring VR: 
24/04/2020 - Tweede 
principiële 
goedkeuring VR: 
17/07/2020 - 
Definitieve 
goedkeuring VR: 
30/10/2020 

/ Het decreet is van toepassing in 
het tweetalige gebied Brussel 
Hoofdstad. Lokaal is er een 
beleidscoördinator 
verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de hulp- en 
dienstverlening in de 
gevangenissen in Brussel. De 
beleidscoördinator zorgt lokaal 
voor de afstemming met de 
andere Gemeenschappen 
(Brusselse Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, Franse 
Gemeenschap, Gemeenschap van 
specifieke diensten) via het 
coördinatorenoverleg. 

Opmaken van een BVR tot 
uitvoering van hoofdstuk 4 
van het decreet betreffende 
de organisatie van de hulp- 

 Hoofdstuk 4 van het decreet van 8 
maart 2013 betreffende de 
organisatie van de hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden 
dient vertaald te worden in een 

De afstemming met 
de verschillende 
actoren inzake de te 
verwerken gegevens 
loopt nog. 

/ Het decreet is van toepassing in 
het tweetalige gebied Brussel 
Hoofdstad. Lokaal is er een 
beleidscoördinator 
verantwoordelijk voor de 
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en dienstverlening aan 
gedetineerden  

Besluit van de Vlaamse Regering 
dat de  gegevensverwerking en -
uitwisseling in functie van de 
praktische organisatie en de 
individuele hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden regelt. 

coördinatie van de hulp- en 
dienstverlening in de 
gevangenissen in Brussel. De 
beleidscoördinator zorgt lokaal 
voor de afstemming met de 
andere Gemeenschappen 
(Brusselse Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, Franse 
Gemeenschap, Gemeenschap van 
specifieke diensten) via het 
coördinatorenoverleg.   

BVR tot  uitvoering van 
bepalingen over de 
justitiehuizen van het 
decreet van 26 april 2019 
houdende de justitiehuizen 
en de juridische 
eerstelijnsbijstand 

 De uit te voeren bepalingen 
betreffen de organisatie van de 
gedecentraliseerde diensten van de 
justitiehuizen en de afstemming op 
de gerechtelijke arrondissementen,  
de voorwaarden voor de oprichting 
van antennes, de bewaartermijnen 
voor persoonsgegeven,  de wijze 
van klachtenbehandeling en de 
inwerkingtreding van het decreet 
van 26 april 2019. 

Het ontwerp van 
besluit is aangepast 
aan het 
wetgevingstechnisch 
advies en voor advies 
aan IF voorgelegd. 

/ Er wordt gestreefd naar 
schaalvergroting waarbij 
(overeenkomstig advies RvS) 
maximaal op de hervormde 
gerechtelijke arrondissementen 
afgestemd wordt. Daarbij creëert 
het ontwerp  onder meer een 
bovenlokaal justitiehuis Vlaams-
Brabant-Brussel. Tegelijk worden, 
rekening houdend met de 
opsplitsing van het Brussels 
parket, drie afdelingen voorzien: 
afdeling Brussel-Hoofdstad, 
afdeling Halle-Vilvoorde en 
afdeling Leuven.  Ook in Brussel-
Hoofdstad wordt aldus de 
nabijheid en directe 
dienstverlening aan de  inwoners 
verzekerd. 

Ontwerp van decreet 
houdende de verplichting 
voor bepaalde organisaties 
om een uittreksel uit het 
strafregister als vermeld in 
artikel 596, tweede lid, van 
het Wetboek van 
Strafvordering, te 

 Dit decreet legt de verplichting op 
aan bepaalde organisaties om aan 
de hand van een uittreksel uit het 
strafregister als vermeld in artikel 
596, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, het goed en 
zedelijk gedrag van een nieuwe 
medewerker, dat minstens een 
onberispelijk gedrag in de omgang 

Het ontwerp van 
besluit is een eerste 
keer principieel 
goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering. 
Adviezen van de 
adviesraden en de 
Vlaamse 
Toezichtcommissie 

 / Het ontwerp van decreet is van 
toepassing op organisaties die 
vallen onder de bevoegdheid van 
de Vlaamse gemeenschap, met 
name op organisaties die 
uitsluitend in het Nederlands 
worden geleid en beheerd 
(unicommunautaire instellingen). 
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controleren voor bepaalde 
nieuwe medewerkers 

met minderjarigen inhoudt, te 
controleren. 

zijn ontvangen en 
worden verwerkt met 
het oog op een 
tweede principiële 
goedkeuring door de 
Vlaamse Regering. 

Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de 
subsidiëring van 
gespecialiseerde 
programma’s ter aanbieding 
van forensische zorg in het 
kader van de opdrachten 
van de justitiehuizen 

 Dit ontwerp van besluit legt een 
kader vast voor de subsidiëring van 
organisaties die forensische zorg in 
het kader van de opdrachten van 
de justitiehuizen aanbieden aan 
justitiabelen. 

