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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 secretarisgeneraal 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 20192024 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 Cultuur, Jeugd en Sport en 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;
-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 in 2019 en
2020
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 tabellen van de financiële stromen voor de jaren 2016 en
2017, de overzichten van de culturele initiatieven die niet werden weerhouden als
nabijheidsvoorziening, en een leeswijzer met betrekking tot de tabellen voor de jaren 2016 en
2017.
Het voorliggende rapport 2020 van de GACB bevat de tabellen van de financiële stromen voor de
jaren 2018 en 2019, de overzichten van de culturele initiatieven die niet werden weerhouden als
nabijheidsvoorziening, en een leeswijzer met betrekking tot de tabellen voor de jaren 2018 en
2019.

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 haar doelgroep voor haar beleid in Brussel en
stelt ze 5% van de totale Vlaamse gemeenschapsuitgaven voorop om 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 werden de cijfers voor 2012, 2013, 2014 en 2015 in
kaart gebracht. In het rapport 2018 van de GACB werden de cijfers voor 2016 en 2017 in kaart
gebracht.
De tabel met de financiële gegevens die in het rapport 2020 is opgenomen, geeft een bijkomend
actueel overzicht van de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het Vlaamse
gemeenschapsbeleid in Brussel voor de jaren 2018 en 2019.
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Het gaat daarbij om het toekennen van middelen op basis van de belangrijke beleidsdecreten in
het kader van de gemeenschapsbevoegdheden en de begrotingsdecreten die bepaalde
subsidielijnen creëren waarvoor Brusselse instellingen in aanmerking komen. Op basis van deze
cijfers is een relatieve Brusselnorm berekend, namelijk de verhouding ten aanzien van de
Vlaamse gemeenschapsuitgaven als geheel.
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 voor Brussel).
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde op 1 januari 2020 officieel 1.218.255 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 deze demografische evolutie een belangrijke uitdaging vormt voor de
verschillende overheden en dat deze demografische evolutie gevolgen heeft voor het beleid
inzake 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 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 zijn. Daarbij 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, maar niet de middelen die naar landelijke organisaties gaan (bv. een sportfederatie of
landelijke jeugdwerkorganisatie met zetel in Brussel).
Deze 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
als een integraal onderdeel van het werkingsgebied van de Vlaamse Gemeenschap met haar
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specifieke karakter (grootstedelijk, meertalig, demografie) 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 evenwel 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 deze
organisaties en het beleid waaraan zij meewerken de hele Vlaamse Gemeenschap ten goede
komen, inclusief Brussel.
Deze middelen worden echter 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 deze indirecte effecten horen niet tot
de scope van de rapportering, als ze al eenvoudig te becijferen zouden zijn. Deze 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. De werkelijke
aanwezigheid in de stad ligt echter, zoals gezegd, nog ruimer, en op verschillende niveaus.
Uiteraard is de feitelijke werking en het bereik van de landelijke organisaties ten aanzien van
Brussel wel een punt van aandacht voor het beleid.
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 deze van andere overheden.
Binnen Onderwijs kon deze opsplitsing van het officieel en gesubsidieerde onderwijs (vrije net,
gemeenschapsonderwijs en gemeentelijk onderwijs) om technische reden niet worden berekend.
Er is wel berekend welke middelen door de VGC in het kader van Onderwijs worden ontvangen
(waarvan een deel fictief, zoals de lonen voor het personeel van de onderwijsinstellingen van de
VGC die rechtstreeks worden uitbetaald).
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
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betrokken (onderdeel van het) departement of agentschap als gemeenschapsbeleid worden
beschouwd. De enige uitzondering zijn de apparaatskredieten die niet worden meegeteld.
Daarnaast zijn er ook de welzijns- en zorgdomeinen waarin de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC) de unieke bevoegdheid heeft in Brussel. 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.
De hierboven weergegeven 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; dat programma kan personeels-, werkings- en
investeringskredieten omvatten) worden niet meegeteld omdat bv. een daling van die kredieten
op 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.
2.
3.
4.
5.

6.

Onderwijs & Vorming. Dit is het gehele budget van het beleidsdomein Onderwijs en
Vorming (apparaatskredieten uitgezonderd).
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).
Cultuur en Jeugd. Dit is het budget van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media
(apparaatskredieten uitgezonderd, tenzij het publieksvoorzieningen betreft), zonder het
programma Media.
Sport. Dit is het budget van het beleidsdomein Sport Vlaanderen.
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).
Stedelijk Beleid/Stedenbeleid. Dit is het budget van het programma Stedenbeleid
binnen het beleidsdomein Bestuurszaken. 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.
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7.

Inburgering & Integratie. Dit is het budget van het programma Inburgering binnen het
beleidsdomein Bestuurszaken.
8. Media. Dit is 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.
9. Mobiliteit en Openbare Werken.
10. Brusselbeleid. Dit is het budget van het begrotingsprogramma Coördinatie Brussel.
De volgende specifieke programma’s uit de Vlaamse begroting zijn relevant om de Brusselnorm
te berekenen en stemmen overeen met de codes in de tabel:

Onderwijs & Vorming
OND
OND
OND
OND
OND
OND

FD
FE
FF
FG
FH
FJ

Basisonderwijs
Secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Hoger onderwijs
Volwassenenonderwijs
Leerling Ondersteuning

Werk, beroepsopleiding en sociale economie
WSE

JD

Werk (Beroepsopleiding – VDAB + Syntra)

Cultuur, Jeugd en Sport
CJSM
CJSM
CJSM
CJSM

HD
HE
HF
HG

Sociaal - Cultureel Werk voor Volwassenen
Kunsten en Erfgoed
Sport
Jeugd

Welzijn, Gezondheid en Gezin
WVG
WVG
WVG
WVG
WVG

GC
GD
GE
GF
GG

Welzijnsbeleid
Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen
Jongerenzorgbeleid
Gezinsondersteunend beleid m.b.t. kinderen
Beleid inzake personen met een handicap

Stedelijk beleid/Stedenbeleid
STE

BI

Stedenbeleid

Inburgering & Integratie
INT
INT

PF
PF

Inburgering
Gelijke Kansen

HH

Media (Ondersteuning regionale televisie-initiatieven)