In opmaak. / Dit besluit van de Vlaamse 
Regering zal zeker ook de 
mogelijkheid bieden aan 
organisaties in Brussel-Hoofdstad 
om subsidies te ontvangen voor 
het aanbieden van forensische 
zorg in het kader van de 
opdrachten van de justitiehuizen. 

Samenwerkingsakkoord 
tussen de Federale Staat, de 
gemeenschappen en de 
gewesten tot oprichting van 
Penitentiaire Integrale 
Veiligheidscellen inzake 
radicalisme, extremisme en 
terrorisme 

 Het samenwerkingsakkoord wil de 
modaliteiten bepalen om tijdens 
detentie informatiedeling en 
casusoverleg mogelijk te maken 
binnen de penitentiaire integrale 
veiligheidscellen inzake radicalisme, 
extremisme en terrorisme. 

In opmaak.   De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie is 
betrokken partij bij dit ontwerp 
van samenwerkingsakkoord. 

Samenwerkingsakkoord 
tussen de Federale Overheid, 
de Gewesten en de 
Gemeenschappen voor de 
oprichting van Lokale 
Integrale Veiligheidscellen 
inzake radicalisme, 
extremisme en terrorisme 

 Het samenwerkingsakkoord wil de 
modaliteiten bepalen van het 
casusoverleg binnen de lokale 
integrale veiligheidscellen inzake 
radicalisme, extremisme en 
terrorisme. 

In opmaak.   De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie is 
betrokken partij bij dit ontwerp 
van samenwerkingsakkoord. 

Toekenning subsidie voor de 
realisatie van een tijdelijk 
omkaderingsaanbod in het 
kader van de uitvoering van 
de werkstraffen in de 
gerechtelijke 
arrondissementen 
Antwerpen, Brussel en 
Limburg 

 Na het verspreiden van een 
projectoproep, het ontvangen van 
projectvoorstellen en het 
beoordelen van de 
projectvoorstellen worden 
subsidies toegekend aan 
organisaties binnen de 
gerechtelijke arrondissementen 
Antwerpen, Brussel en Limburg 

De ontwerpen van 
subsidiebesluiten zijn 
in opmaak en zullen 
aan IF worden 
voorgelegd. 

  Gelet op de wachtlijsten en de 
bijkomende nood in het 
gerechtelijk arrondissement 
Brussel, wordt er voor deze regio 
ingezet op een integratie van een 
dispatchingfunctie in een mobiel 
werkvloerproject. Er zal voor het 
gerechtelijk arrondissement 
Brussel een subsidie worden 
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voor het omkaderen van 
werkstraffen.  

voorzien waarmee 4 VTE kunnen 
worden ingezet. 

 

regelgevingsagenda - ABB - Stedenbeleid 2021-2022 
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

nihil      

Extra initiatieven omwille van de coronacrisis & relance      
Relancemaatregel: oproep 
wijkverbeteringscontracten 

ABB-BSBVR Aanpak uitdagingen kwetsbare 
wijken 

Goedkeuring Vlaamse 
Regering 17 december 
2021 

 / Geen Brusseltoets, geen specifieke 
aandacht voor Brussel voorzien 

Relancemaatregel: oproep 
veerkrachtige steden na 
corona 

ABB-BSBVR investeringen in nieuwe werkingen  Goedkeuring Vlaamse 
Regering 17 december 
2021 

 / VGC beschikt over de 
bevoegdheid te investeren in 
gemeenschapsvoorzieningen  

 

regelgevingsagenda - Cultuur 2021-2022 
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Nieuw 
Cultureelerfgoeddecreet en 
bijhorend uitvoeringsbesluit 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

De minister van Cultuur startte in 
het voorjaar van 2021 een traject 
op voor de optimalisatie van het 
Cultureel-erfgoeddecreet van 2017  
om tegen midden 2022 te landen 
met de nieuwe wetgeving. Het 
decreet werd goedgekeurd door 
het Vlaams Parlement op 21 
december 2021 en bekrachtigd op 
23 december 2021. Er komt nog een 
uitvoeringsbesluit bij het decreet 
waarin de criteria en procedures 
nader bepaald worden. 

Net als bij het decreet 
is er een 
consultatieprocedure 
voorzien. Op 12 
januari 2022 
organiseerde het 
departement 
daarvoor een 
informatiemoment. 
Begin februari gingen 
de consultatie-
gesprekken door met 
de verschillende 
deelsectoren. Na het 

Aan de basis van het 
decreet 2017 en de 
evaluatie ervan, ligt een 
brede consultatieronde. 

De VGC is uitgenodigd voor een 
gesprek op het kabinet Cultuur. 
Omdat er geen wijzigingen zijn 
met het huidige decreet gaf de 
VGC aan dat verder overleg niet 
nodig is. Overleg met andere 
institutionele actoren is niet 
nodig omdat zij buiten het 
toepassingsgebied van het 
decreet vallen. De verschillende 
belangengroepen voor de 
cultureel-erfgoedsector werden 
betrokken. Ook Brusselse 
organisaties zijn daarin 
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advies van de SARC 
(maart 2022) kan het 
uitvoeringsbesluit 
principieel 
goedgekeurd worden 
door de Vlaamse 
Regering (april 2022). 
Na het advies van de 
Raad van State (mei 
2022) volgt de 
definitieve 
goedkeuring in juni 
2022. 

vertegenwoordigd. Binnen de 
cultureel-erfgoedsector is er 
echter geen afzonderlijke 
belangengroep voor het Brusselse 
veld apart. 

Decreet Kunst in opdracht Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media  

 / /  /  Bij het evaluatietraject van de 
decreten van 23 december 1986 en 
voorbereiding van het nieuwe 
decreet Kunst in Opdracht werd 
een personeelslid van de VGC 
betrokken. Het nieuwe decreet 
Kunst in Opdracht is voor Brussel 
van toepassing bij de 
bouwprojecten die onder de 
gemeenschapsaangelegenheden 
vallen en voor minstens 30 % 
gesubsidieerd worden door de 
Vlaamse overheid. 

Indemniteitsdecreet - 
decreet tot invoering van 
een waarborg bij inkomende 
bruiklenen voor tijdelijke 
tentoonstellingen 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media  

Het decreet beoogt de invoering 
van een (staatswaarborgregeling) 
voor inkomende bruiklenen, bij het 
door het Erfgoeddecreet erkende 
instellingen, universiteitsarchieven 
en -bibliotheken. 

In 2021 werd het 
ontwerp van 
Indemniteitsdecreet 
goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering en 
ligt nu voor bij het 
Vlaams Parlement 
voor bespreking en 
bekrachtiging begin 
2022. Nadien wordt 
het uitvoeringsbesluit 
voorgelegd aan de 
Vlaamse Regering. 

 / Het toepassingsgebied is 
uiteindelijk bepaald door de 
erkenningen binnen het 
Erfgoeddecreet. Momenteel valt er 
geen enkele organisatie gevestigd 
in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad onder de criteria 
opgesomd in artikel 4 van het 
ontwerp van 
decreet. 
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Voorontwerp van decreet 
tot wijziging van het 
decreet van 24 januari 2003 
houdende bescherming van 
het roerend cultureel 
erfgoed van uitzonderlijk 
belang en de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit van 13 december 
2013, wat betreft de 
inbetalinggeving van 
cultuurgoederen ter 
voldoening van de 
erfbelasting 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media  

 / Definitieve 
goedkeuring van dit 
ontwerpdecreet 
wordt voorzien tegen 
de zomer van 2022. In 
het najaar 2022 volgt 
dan het bijhorende 
uitvoeringsbesluit. 

 / Gemengd decreet. Enkel van 
toepassing op Vlaams Gewest. 

Actualisering van het 
decreet betreffende het 
sociaal-cultureel 
volwassenenwerk en 
bijhorend uitvoeringsbesluit 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media  

Het decreet betreffende het sociaal-
cultureel volwassenenwerk wordt 
in 2022 geactualiseerd. 

 /  / In de consultatieronde wordt de 
VGC uitgenodigd voor overleg. 
Het overleg met niet-
institutionele actoren gebeurt in 
hoofdzaak via de 
koepelorganisaties en steunpunt 
(deFederatie en Socius) waarin 
ook het Brusselse werkveld 
betrokken is. 

Actualisering van het 
decreet betreffende de 
bovenlokale cultuurwerking 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media  

Het decreet voor de bovenlokale 
werking wordt in 2022 
geactualiseerd. 

 /  / De uitgangspunten worden 
actueel uitgewerkt, inclusief de 
consultaties.  

Actualisering van het 
decreet voor 
amateurkunsten en 
bijhorend uitvoeringsbesluit 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media  

Het decreet voor de 
amateurkunsten wordt in 2022 
geactualiseerd. 

 /  / Het consultatieproces rond de 
decreetwijziging wordt 
uitgewerkt; hierin zal ook plaats 
zijn voor overleg met de VGC. 

Extra initiatieven omwille van de coronacrisis & relance 
Noodfonds cultuur Departement 

Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

De Vlaamse Regering keurde op 3 
juli 2020 de volgende 
steunmaatregelen goed: een 
bijkomende subsidie voor 
organisaties die meerjarige 
subsidies ontvangen; een premie 
voor kwetsbare kernspelers uit de 
cultuursector: de 

 /  / Het noodfonds vertrok vanuit de 
decretale kaders, en voor de 
premies werd gekeken naar de 
toepasbaarheid in Brussel. 
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cultuurcoronapremie (een subsidie 
van 1.500 euro voor spelers die 
schade hebben geleden door de 
coronacrisis, maar niet konden 
genieten van de verschillende 
federale en/of regionale 
compensatiemaatregelen); een 
forfaitair bedrag voor een aantal 
koepelorganisaties met bijzondere 
opdracht (VAF/Filmfonds, 
Literatuur Vlaanderen, Cultuurloket 
en Hefboom). 

Culturele activiteitenpremie Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

De Vlaamse Regering keurde op 9 
oktober 2020 een 2de premie voor 
de cultuursector goed: de culturele 
activiteitenpremie. Die premie is 
een forfaitaire subsidie om publieke 
activiteiten in de Vlaamse culturele 
sector te stimuleren, voor de 
periode van 1 september 2020 tot 
en met 31 augustus 2021. 