Media
COM

Brusselbeleid
BRU

AG

Coördinatie Brussel

Een aantal uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap zijn niet mee opgenomen, hoewel zij tot op
zekere hoogte gemeenschapsuitgaven zijn: toerisme, sociale economie, 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.
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Dit sluit niet uit dat deze terreinen wel relevant kunnen zijn voor het beleid van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel. Het kan in de verdere toekomst dan ook 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 doorgaans 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 deze van het basis- en
secundair onderwijs. Op vraag van de VGC werd hiertoe een aanvullende analyse gemaakt,
waarbij de Brusselnorm enkel voor de nabijheidsvoorzieningen werd geanalyseerd (zie verder).
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 belangrijke 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 daarom, op vraag van de VGC, ook een analyse van de
nabijheidsvoorzieningen gemaakt waarbij het aandeelcijfer sterk contrasteert met het cijfer
inclusief nabijheidsvoorzieningen. De VGC verrekent, zoals in de voorbije rapporten van de GACB,
enkel in de teller de middelen van organisaties die een “lokale werking” ontwikkelen. De
middelen voor kunstorganisaties worden zo niet meegerekend omdat dit een vertekend beeld
oplevert. Het beleidsinstrumentarium voor Cultuur is immers in hoofdzaak gericht op het
creëren van landelijke of bovenlokale voorzieningen.
Wat het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin in zijn geheel betreft, wordt de
Brusselnorm als begrotingsnorm niet gehaald. Sinds 2015 is er zelfs een daling merkbaar in het
percentage middelen dat voor welzijn en zorg van Vlaanderen naar Brussel gaat. De reden van
die 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
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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.
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). Deze cijfers kunnen wel pas meegedeeld worden ten vroegste op 1
april van het jaar volgend op het jaar waarop de cijfers betrekking hebben.
- 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 wensen te 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.).
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Uiteindelijk komen al deze middelen het gemeenschapsbeleid ten goede en vanuit de
Brusselnorm moet het geheel van de gemeenschapsuitgaven in ogenschouw worden genomen.
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
aan de dag worden gelegd. De subsidiestromen die verwijzen naar projectmiddelen worden het
best over meerdere jaren vergeleken, aangezien deze 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.

2 Toelichting bij de middelen van de verschillende beleidsdomeinen

Onderwijs & Vorming
Basisonderwijs en
secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Werkingsmiddelen en aanvullende middelen (inclusief
eigenaarsonderhoud Gemeenschapsonderwijs), lonen en
omkadering (inclusief kostprijs TBS (terbeschikkingstelling)
56/58+/Bonus), aanvullende en extra middelen (Brusselcoëfficiënt,
GOK (gelijke onderwijskansen), AN (anderstalige nieuwkomers),
OVB (onderwijsvoorrangsbeleid), SES (lestijden die toegekend
worden op basis van de socio-economische status van leerlingen)),
vervoerskosten (tussenkomst voor de verplaatsing naar de school
(fietsvergoeding en openbaar vervoer)), investeringen,
studietoelagen, Bi-cultureel onderwijs en voorrangsbeleid.
Lonen en werking (enveloppefinanciering*), investeringen*,
studietoelagen, vervoerskosten

* Verschillende hogescholen 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, terugbetaling gederfde inschrijvingsgelden en de
middelen voor het consortium BHG), lonen, vervoerskosten.
13

Basiseducatie
Werking en lonen
Huizen van het Nederlands Werking en lonen
Deeltijds kunstonderwijs
Werking en lonen, vervoerskosten
Centra voor
Werking en lonen, vervoerskosten
Leerlingenbegeleiding
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.
Syntra
Investeringssubsidie, subsidie leertijd, de subsidie gecertificeerde
en de subsidie niet-gecertificeerde opleidingen (werkingssubsidies).
Maatwerkdecreet
Dit gaat over de beschutte werkplaats Tewerkstellingsinitiatieven
Kanunnik Triest binnen de sector van de beschutte werkplaatsen.
Cultuur en Jeugd
Participatiebeleid/
Om een diverse, duurzame en actieve participatie van
participatiedecreet
kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen,
subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks initiatieven en projecten
die erin slagen die groepen toe te leiden naar culturele, jeugdwerkof sportieve activiteiten of om initiatieven te valoriseren die
uitgaan van die kansengroepen.
Decreet amateurkunsten
Internationale projecten en werkingsmiddelen voor Zinnema en
het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel.
Volkshogescholen (Citizenne).
Sociaal-Cultureel
De organisaties en initiatieven voor sociaal-cultureel werk: de
Volwassenwerk
landelijke verenigingen, bewegingen, de vormingscentra /
volkshogescholen, 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 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
De middelen voor kunstenorganisaties en -projecten. Ook de
middelen buiten decreet voor kunstinstellingen zijn opgenomen
(nominatim, internationaal …).
Cultureel Erfgoed
Projectsubsidies op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet.
Bijzondere regeling in het decreet voor de ‘privaatrechtelijke
Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad die het culturele leven in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad documenteren’. Een cultureelerfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor
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Bovenlokaal
Circuskunsten
Internationaal
cultuurbeleid
Algemeen beleid Cultuur

VIA en DAC / tewerkstelling

Jeugd- en
kinderrechtenbeleid
Bovenlokale jeugdwerking

Lokaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid

Jeugdtoerisme

Algemeen beleid Jeugd
Sport
Decreet lokaal sportbeleid

de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid (in
samenwerking met gemeenten).
Het decreet op het bovenlokaal cultuurwerk.
Het circusdecreet betoelaagt circusorganisaties en circusprojecten.
De middelen voor het transversaal internationaal cultuurbeleid
(buiten internationale initiatieven in de sectordecreten).
Een aantal projecten of initiatieven, buiten de grote hier vermelde
sectordecreten, worden opgenomen onder Algemeen Beleid:
innovatieve partnerprojecten, facultatieve middelen, enz.
De middelen voor DAC en VIA zijn opgenomen, waar zij
toegewezen zijn aan een organisatie die opgenomen is binnen de
berekening van de Brusselmiddelen. Waar de middelen kunnen
worden toegewezen aan een organisatie gesubsidieerd binnen een
beleidsveld zijn ze daar opgenomen, anders worden zij opgenomen
binnen het Algemeen beleid.
Projectsubsidies op basis van het decreet Jeugd- en
Kinderrechtenbeleid (experimenteel jeugdwerk, culturele projecten,
internationale projecten).
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.
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.
Decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme – projectsubsidies.
De ondersteunde initiatieven die niet onder de vermelde decreten
vallen, zoals internationaal jeugdwerk, enz.
De volgende middelen worden opgenomen: middelen voor de
gemeenten, provincies, VGC, en de randgemeenten binnen het
decreet. De middelen voor ISB (overkoepelende structuur) worden
niet in rekening gebracht.
Hierbij worden ook de middelen geteld die gaan naar vzw De Rand
i.f.v. 3 randgemeenten: t.e.m. 2017 op basis van decreet lokaal
sportbeleid, eigen decretale basis en samenwerkingsovereenkomst.
Vanaf 2016 zijn de middelen voor de gemeenten ingevolge de
interne staatshervorming overgedragen van de Vlaamse
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Gemeenschap naar het Gemeentefonds met uitzondering van de
randgemeenten. De overgedragen middelen vanuit Sport bedragen
14.292.000 EUR.
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.
Vanaf 2018 worden ook de middelen voor de twee randgemeenten
overgedragen. Dit bedrag werd bepaald door ABB op basis van de
subsidie 2014 aangepast cf. de procentuele verdeling gemeenten
2015. Het totaalbedrag vanuit sport bedraagt 76.000 EUR.
De middelen voor volgende organisaties worden niet overgeheveld.
Ze blijven nog gesubsidieerd binnen het decreet Lokaal
Sportbeleid: VGC, ISB, vzw De Rand (3 randgemeenten).
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 nieuwe 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.
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Oude terminologie:
Personen met een
handicap – hulp aan
personen