 /  / Organisaties en cultuurmakers uit 
Brussel kwamen in aanmerking 
voor de CAP. 

 

regelgevingsagenda - Jeugd 2021-2022      
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Wijziging van het decreet 
van 6 juli 2012 houdende de 
subsidiëring van hostels, 
jeugdverblijfcentra, 
ondersteuningsstructuren 
en de vzw Algemene Dienst 
voor Jeugdtoerisme (ADJ) 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

Het decreet regelt de subsidiëring 
van erkende jeugdlogies. Erkenning 
van jeugdverblijven werd geregeld 
via vernieuwd Logiesdecreet 
(voorheen Toerisme Voor Allen),  
(Logiesdecreet = gewestmaterie). 
In het decreet is ook een regeling 
voor Brusselse jeugdverblijven en 
hostels uitgewerkt. “Om als 
jeugdverblijf of hostel erkend te 
worden door de administratie in 

Goedgekeurd in 
Vlaams Parlement 
11/2/2022. 

 / Voor de uitwerking van de 
regeling specifiek voor Brussel is 
overlegd met de administratie 
van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest die instaat voor 
erkenning en registratie van 
toeristische logies. 
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het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad moet het: 
1° geregistreerd zijn als toeristische 
logies bij het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; 
2° voldoen aan de openings -en 
uitbatingsvoorwaarden, bepaald in 
uitvoering van artikel 4, eerste lid, 
7° en 8° van het logiesdecreet. 
3° gelijktijdig met de 
subsidieaanvraag een aanvraag tot 
erkenning indienen bij de 
administratie. 

Geïntegreerd Jeugddecreet Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

Integratie van het decreet Jeugd- 
en Kinderrechtenbeleid, Lokaal 
jeugdwerk en Bovenlokaal 
Jeugdwerk 

Ontwerpfase Start van het proces 
voor de opmaak van 
het decreet; het 
consultatieproces 
wordt in voorjaar 2022 
uitgewerkt. 

Het consultatieproces voor de 
opmaak van een Geïntegreerd 
Jeugddecreet wordt momenteel 
voorbereid en uitgetekend. Hierin 
zal ook overleg met de VGC 
voorzien zijn. 

Extra initiatieven omwille van de coronacrisis & relance      
Noodfonds Jeugd Departement 

Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

De Vlaamse Regering keurde op 10 
juli 2020 de volgende 
steunmaatregelen goed: 
1.840.000 euro voor gesubsidieerde 
jeugdverenigingen; 
49.000 euro voor de Uitleendienst 
Kampeermateriaal; 
2,1 miljoen euro voor hostels; 
12,1 miljoen euro voor 
jeugdverblijfcentra. 

 / Het noodfonds vertrok 
vanuit de decretale 
kaders. 

 / 

 

regelgevingsagenda - Sport 2021-2022      
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Aanpassing decreet 10 juni 
2016 houdende de erkenning 

Sport 
Vlaanderen 

Het decreet van 10 juni 2016 
houdende de erkenning en 

12/11/2021: Eerste 
principiële 

 / De Brusseltoets is niet van 
toepassing. Er is geen impact op 
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en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector 

subsidiëring van de georganiseerde 
sport betekende een belangrijke 
wijziging in de methodiek waarmee 
de subsidies aan erkende en 
gesubsidieerde sportfederaties 
werden toegekend. Het doel van dit 
decreet was de sportfederaties 
tegen 2020 performanter, 
krachtdadiger en efficiënter te 
maken en de kwaliteit in de 
sportclubs verder te verbeteren en 
anderzijds de effectiviteit en de 
efficiëntie van de ingezette Vlaamse 
middelen te verhogen. De 
aanpassingen die uit de evaluatie 
van het decreet blijken (Vlaams 
Regeerakkoord en SD 4 Beleidsnota 
Sport) betreffen hoofdzakelijk 
enkele aanpassingen betreffende de 
subsidiëring van sportfederaties.  

goedkeuring 
voorontwerp van 
decreet 

inwoners door de geplande 
wijzigingen. Het decreet 
georganiseerde sportsector en de 
uitvoeringsbesluiten gaan over 
erkenning en subsidiëring van 
sportorganisaties en 
sportfederaties. Een van de 
erkenningsvoorwaarden is het 
hebben van een zetel in 
Vlaanderen of Brussel, een andere 
erkenningsvoorwaarde (die voor 
sportfederaties geldt) is het 
hebben van clubs in 4 Vlaamse 
provincies. Brussel wordt hierbij 
als provincie beschouwd. 
Sportfederaties met een zetel in 
Brussel of clubs in Brussel krijgen 
geen voordeel t.o.v. 
sportfederaties met zetel in 
Vlaanderen of enkel clubs in 
Vlaanderen. 

Aanpassing decreet 8 
november 2013 houdende 
het stimuleren, het 
coördineren en het 
subsidiëren van de 
tewerkstelling in de 
sportsector 

Sport 
Vlaanderen 

Het decreet houdende het 
stimuleren, het coördineren en het 
subsidiëren van de tewerkstelling in 
de sportsector, en specifiek het 
hoofdstuk rond de erkenning en 
subsidiëring van een organisatie 
voor de coördinatie en de 
tewerkstelling van een pool van 
sportbegeleiders en 
sportondersteuners, dateert van 
2013. Omdat de regelgeving niet 
meer voldoende aansluit bij de 
realiteit en de huidige beleidsvisies, 
dringt een wijziging zich op.  

wordt opgestart   / Eén van de bestaande opdrachten 
voor de organisatie voor de 
coördinatie en de tewerkstelling 
van een pool van sportbegeleiders 
en sportondersteuners is: een 
pool van sportbegeleiders en 
sportondersteuners beschikbaar 
stellen in alle Vlaamse provincies 
en, in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad. De organisatie 
richt zich daarbij op de non-
profitsportsector. Dit is een 
subsidievoorwaarde. In het huidig 
Besluit wordt hierover verder 
bepaald dat minstens 80.000 euro 
van de jaarlijkse subsidie wordt 
besteed aan de uitvoering van 
deze opdracht in het tweetalige 
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gebied Brussel-Hoofdstad. In het 
jaarlijkse actieplan van de 
organisatie voor de coördinatie 
en de tewerkstelling van een pool 
van sportbegeleiders en 
sportondersteuners duidt de 
organisatie de specifieke acties 
die ze in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad zal realiseren 
ter uitvoering van haar opdracht. 
In het werkingsverslag en het 
financieel verslag duidt de 
organisatie voor de coördinatie 
en de tewerkstelling van een pool 
van sportbegeleiders en 
sportondersteuners de uitvoering 
van haar opdracht,  die ze heeft 
gerealiseerd in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad.                                                  
De impact op Brussel is nog niet 
bekend. 

Evaluatie decreet van 20 
december 2013 Gezond en 
Ethisch Sporten  

Sport 
Vlaanderen 

Bij het begin van de vorige 
legislatuur stond de implementatie 
van het Gezond en Ethisch Sporten 
decreet van 20 december 2013 
voorop. We evalueren dit decreet 
tijdens deze legislatuur om het 
gezond en ethisch sporten beleid 
verder te versterken (zie Vlaams 
Regeerakkoord en SD 9 Beleidsnota 
Sport), rekening houdende met de 
beleidscycli van de via dit decreet 
gesubsidieerde organisaties.   

Evaluatie lopende  / De Brusseltoets is niet van 
toepassing. Het decreet gezond en 
ethisch sporten is niet van 
toepassing op inwoners. 

Extra initiatieven omwille van de coronacrisis & relance 
Wijziging van het Besluit 
van de Vlaamse Regering 
van 15 mei 2020 tot regeling 
van bepaalde tijdelijke 
maatregelen met betrekking 

Sport 
Vlaanderen 

besluit van de Vlaamse Regering 
tot regeling van bepaalde tijdelijke 
maatregelen met betrekking tot 
subsidies in het beleidsveld sport 
door de civiele noodsituatie met 

Definitieve 
goedkeuring VR: 
7/5/2021 

 / De Brusseltoets is niet van 
toepassing. Er is geen impact op 
inwoners. Het gaat hier over de 
tijdelijke aanpassing van bepaalde 
procedurele of administratieve 
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tot subsidies in het 
beleidsveld sport door de 
civiele noodsituatie met 
betrekking tot de 
volksgezondheid ingevolge 
het coronavirus COVID-19 

betrekking tot de volksgezondheid 
ingevolge het coronavirus COVID-19 
Sport Vlaanderen Omwille van de 
civiele noodsituatie m.b.t. de 
volksgezondheid ingevolge het 
coronavirus werden een aantal 
tijdelijke maatregelen genomen 
m.b.t. subsidies in het beleidsveld 
sport. In 2021 werden de meeste 
van de tijdelijke maatregelen, 
opgenomen in het BVR van 
15/5/2020 verlengd.   

verplichtingen in de verschillende 
subsidieregelingen in het 
beleidsveld sport. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie die 
gesubsidieerd wordt via het 
decreet 6 juli 2012 houdende het 
stimuleren en subsidiëren van een 
lokaal sportbeleid kan ten gevolge 
van de maatregelen in het kader 
van de coronacrisis, aan sommige 
decretale voorwaarden mogelijks 
niet voldoen. Er wordt daarom 
een afwijking toegestaan op het 
vlak van de opgelegde 
bestedingspercentages.  

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 9 juli 2021 tot 
vaststelling van regels over 
de toekenning van steun 
aan de sportsector naar 
aanleiding van de COVID-19-
pandemie 

Sport 
Vlaanderen 

Omdat veel sportactoren financiële 
schade lijden door de gevolgen van 
de coronavirusmaatregelen 
voorziet de VR een bijkomende 
steun aan jeugdsportclubs en 
profsportclubs. 

Definitieve 
goedkeuring VR: 
9/7/2021 
Inwerkingtreding: 
28/7/2021 (B.S.) 