Een aantal organisaties wordt – los van een erkenning –
projectmatig ondersteund.
Oude terminologie:
Persoonlijke assistentie-budgetten, subsidies voor hulpmiddelen
van personen met een handicap.

Nieuwe terminologie:
Personen met een
handicap – rechtstreeks
toewijsbaar aan een
persoon
Oude terminologie:
Personen met een
handicap – voorzieningen

Nieuwe terminologie:
Persoonlijke assistentie-budgetten, subsidies voor hulpmiddelen
van personen met een handicap, persoonsvolgende budgetten en
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Nieuwe terminologie:
Personen met een
handicap – bijstand die
niet rechtstreeks aan een
bepaalde persoon
toewijsbaar is
Kind & Gezin – preventieve
gezinsondersteuning

Nieuwe terminologie:
Centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), revalidatiecentra,
multidisciplinaire teams (MDT) en vrijetijdsorganisaties.

Kind & Gezin –
kinderopvang
Kind & Gezin –
buitenschoolse opvang
Kind & Gezin –
overkoepelend
Welzijn

Vrijwilligerswerk

Armoedebestrijding

Oude terminologie:
(Semi-)internaten, dagcentra, tehuizen, pleegzorg, ambulante
sector, vrijetijdsorganisaties, centra voor ontwikkelingsstoornissen
(COS), revalidatiecentra, begeleid en beschermd wonen.

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).
Alle vergunde opvang baby’s en peuters, zowel gezinsopvang als
groepsopvang, proefprojecten onthaalouders werknemers,
pedagogische en taalkundige ondersteuningsorganisaties.
Zelfstandige buitenschoolse opvang, buitenschoolse opvang. Gaat
om het klassieke voorzieningstype BKO en FCUD type 1 (fonds voor
collectieve uitrustingen en diensten).
Andere FCUD (fonds voor collectieve uitrustingen en diensten) en
centra voor inclusieve opvang.
De convenant met de VGC inzake lokaal sociaal beleid, Algemeen
Welzijnswerk (cf. enveloppes CAW Brussel en Tele-Onthaal VlaamsBrabant en Brussel, elk op een aparte rij weergegeven), Commissie
Juridische Eerstelijnsbijstand, erkende instelling voor
schuldbemiddeling (cf. CAW Brussel) en Samenlevingsopbouw.
Subsidie i.k.v. vrijwilligerswerk aan het Kenniscentrum Wonen
Welzijn Zorg (voor deze fusie betrof dit een subsidie aan Het Punt
Brussel).
Projecten armoedebestrijding en de Verenigingen Waar Armen het
Woord Nemen (7 organisaties in Brussel).
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VIPA
Woonzorg

Geestelijke
gezondheidszorg
SHV - residentiële GGZ (PVT
+ BW)

Revalidatie

Preventie
Eerste lijn

Subsidies via klassieke procedure, forfaitsystemen en deze voor
klimaat (rapportering over de VEK).
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.
Ambulante GGZ: het CGG Brussel werd reeds gefinancierd door de
Vlaamse Gemeenschap in het kader van het decreet GGZ.
Met de Zesde Staatshervorming werd ook de bevoegdheid voor de
residentiële GGZ, nl. de financiering van psychiatrische
verzorgingstehuizen (PVT) en Initiatieven Beschut Wonen (BW),
overgedragen naar de gemeenschappen. De Vlaamse Gemeenschap
erkent geen PVT in Brussel, maar wel 2 IBW.
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).
Logo Brussel, Brumammo (bevolkingsonderzoek borstkanker,
bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker in voorbereiding).
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
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 bepaald door het 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.
Daarbij ook nog 117 verminderde forfaits x 114,94 EUR= 13.392 EUR.
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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.

Ondersteuning van
stadsvernieuwingsprojecten
grootstedenbeleid

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.
Decreet van 22 maart 2002. Vanaf 2017 bundelt het
Investeringsfonds de middelen van stadsvernieuwing, het Vlaams
Grootstedenbeleid en het Plattelandsfonds.
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.
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Middelen voor Plattelandsgemeenten; worden niet meegeteld voor
de berekening van de Brusselnorm. De sinds 2014 voorziene
middelen voor een vijftigtal plattelandsgemeenten, die door de
economische crisis onder druk kwamen te staan, blijven binnen
het Investeringsfonds bestemd voor deze gemeenten.
Innovatieve en originele
Projectroepen voor innovatieve en originele projecten in het kader
projecten
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, de opvolging gebeurt wel
nog door het team Stedenbeleid (Afdeling Steden, Brussel en
Vlaamse Rand).
Thuis-in-de-stadprijs/SlimSubsidie-oproep voor de 13 centrumsteden en de VGC rond
in-de-stadprijs
innovatieve realisaties van steden. Sinds 2016 rond
toekomstgerichte concepten i.v.m. ‘slimme stad’.
Facultatieve subsidie i.k.v.
Sinds 2017 worden facultatieve subsidies verleend aan Dilbeek,
grootstedelijke
Halle en Vilvoorde, omdat zij geconfronteerd worden met de
problematieken aan
grootstedelijke problematieken van het Brussels Hoofdstedelijk
Dilbeek, Halle en Vilvoorde
Gewest.
IMEC Smart Flanders
Het Smart Flanders-programma ging in 2017 van start. De Vlaamse
overheid ondersteunt hiermee de 13 centrumsteden en de VGC
voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities. Dit
ondersteuningsprogramma loopt tot eind 2019 en wordt
gecoördineerd door IMEC-SMIT, VUB. Dit bedrag wordt niet
meegeteld bij de berekening van de Brusselnorm.
Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie
Agentschap Integratie en
Daarin zitten de werkingen van het Brussel onthaalbureau en de
Inburgering
vroegere integratiewerking Foyer. Gefinancierd cf. het decreet van
7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid.
Sociale tolk- en
Subsidiëring verloopt via het Agentschap Integratie en Inburgering.
vertaaldienst Brussels
Onthaal vzw
Huis van het Nederlands
Gefinancierd cf. het decreet van 7 juni 2013 betreffende het
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Brussel
Integratie –
projectsubsidies
Gelijke Kansen werkingssubsidies
Media
Media

Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Hierin zit o.a. een subsidie aan de VGC inbegrepen.
Hierin zit een werkingssubsidie aan de Belgian Pride.