 / De Brusseltoets is niet van 
toepassing. Er is geen impact op 
inwoners. Her gaat hier om een 
compensatie aan jeugdsportclubs 
die via de sportfederaties wordt 
verdeeld aan de jeugdsportclubs 
die een subsidie voor het 
werkingsjaar 2020 toegekend 
kregen in het kader van de 
beleidsfocus jeugdsport van de 
sportfederatie. Daarin zijn ook 
Brusselse sportclubs gevat, 
aangesloten bij een Vlaamse 
sportfederatie. Ook bij de steun 
aan de profsportclubs worden 
Brusselse sportclubs gevat. 

Andere subsidieoproepen 
Projectoproep Deeljeidee - 
vrijwilligers 

Sport 
Vlaanderen 

Oproep via 
Burgerparticipatieplatform om op 
zoek te gaan naar de meest 
originele ideeën om de eigen 
vrijwilligers in te schakelen en om 
de eigen leden actief te houden in 
tijden van coronamaatregelen 

Deze oproep werd 
begin 2021 gelanceerd. 
Er werden dit najaar 
10 projecten 
geselecteerd voor 
ondersteuning. 

 / Deze oproep stond open voor 
iedereen in Vlaanderen en Brussel. 
De oproep werd gelanceerd via 
een online 
burgerparticipatieplatform van 
Sport Vlaanderen. Er werden geen 
Brusselse projecten ingediend. 
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Projectoproep Deeljeidee - 
supportersbeleving 

Sport 
Vlaanderen 

Oproep via 
Burgerparticipatieplatform om op 
zoek te gaan naar innovatieve 
toepassingen om de 
supportersbeleving te verhogen in 
tijden waarin publiek beperkt 
wordt bij sportwedstrijden. Houdt 
ook rekening met toepasbaarheid 
op langere termijn als publiek wel 
opnieuw mogelijk is. 

Deze oproep werd in 
december 2020 
gelanceerd. Twee 
projecten werden in 
het voorjaar van 2021 
weerhouden voor 
ondersteuning. 

 / Deze oproep stond open voor 
iedereen in Vlaanderen en Brussel. 
De oproep werd gelanceerd via 
een online 
burgerparticipatieplatform van 
Sport Vlaanderen. Er werden geen 
Brusselse projecten ingediend. 

Projectoproep Delljeidee - 
innovatieve wielerclub 

Sport 
Vlaanderen 

Oproep via 
Burgerparticipatieplatform om op 
zoek te gaan naar een vernieuwend 
model voor een wielerclub, die 
uitgaat van een vaste locatie, 
gebruik maakt van de diverse 
disciplines en focust op jeugd. 

Deze oproep werd in 
december 2020 
gelanceerd. Drie 
projecten werden in 
het voorjaar van 2021 
weerhouden voor 
ondersteuning. 

 / Deze oproep stond open voor 
iedereen in Vlaanderen en Brussel. 
De oproep werd gelanceerd via 
een online 
burgerparticipatieplatform van 
Sport Vlaanderen. Er werden geen 
Brusselse projecten ingediend. 

Projectoproep Social 
SportUp 

Sport 
Vlaanderen 

Een subsidie werd toegekend aan 
de Sociale InnovatieFabriek om een 
tiental sociaal sportieve praktijken 
te begeleiden van startup 
organisaties tot sterkere, meer 
mature organisaties 

Het tweede 
werkingsjaar van 
Social SportUp werd 
afgerond in oktober 
2021. Een nieuw 
werkingsjaar gaat in 
december 2021 van 
start. 

 / Via het Social SportUp 
programma gaan we op zoek 
naar een tiental sociaal sportieve 
praktijken die in een 
begeleidingstraject willen 
stappen. Ook Brusselse 
organisaties konden hierop 
intekenen. Er zijn twee Brusselse 
organisaties die hierop 
intekenden en deze werden ook 
weerhouden voor begeleiding: 
Minor-Ndako en Molenbeek Rebels 
Basketball. 

Projectoproep Sportup Sport 
Vlaanderen 

Een subsidie werd toegekend aan 
een samenwerkingsmodel tussen 
UGent/Victoris en Imec om vorm te 
geven aan de enige Sportstech 
accelerator in Vlaanderen. Via dit 
project worden jonge sport(tech) 
startups begeleid in hun 
groeiproces. Er is een 

SportUp 1.0 werd deze 
zomer afgerond na 
een werking van 3 
jaar. SportUp 2.0 zal 
opstarten eind 
december 2021 

 / Via het SportUp programma gaan 
we op zoek naar een jonge 
sport(tech) startups die in een 
begeleidingstraject willen 
stappen. Ook Brusselse 
organisaties konden hierop 
intekenen. 
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doorgroeimogelijkheid naar een 
Imec IStart programma 

Projectoproep Augmented 
Reality 

Sport 
Vlaanderen 

Er werd een oproep gelanceerd 
naar gameontwikkelaars en 
sportorganisaties die samen een 
exergame met augmented reality 
toepassingen wouden ontwikkelen. 
Dit kan een nieuwe niche creëren 
die een verruiming voor het 
sportaanbod kan betekenen en 
mogelijks nieuwe sporters kan 
aantrekken. 