De initiatieven binnen mediabeleid, in het bijzonder de regionale
televisieomroepen. De VRT-middelen zijn niet opgenomen.
Mobiliteit en Openbare Werken
Sociaal Vervoer Brussel
Deze middelen werden uitbetaald aan de vzw die instaat voor het
vervoersgebied Brussel. Voor Brussel is dit een vzw; dit is niet altijd
zo. 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
Algemene werkingskosten en financiering van projecten voor
Brusselbeleid
Brussel.
Nominatief gesubsidieerde
Werkingssubsidies aan Br(ik - Alles voor stadsstudenten,
organisaties of instellingen Brukselbinnenstebuiten, Studio Globo, Huis voor Gezondheid,
Kenniscentrum Woonzorg Brussel Kuumba, Vlaams-Brusselse Media,
BRIO, VGC - Brede School, Huis van het Nederlands Brussel,
Uitgaven i.k.v. het taalbeleid, Muntpunt en Fonds
Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs.
Vlaams Brusselfonds
Zie gepubliceerde jaarverslagen 2018 en 2019:
www.vlaanderen.be/brussel/beleidskader/beleidsstukken-brussel
Vlaamse
Algemene werkingsmiddelen voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie Gemeenschapscommissie.
algemene dotatie
Vlaamse
Investeringssubsidie voor gemeenschapsinfrastructuur in
Gemeenschapscommissie – eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
subsidie voor
gemeenschapsinfrastructuur
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. Deze Europese middelen worden door de Europese Commissie verdeeld over de
deelstaten (op basis van sociaal-economische 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, de huidige loopt van 2014-2020.
Voor de Vlaamse Gemeenschap wordt het ESF OP Vlaanderen beheerd door de ESF Afdeling van
de Vlaamse Gemeenschap.
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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).
De sociale tolk- en vertaaldienst Brussel Onthaal blijft bestaan als zelfstandige vzw, maar wordt
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 is actief van 2014 tot 2020
en wordt beheerd door de ESF Afdeling van de Vlaamse Gemeenschap.
2.2. Toelichting bij de Brusselmiddelen CJSM (thans CJM)

Cultuur
Er wordt gerapporteerd volgens de beleidsvelden binnen Cultuur.
De cultuurmiddelen voor Brussel bedragen in 2018, 10,33% en in 2019, 10,09% van de totale
Vlaamse cultuurmiddelen. Binnen dat aandeel nemen de middelen voor kunstinstellingen,
culturele huizen of kunstenaars het grootste deel voor hun rekening (in 2018, 22,58% en in 2019,
22,39%), 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 decreet sociaal-cultureel werk richt zich in hoofdzaak op landelijke organisaties die hun
werking spreiden over heel Vlaanderen, inclusief Brussel. De landelijke organisaties die gevestigd
zijn in Brussel worden dus niet in aanmerking genomen. Enkel de werking van de
vormingscentra+ hebben op zich een werking die zich richt op een bepaalde regio. Voor Brussel
is dit Citizenne. Enkel deze middelen worden in aanmerking genomen, wat maakt dat binnen het
sociaal-cultureel werk de uitgaven voor Brussel, overeenkomstig de gehanteerde methodologie,
op ca. 0,9% uitkomen. Landelijke organisaties hebben ook een werking in of voor Brussel
(verenigingen, activiteiten, enz.); die effecten of uitgaven worden hier op basis van de
overheidsuitgaven aan de landelijke organisaties echter niet in kaart gebracht. De
overheidsuitgaven aan de landelijke organisaties zitten wel in de noemer, de werking van deze
organisaties in of voor Brussel kan of wordt niet tot uiting gebracht worden in de teller.
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Infrastructuur
In een aparte lijn zijn de investeringsmiddelen van de VOI Fonds voor Culturele Infrastructuur
opgenomen. FOCI is opgezet als een organisatorische-operationele eenheid binnen het
Departement CJSM, thans CJM, waarin de investerings- en infrastructuursubsidies zijn
samengebracht voor de sector cultuur en jeugd. De cijfers die worden opgenomen zijn de
uitgaven voor de eigen infrastructuur (met in Brussel de infrastructuren AB, Kaai, Parts, Zinnema,
Beursschouwburg, deBuren) of de investeringssubsidies. In 2018 waren er infrastuursubsidies
voor Rosas en Globe Aroma, in 2019 voor Needcompany, Peeping Tom, KVS en Globe Aroma.

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. Ter
informatie, in totaal gaat 20% van de jeugdmiddelen naar organisaties gevestigd in Brussel. Het
merendeel ervan zijn dus koepelstructuren.
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.

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.
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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 zijn1. 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 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ‘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 Brussels Hoofdstedelijk Gewest ruim overstijgen.

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).

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
1

‘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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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 Vlaanderen2.
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
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 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.
Hierna gaat, eveneens onder de vorm van een exceltabel, het overzicht van deze initiatieven die
niet als ‘nabijheidsvoorziening’ werden weerhouden, met daarbij de subsidiebedragen voor de
jaren 2018 en 2019.

Omgekeerd: als men bijvoorbeeld de middelen van de Vlaamse overheid voor hoger onderwijs zou tellen die naar het
grondgebied van de stad Leuven gaan, dan is dit bijzonder veel voor een stad van ongeveer 100.000 inwoners. Als men
hierbij de omgekeerde redenering zou doortrekken, dan zou – omwille van de vele investeringen in het hoger
onderwijs in Leuven – de Vlaamse overheid geen middelen meer kunnen investeren in het basis- en secundair
onderwijs in Leuven.
2
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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.

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.
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2018
OND
OND
OND
OND
OND
OND

WER
WER

Beleidsitem

CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS

Gemeenten
(2)
VGC (3)

Basisonderwijs
Secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Centra voor volwassenonderwijs en Basiseducatie
Deeltijds kunstonderwijs
Centra voor leerlingenbegeleiding

(1+2+3)
0
0
0
0
0

224.754.000
167.564.000
240.457.000
39.406.000
12.091.000
11.071.000

Vl Gemeenschap
4.080.732.000
4.322.786.000
1.885.147.000
448.028.000
243.084.000
171.137.000

Programma's
FD
FE
FG
FH
FF
FJ

% Brussel
5,51%
3,88%
12,76%
8,80%
4,97%
6,47%

Totaal OND

0

0

0 695.343.000 11.150.914.000

6,24%

Totaal OND - zonder hoger onderwijs

0

0

0 454.886.000

9.265.767.000

4,91%

14.130.894
3.575.754

0
0

0
0

14.130.894
3.575.754

222.857.212
48.984.546

6%
7%

17.706.648

0

0

17.706.648

271.841.758

6,51%

671.653
757.273
875.804
5.494.904
40.174.302
1.599.038
836.270
18.600
463.154
27.079
50.918.076
19.389.268
539.828
974.752
1.106.655
0
78.194
2.699.429
772.800

9.758.012
9.091.528
99.346.186
107.788.395
177.890.501
55.546.578
8.568.222
332.801
21.962.196
2.741.344

6,88%
8,33%
0,88%
5,10%
22,58%
2,88%
9,76%
5,59%
2,11%
0,00%
10,33%
3,93%
4,40%
2,71%
5,11%
0,00%
1,08%
3,37%
5,41%

Beroepsopleiding - VDAB
Syntra

Totaal WER
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS

Overdrachten
(1)

Participatiebeleid
Amateurkunsten
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Lokaal cultuurbeleid (1)
Kunsten
Cultureel Erfgoed
Internationaal cultuurbeleid
Bovenlokaal
Algemeen beleid
Circuskunsten
Totaal Cultuur
Totaal Cultuur - enkel nabijheidsvoorzieningen
Algemeen beleid
Jeugd- en kinderrechtenbeleid
Lokaal jeugd- en jeugdwerkbeleid (2)
Bovenlokale jeugdwerking
Jeugdverblijfcentra
Totaal Jeugd
Decreet Lokaal Sportbeleid

572.762
757.273
855.804
0
40.174.302
1.083.138
836.270
18.600
463.154
27.079
44.788.381
13.259.573
539.828
974.752
0
0
78.194
1.592.774
0

0
0
0
3.090.790
0
0
0
0
0
0
3.090.790
3.090.790
0
0
0
0
0
0
0

98.891
0
20.000
2.404.114
0
515.900
0
0
0
0
3.038.905
3.038.905
0
0
1.106.655
0
0
1.106.655
772.800

493.025.763
493.025.763
12.278.138
35.938.283
21.674.647
2.856.858
7.247.980
79.995.906
14.292.000

JD**

HB0

HB0

HF

FOCI
FOCI

WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

Sportbeleid - projecten
Totaal Sport
eigen infrastructuur
subsidies (overdrachten)

33.000
33.000
753.234
3.080.000

0
0
0
0

102.686
875.485
0
0

135.686
908.485
753.234
3.080.000

17.866.196
32.158.196
18.375.191
23.408.055

Totaal FOCI

3.833.234

0

0

3.833.234

41.783.246

9,17%

Totaal CJS

50.247.389 3.090.790

5.021.045

58.359.224

646.963.111

9,02%

Totaal CJS - nabijheidsvoorzieningen

18.718.581 3.090.790

5.021.045

26.830.416

646.963.111

4,15%

425.856.000

1.593.839.000
83.076.423

3,44%
3,44%
1,16%
1,16%
1,16%
6,24%

652.589.354

7,88%

Jongerenwelzijn - private voorzieningen
Totaal Jongerenwelzijn
Personen met een handicap - hulpmiddelen en persoonlijk assistentiebudget
Personen met een handicap - voorzieningen
Totaal PMB
Kind & Gezin - Preventieve gezinsondersteuning
Kind & Gezin - Kinderopvang
Kind & Gezin - Buitenschoolse opvang
Kind & Gezin - overkoepelend
Totaal Gezin
Convenant VGC - VG inzake lokaal sociaal beleid
CAW
Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand
Erkende instelling voor schuldbemiddeling (CAW)
Samenlevingsopbouw
Tele-Onthaal
Totaal Welzijnsbeleid
Vrijwilligersbeleid
Totaal Vrijwilligerswerk
Armoedebestrijding (projecten)
Armoedeverenigingen
Totaal Armoedebestrijding
VIPA klassieke betoelaging + klimaatsubsidies
VIPA forfaitaire betoelaging (ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, personen
met een handicap)

14.652.121
14.652.121
1.899.227
16.634.663
18.533.890
5.185.048
42.305.094
1.748.196
1.469.442
50.707.780
140.000
5.962.645
162.899
67.578
1.250.261
627.436
8.210.819
23.000
23.000
270.500
348.933
619.433
2.946.867

0
0
0
0
0
0
5.885.806
0
0
5.885.806
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

14.652.121
14.652.121
1.899.227
16.634.663
18.533.890
5.185.048
48.190.900
1.748.196
1.469.442
56.593.586
140.000
5.962.645
162.899
67.578
1.250.261
627.436
8.210.819
23.000
23.000
270.500
348.933
619.433
2.946.867

12.098.283

0

0

12.098.283

HB0

425.856.000
163.607.000
1.430.232.000

735.665.777
460.000
95.224.421
GD+GE+GF+G
1.024.000
G
1.306.591
10.318.323
2.634.844
110.968.179
134.000
134.000
2.850.000
2.492.378
5.342.378
76.254.272
132.077.243

0,76%
2,83%
4,10%
13,16%

7,69%
30,43%
6,26%
15,91%
5,17%
12,12%
23,81%
7,40%
17,16%
17,16%
9,49%
14,00%
11,59%
3,86%
9,16%
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WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

Totaal VIPA
Totaal VIPA nabijheidsvoorzieningen
Residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra voor
kortverblijf)
Woonzorgdecreet - Thuiszorg (logistieke hulp, aanvullende thuiszorg, diensten
oppashulp, gezinszorg)
Woonzorgdecreet - Lokale dienstencentra
Woonzorgdecreet - Regionale dienstencentra
Totaal Woonzorg
Centra Geestelijke Gezondheidszorg
SHV - residentiële GGZ (PVT + BW)
SHV - revalidatiecentra
Preventiedecreet - Preventie (LOGO + Brumammo)
multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE)
geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT)
lokale multidisciplinaire netwerken (LMN)
huisartsenkringen (HAK)
samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
Palliatieve netwerken (PN) + palliatieve samenwerkingsverbanden (PSV)
Totaal Gezondheid