Deze subsidies 
werden toegekend in 
het voorjaar van 2021. 

 / Deze oproep stond open voor 
iedereen in Vlaanderen en Brussel. 
Er werden geen Brusselse 
projecten ingediend. 

Projectoproep Jonge 
Leeuwen 

Sport 
Vlaanderen 

Er werd een subsidie toegekend 
aan de Vlaamse Sportfederatie om 
een project op te zetten rond 
interpreneurship bij jonge leden 
(tot 25 jaar). Zij kunnen op basis 
van een eigen idee een 
verbeterproject indienen voor de 
werking van de eigen club of 
federatie. De beste voorstellen 
worden weerhouden en deze 
ondernemende jongeren zullen 
begeleiding krijgen bij het 
uitwerken van hun idee. 

De eerste selectie 
staat gepland voor 
eind december 2021 

 / Alle clubs van de deelnemende 
sportfederaties kunnen via hun 
leden concrete ideeën/voorstellen 
indienen. Ook Brusselse clubs 
kunnen hieraan deelnemen. 
Voorlopig is er nog geen zicht op 
het aantal Brusselse ideeën die 
werden ingediend.  

 

regelgevingsagenda - Minister-President 2021-2022      
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

nihil      
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regelgevingsagenda - Media 2021-2022      
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

Decreet tot wijziging van 
het decreet van 27 maart 
2009 betreffende radio-
omroep en televisie, wat 
betreft de gedeeltelijke 
omzetting van richtlijn (EU) 
2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 
april 2019 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschrift
en voor producten en 
diensten 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

Het omzettingsdecreet voor de 
toegankelijkheidsrichtlijn werd 
reeds principieel goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering in 2021 en zal 
in het voorjaar van 2022 aan het 
Vlaams Parlement worden 
voorgelegd. 

 /  / Het consultatieproces verloopt 
tijdens de regelgevingsprocedure 
(RIA) en houdt rekening met 
maatwerk en proportionaliteit. 
- Er is met betrekking tot de 
voorgenomen regelgeving overleg 
geweest met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie? Neen 
(niet nodig) 
- Er is overleg geweest met 
andere institutionele actoren die 
binnen het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad bevoegd zijn 
voor gemeenschapsmateries 
(Franse Gemeenschap, Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
gemeenten, OCMW’s). Neen (niet 
nodig) 
- Er is overleg geweest met niet-
institutionele actoren uit het 
Brusselse veld (belangengroepen, 
overleginstanties, socio-culturele 
verenigingen, …)? Neen (niet 
nodig) 

Decreet tot wijziging van de 
artikelen 157 en 184/1 van 
het decreet van 27 maart 
2009 betreffende radio-
omroep en televisie, wat 
betreft het stimuleren van 
de audiovisuele sector 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

In 2021 werden de voorbereidingen 
opgestart voor een nieuwe 
eengemaakte regeling ter 
vervanging van de bestaande 
bijdrageverplichtingen voor 
dienstenverdelers en voor niet-
lineaire 

 / /  Het consultatieproces verloopt 
tijdens de regelgevingsprocedure 
(RIA) en houdt rekening met 
maatwerk en proportionaliteit. 
- Er is met betrekking tot de 
voorgenomen regelgeving overleg 
geweest met de Vlaamse 
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televisieomroeporganisaties. In 
2022 zal hierover een ontwerp van 
decreet worden voorgelegd aan het 
Vlaams Parlement. 

Gemeenschapscommissie? Neen 
(niet nodig) 
- Er is overleg geweest met 
andere institutionele actoren die 
binnen het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad bevoegd zijn 
voor gemeenschapsmateries 
(Franse Gemeenschap, Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
gemeenten, OCMW’s). Neen (niet 
nodig) 
- Er is overleg geweest met niet-
institutionele actoren uit het 
Brusselse veld (belangengroepen, 
overleginstanties, socio-culturele 
verenigingen, …)? Neen (niet 
nodig) 

Besluit tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 juni 
2006 betreffende de 
procedure voor de Vlaamse 
Regulator voor de Media 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

Deze wijziging is noodzakelijk in 
uitvoering van AVMD-Richtlijn en in 
uitvoering van het Europees 
Wetboek voor Elektronische 
Communicatie. Nu de betrokken 
omzettingsdecreten zijn gestemd in 
het Vlaams Parlement zullen deze 
waar nodig verder worden 
uitgewerkt in dit uitvoeringsbesluit. 