Totaal WGG
MOW

Sociaal vervoer Brussel

Totaal MOW
WSE

Beschutte werkplaats Tewerkstellingsinitiatieven Kanunnik Triest

Totaal WSE
STE
STE
STE
STE
STE
STE

15.045.150
3.010.011

0

0

15.045.150
3.010.011

208.331.515
56.789.041

7,22%
5,30%

12.191.029

0

0

12.191.029

2.024.020.065

0,60%

6.396.543
625.950
53.769
19.267.291
5.191.228
660.597
3.759.417
434.923
144.266
50.024
187.677
127.770
136.643
102.109
10.794.654

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6.396.543
625.950
53.769
19.267.291
5.191.228
660.597
3.759.417
434.923
144.266
50.024
187.677
127.770
136.643
102.109
10.794.654

676.473.261
8.381.838
1.613.078
2.710.488.242
69.105.163
42.270.480
258.681.293
6.634.030
8.172.528
1.443.310
4.826.439
2.360.424
2.557.087
2.526.057
398.576.811

0,95%
7,47%
3,33%
0,71%
7,51%
1,56%
1,45%
6,56%
1,77%
3,47%
3,89%
5,41%
5,34%
4,04%
2,71%

0 143.739.944

6.189.201.902

2,32%

137.854.138 5.885.806
82.960

0

0

82.960

3.451.018

2,40%

82.960

0

0

82.960

3.451.018

2,40%

2.390.051

0

0

2.390.051

277.177.099

0,86%

2.390.051

0

0

2.390.051

277.177.099

0,86%
11,16%
3,88%
0,00%
33,33%
0,00%
14,62%

Facultatieve subsidie aan VGC
Investeringsfonds, onderdeel stadsvernieuwing
Investeringsfonds, onderdeel grootstedenbeleid
Slim in de Stads-prijs
Dilbeek, Halle en Vilvoorde
Sociale infrastructuur

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

16.908.795
125.000
0
116.000
0
818.858

16.908.795
125.000
0
116.000
0
818.858

151.502.000
3.219.000
8.579.638
348.000
3.000.000
5.600.000

Totaal STE

0

0 17.968.653

17.968.653

172.248.638

BI

10,43%
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INT
INT

Decreet Vlaamse inburgeringsbeleid - Onthaalbureau
Projectsubsidies - Sociaal tolk- en vertaaldienst

4.531.000
389.177

0
0

0
0

4.531.000
389.177

6%
1%

INT

HvN Brussel

1.800.532

0

0

1.800.532

2%

INT

Decreet Vlaamse integratiebeleid - Integratiecentra

995.022

0

0

995.022

1%

INT

0

0

320.000

320.000

0%

INT

Projectsubsidies - regierol integratiebleid VGC
Projectsubsidies - wij maken samen school en samenleving - gemeente
Molenbeek

0

14.810

0

14.810

INT

Projectsubsidies - Wat zou jij doen - partage en couleurs

50.000

0

0

50.000

0%

INT

Projectsubsidies - Buurtstewards - VGC

0

0

200.000

200.000

0%

INT

190.000

0

0

190.000

0%

INT

Projectsubsidies - Van marge naar mainstream - Vlerick Business School
Projectsubsidies -Emancipatie van Brusselaars op het kruispunt van gender en
diversiteit - CAW Brussel

131.700

0

0

131.700

0%

INT

Projectsubsidies - Vlinterzaam - Les identités du Boabab

140.300

0

0

140.300

0%

Totaal INT

75.984.000

PO

0%

8.227.731

14.810

520.000

8.762.541

75.984.000

11,53%

MED

Regionale televisie

185.000

0

0

185.000

1.896.000

9,76%

MED

Andere media-ondersteuning

124.700

0

0

124.700

6.407.915

309.700

0

0

309.700

8.303.915

2.437.000
12.788.000
6.229.000
0
0

0
0
0
0
0

0
750.000
0
26.475.488
1.116.000

2.437.000
13.538.000
6.229.000
26.475.488
1.116.000

0 28.341.488

49.795.488

Totaal MED
BRU
BRU
BRU
BRU
BRU

Ondersteuning van het Brusselbeleid
Nominatief gesubsidieerde organisaties of instellingen
Vlaams Brusselfonds
Vlaamse Gemeenschapscommissie - algemene dotatie
Vlaamse Gemeenschapscommissie - dotatie voor gemeenschapsinfrastructuur

Totaal BRU

21.454.000

HB0

1,95%

3,73%

PG

49.795.488

100,00%

Globaal totaal

238.272.617 8.991.406 51.851.186 994.458.209 18.845.880.929

5,28%

Globaal totaal - nabijheidsvoorzieningen

206.743.809 8.991.406 51.851.186 722.472.401 16.960.733.929

4,26%

(1) Voor lokaal cultuurbeleid worden aan het totale bedrag de middelen toegevoegd die naar het Gemeentefonds werden overgeheveld:
87.754.556,76 EUR
'(2) Voor lokaal jeugdwerk worden aan het totale bedrag de middelen toegevoegd die naar het Gemeentefonds werden overgeheveld: 17,897 mio EUR
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OND
OND
OND
OND
OND
OND

Beleidsitem
Basisonderwijs
Secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Centra voor volwassenonderwijs en Basiseducatie
Deeltijds kunstonderwijs
Centra voor leerlingenbegeleiding

Totaal OND
Totaal OND - zonder hoger onderwijs
WER
WER

Beroepsopleiding - VDAB
Syntra

Totaal WER
CJS
CJS
CJS

Participatiebeleid
Amateurkunsten
Sociaal-cultureel volwassenenwerk

CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS

Lokaal cultuurbeleid (1)
Kunsten
Cultureel Erfgoed
Internationaal cultuurbeleid
Bovenlokaal
Algemeen beleid
Circuskunsten
Totaal Cultuur
Totaal Cultuur - enkel nabijheidsvoorzieningen
Algemeen beleid
Jeugd- en kinderrechtenbeleid

CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
CJS
FOCI
FOCI

Lokaal jeugd- en jeugdwerkbeleid (2)
Bovenlokale jeugdwerking
Jeugdverblijfcentra
Totaal Jeugd
Decreet Lokaal Sportbeleid
Sportbeleid - projecten
Totaal Sport
eigen infrastructuur
subsidies (overdrachten)