 / /  Het consultatieproces verloopt 
tijdens de regelgevingsprocedure 
(RIA) en houdt rekening met 
maatwerk en proportionaliteit. 
- Er is met betrekking tot de 
voorgenomen regelgeving overleg 
geweest met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie? Neen 
(niet nodig) 
- Er is overleg geweest met 
andere institutionele actoren die 
binnen het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad bevoegd zijn 
voor gemeenschapsmateries 
(Franse Gemeenschap, Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
gemeenten, OCMW’s). Neen (niet 
nodig) 
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- Er is overleg geweest met niet-
institutionele actoren uit het 
Brusselse veld (belangengroepen, 
overleginstanties, socio-culturele 
verenigingen, …)? Neen (niet 
nodig) 

Besluit van de Vlaamse 
Regering ter bescherming 
van minderjarige kijkers 
tegen televisiediensten die 
de lichamelijke, geestelijke 
of morele ontwikkeling van 
minderjarigen zouden 
kunnen aantasten. 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

Dit nieuw besluit is noodzakelijk in 
uitvoering van artikel 42 van het 
Mediadecreet dat werd aangepast 
aan artikel 6bis van de AVMD-
Richtlijn. Dat artikel bepaalt dat 
televisieomroeporganisaties 
voldoende informatie moeten 
verstrekken aan de kijkers over 
programma’s die schadelijk kunnen 
zijn voor minderjarigen 

 / /  Het consultatieproces verloopt 
tijdens de regelgevingsprocedure 
(RIA) en houdt rekening met 
maatwerk en proportionaliteit. 
-Er is met betrekking tot de 
voorgenomen regelgeving overleg 
geweest met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie? Neen 
(niet nodig) 
-Er is overleg geweest met andere 
institutionele actoren die binnen 
het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad bevoegd zijn voor 
gemeenschapsmateries (Franse 
Gemeenschap, Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
gemeenten, OCMW’s). Neen (niet 
nodig) 
-Er is overleg geweest met niet-
institutionele actoren uit het 
Brusselse veld (belangengroepen, 
overleginstanties, socio-culturele 
verenigingen, …)? Neen (niet 
nodig) 

Besluit tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 februari 2019 
betreffende de deelname 
van de particuliere niet-
lineaire 
televisieomroeporganisaties 

Departement 
Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

De bestaande 
bijdrageverplichtingen voor 
dienstenverdelers en voor niet-
lineaire televisieomroeporganisaties 
zullen vervangen worden door een 
eengemaakte regeling. In uitvoering 
van de nodige aanpassingen aan 

    Het consultatieproces verloopt 
tijdens de regelgevingsprocedure 
(RIA) en houdt rekening met 
maatwerk en proportionaliteit. 
- Er is met betrekking tot de 
voorgenomen regelgeving overleg 
geweest met de Vlaamse 
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aan de productie van 
Vlaamse audiovisuele 
werken, bekrachtigd bij 
decreet van 26 april 2019 
Besluit tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 maart 2014 
betreffende de 
stimuleringsregeling voor de 
audiovisuele sector, vermeld 
in artikel 184/1 van het 
decreet van 27 maart 2009 
betreffende radio-omroep 
en televisie 

het Mediadecreet moeten ook deze 
besluiten gewijzigd worden. Dit zal 
aangepakt worden in 2022. 

Gemeenschapscommissie? Neen 
(niet nodig) 
- Er is overleg geweest met 
andere institutionele actoren die 
binnen het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad bevoegd zijn 
voor gemeenschapsmateries 
(Franse Gemeenschap, Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
gemeenten, OCMW’s). Neen (niet 
nodig) 
- Er is overleg geweest met niet-
institutionele actoren uit het 
Brusselse veld (belangengroepen, 
overleginstanties, socio-culturele 
verenigingen, …)? Neen (niet 
nodig) 

Extra initiatieven omwille van de coronacrisis &relance 
Noodfonds Media Departement 

Cultuur, 
Jeugd en 
Media 

De Vlaamse Regering keurde op 3 
en 10 juli 2020 de volgende 
steunmaatregelen goed: 1,9 miljoen 
euro voor het VAF/Mediafonds en 
VAF/Gamefonds voor steun aan 
producties; 3,8 miljoen voor de 
erkende regionale 
televisieomroepen; 186.250 euro 
voor erkende lokale en 
netwerkradio-omroepen; 313.750 
euro voor freelancers in de 
journalistiek; 3,8 miljoen euro voor 
de VRT. 

 / /  Het Noodfonds Media sloot aan 
op de bestaande decretale kaders. 
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regelgevingsagenda - Sociale economie 2021-2022      
Titel Entiteit Omschrijving Actuele mijlpaal 

(bv. een moment van 
inwerkingtreding, 
principiële 
goedkeuring,…) 

Belangrijke stappen 
in het proces 

Brusseltoets consultatie 

/ Departement 
Werk en 
Sociale 
Economie 

 /  /  / gebruikelijke consultatieronde 
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Opdracht 3: een interpretatief kader voor de Brusselnorm 
ontwerpen 
 
Het rapport 2017 van de GACB bevat de tekst “interpretatief kader voor de Brusselnorm: hoe de 
Brusselnorm interpreteren?”. 
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Opdracht 4: de uitbreiding van de toepassing van de Brusseltoets 
onderzoeken 
 
Het rapport 2020 van de GACB bevat een plan van aanpak om de Brusseltoets eveneens toe te 
passen op beleidsvoorbereidend werk dat nog niet onder het toepassingsgebied van de 
Brusseltoets valt. 
 
 
 
 

*    *    *    *    * 