Overdrachten (1)

Gemeenten
(2)

VGC (3)
0
0
0
0
0

(1+2+3)
Vl Gemeenschap Programma's % Brussel
231.502.000
4.279.569.000
FD
5,41%
172.872.000
4.496.946.000
FE
3,84%
253.771.000
1.983.594.000
FG
12,79%
41.980.000
439.028.000
FH
9,56%
12.656.000
261.629.000
FF
4,84%
12.071.000
179.984.000
FJ
6,71%

0
0

0
0

0
0

724.852.000 11.640.750.000
471.081.000 9.657.156.000

14.699.104
3.609.349

0
0

0
0

14.699.104
3.609.349

212.393.046
49.469.073

18.308.453

0

0

18.308.453

261.862.119

457.607
723.973
693.651

0
0
0

79.200
0
0

536.807
723.973
693.651

9.736.143
8.829.244
86.996.521

0
40.350.420
1.059.869
840.563
89.396
109.861
60.803
44.386.143
12.932.067
436.789
779.685

3.064.694
0
0
0
0
0
0
3.064.694
3.064.694
0
0

2.454.973
0
413.100
0
0
0
0
2.947.273
2.947.273
0
0

5.519.667
40.350.420
1.472.969
840.563
89.396
109.861
60.803
50.398.110
18.944.034
436.789
779.685

0
122.990
81.223
1.420.687
0
216.470
216.470
2.111.670
633.796

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.106.655
0
0
1.106.655
773.000
0
773.000
0
0

1.106.655
122.990
81.223
2.527.342
773.000
216.470
989.470
2.111.670
633.796

103.530.913
180.219.327
71.736.562
7.560.213
8.115.884
20.202.355
2.560.464
499.487.627
499.487.627
8.502.206
36.692.706

6,23%
4,88%
7%
7%

JD**

6,99%
HB0
HB0
HB0
HB0 +
gemeentefonds
HB0
HB0
HB0
HB0
HB0
HB0

HB0
HB0
HB0 +
19.113.655
gemeentefonds
6.449.914
HB0
7.327.578
HB0
78.086.059
14.292.000
HF
23.561.231
37.853.231
HB0
26.096.307
12.123.467
HB0

5,51%
8,20%
0,80%
5,33%
22,39%
2,05%
11,12%
1,10%
0,54%
0,00%
10,09%
3,79%
5,14%
2,12%
5,79%
1,91%
1,11%
3,24%
5,41%
0,92%
2,61%
8,09%
5,23%
31

Totaal FOCI

Totaal CJS
Totaal CJS - nabijheidsvoorzieningen
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

Jongerenwelzijn - private voorzieningen
Totaal Jongerenwelzijn
Personen met een handicap - hulpmiddelen en persoonlijk assistentiebudget
Personen met een handicap - voorzieningen
Totaal PMB
Kind & Gezin - Preventieve gezinsondersteuning
Kind & Gezin - Kinderopvang
Kind & Gezin - Buitenschoolse opvang
Kind & Gezin - overkoepelend
Totaal Gezin
Convenant VGC - VG inzake lokaal sociaal beleid
CAW
Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand
Erkende instelling voor schuldbemiddeling (CAW)
Samenlevingsopbouw
Tele-Onthaal
Totaal Welzijnsbeleid
Vrijwilligersbeleid
Totaal Vrijwilligerswerk
Armoedebestrijding (projecten)
Armoedeverenigingen
Totaal Armoedebestrijding
VIPA klassieke betoelaging + klimaatsubsidies
VIPA forfaitaire betoelaging (ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, personen
met een handicap)
Totaal VIPA
Totaal VIPA nabijheidsvoorzieningen
Residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra
voor kortverblijf)
Woonzorgdecreet - Thuiszorg (logistieke hulp, aanvullende thuiszorg,
diensten oppashulp, gezinszorg)
Woonzorgdecreet - Lokale dienstencentra
Woonzorgdecreet - Regionale dienstencentra
Totaal Woonzorg
Centra Geestelijke Gezondheidszorg

2.745.466

0

0

2.745.466

38.219.774

7,18%

48.768.766
17.314.690

3.064.694
3.064.694

4.826.928
4.826.928

56.660.388
25.206.312

653.646.691
653.646.691

8,67%
3,86%

16.194.647
16.194.647
2.272.731
17.095.125
19.367.856
5.160.347
45.047.978
1.843.130
1.383.259
53.434.714
0
6.258.278
163.078
68.126
1.272.906
675.373
8.437.761
23.000
23.000
186.823
353.623
540.446
1.823.430

0
0
0
0
0
0
6.189.800
0
0
6.189.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
140.000
0
0
220.500
0
220.500
0

16.194.647
16.194.647
2.272.731
17.095.125
19.367.856
5.160.347
51.237.778
1.843.130
1.383.259
59.624.514
140.000
6.258.278
163.078
68.126
1.272.906
675.373
8.577.761
23.000
23.000
407.323
353.623
760.946
1.823.430

481.559.542
481.559.542
173.296.231
1.563.984.405
1.737.280.636
86.138.960

3,36%
3,36%
1,31%
1,09%
1,11%
5,99%

648.579.066

8,40%

103.080
1.926.510
1.133.102

0
0

0
0

103.080
1.926.510
1.133.102

12.563.125

0

0

7.076.684
674.446
54.817
20.369.072
5.394.398

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

734.718.026
460.000
100.808.475
1.024.000
1.312.392
10.515.774
5.773.464
119.894.106 GD+GE+GF+G
136.000
G
136.000
2.853.000
2.525.875
5.378.875
85.133.157
14.013.338

8,12%
30,43%
6,21%
15,93%
5,19%
12,10%
11,70%
7,15%
16,91%
16,91%
14,28%
14,00%
14,15%
2,14%

99.146.495
35.828.966

0,74%
1,94%
3,16%

12.563.125

2.077.688.061

0,60%

7.076.684
674.446
54.817
20.369.072
5.394.398

698.074.050
8.719.036
1.643.094
2.786.124.241
71.768.057

1,01%
7,74%
3,34%
0,73%
7,52%
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WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG
WGG

SHV - residentiële GGZ (BW)
SHV - residentiële GGZ (PVT)
SHV - revalidatiecentra
Preventiedecreet - Preventie (LOGO + Brumammo)
multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE)
geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GDT)
lokale multidisciplinaire netwerken (LMN)
huisartsenkringen (HAK)
samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
Palliatieve netwerken (PN) + palliatieve samenwerkingsverbanden (PSV)
Totaal Gezondheid

Totaal WGG
MOW

Sociaal vervoer Brussel

Totaal MOW
WSE

Beschutte werkplaats Tewerkstellingsinitiatieven Kanunnik Triest

Totaal WSE
STE
STE
STE
STE
STE
STE

Facultatieve subsidie aan VGC
Investeringsfonds, onderdeel stadsvernieuwing
Investeringsfonds, onderdeel grootstedenbeleid
Slim in de Stads-prijs
Dilbeek, Halle en Vilvoorde
Sociale infrastructuur

Totaal STE
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT

Decreet Vlaamse inburgeringsbeleid - Onthaalbureau
Projectsubsidies - Sociaal tolk- en vertaaldienst
HvN Brussel (asielmiddelen, werkingssubsidie, projectsubsidie (ontw
webapplicatie)
Decreet Vlaamse integratiebeleid - Integratiecentra
Agentschap Integratie en Inburgering : projectsubsidie - Nederlandstalig
inburgeren in Brussel
Projectsubsidies - Buurtstewards - VGC
Werkingssubsidie - The Belgian pride

Totaal INT
MED
MED

Regionale televisie
Andere media-ondersteuning

Totaal MED

687.576
0
3.575.547
50.000
393.754
0
187.588
442.890
0
0
10.731.753

0
0
0
269.310
0
0
0
0
0
0
269.310

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

687.576
0
3.575.547
319.310
393.754
0
187.588
442.890
0
0
11.001.063

46.216.586
84.237.000
157.165.015
6.767.764
0
0
4.884.410
4.978.000
0
0
376.016.832

1,49%

131.025.758

6.459.110

360.500

137.845.368

6.340.254.752

2,17%

82.960

0

0

82.960

4.738.028

1,75%

2,28%
4,72%
0,00%
0,00%
3,84%
8,90%
0,00%
0,00%
2,93%

82.960

0

0

82.960

4.738.028

1,75%

2.534.663

0

0

2.534.663

392.520.948

0,65%

2.534.663

0

0

2.534.663

392.520.948

0,65%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

17.500.815
0
0
0
0
0

17.500.815
0
0
0
0
0

156.805.000
3.338.955
11.475.000
348.000
300.000
5.090.000

11,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0

0 17.500.815

17.500.815

177.356.955

BI

9,87%

4.700.000
395.000

0
0

0
0

4.700.000
395.000

1.829.202
966.000

0
0

0
0

1.829.202
966.000

249.817
0
25.000

0
0
0

0

249.817
0
25.000

4.847.000

0%
0%
0%

8.165.019

0

0

8.165.019

81.939.056

9,96%

185.100
126.467

0

0

185.100
126.467

1.896.000
5.428.944

311.567

0

311.567

7.324.944

0

6%
1%
77.092.056

2%
1%

PO

HB0

9,76%
2,33%

4,25%
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BRU
BRU
BRU
BRU
BRU

Ondersteuning van het Brusselbeleid
Nominatief gesubsidieerde organisaties of instellingen
Vlaams Brusselfonds
Vlaamse Gemeenschapscommissie - algemene dotatie
Vlaamse Gemeenschapscommissie - dotatie voor
gemeenschapsinfrastructuur

Totaal BRU

2.090.000
13.957.000
6.770.000

22.817.000

0
0
0
0

0
750.000
27.009.000

2.090.000
14.707.000
6.770.000
27.009.000

0

1.116.000

1.116.000

0 28.875.000

51.692.000

PG

51.692.000

100,00%

Globaal totaal

232.014.186

9.523.804 51.563.243 1.017.953.233 19.612.085.493

5,19%

Globaal totaal - nabijheidsvoorzieningen

200.560.110

9.523.804 51.563.243

4,16%

732.728.157 17.628.491.493
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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. 2019. 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
Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare
Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Brusselnorm (totaal)

Brusselnorm nabijheidsvoorzieningen
Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare
Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Brusselnorm nabijheidsvoorzieningen
(totaal)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gemiddelde
2012-2019

5,55
5,64
8,04
2,86
9,27

5,68
5,86
7,84
2,86
9,31

5,85
6,18
8,29
2,88
9,30

6,12
5,76
8,76
1,93
9,51

5,98
6,31
9,35
2,31
9,86

5,99
6,86
9,74
2,24
10,71

6,24
6,51
9,02
2,32
10,43

6,23
6,99
8,67
2,17
9,87

5,96
6,29
8,72
2,36
9,66

12,30
9,87

12,58
9,87

12,34
9,88

15,25
11,39

10,33
9,87

13,61
10,67

11,53
3,73

9,96
4,25

12,00
6,71

8,30
7,19
5,05
3,43
2,84
2,38
2,40
1,75
0,83
0,91
0,83
0,85
0,89
0,88
0,86
0,65
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5,38
5,43
5,56
5,01
5,21
5,19
5,28
5,19

3,25
0,83
100,00
5,27

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gemiddelde
2012-2019

4,31
5,64
3,86
2,86
9,27

4,46
5,86
3,79
2,86
9,31

4,50
6,18
3,73
2,88
9,30

4,63
5,76
3,79
1,93
9,51

4,61
6,31
4,56
2,31
9,86

4,64
6,86
4,93
2,24
10,71

4,91
6,51
4,15
2,32
10,43

4,88
6,99
3,86
2,17
9,87

4,63
6,29
4,08
2,36
9,66

12,30
9,87

12,58
9,87

12,34
9,88

15,25
11,39

10,33
9,87

13,61
10,67

11,53
3,73

9,96
4,25

12,00
6,71

8,30
7,19
5,05
3,43
2,84
2,38
2,40
1,75
0,83
0,91
0,83
0,85
0,89
0,88
0,86
0,65
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3,25
0,83
100,00

4,36

4,44

4,43

3,91

4,17

4,17

4,26

4,16

4,22
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6
5,5
5
Brusselnorm
4,5
Brusselnorm nabijheidsvoorzieningen

4
3,5
3
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Algemeen overzicht Brusselnorm in absolute cijfers

BRUSSELNORM

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare
Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

2012
Brussel
Vl. Gemeenschap
553.229.000
9.964.644.000
12.819.576
227.357.192
43.964.882
546.899.876
87.574.875
3.060.644.374
14.013.881
151.232.000

2013
%
Brussel
Vl. Gemeenschap
5,55 580.613.000
10.229.157.000
5,64 13.072.560
222.939.170
8,04 43.279.250
551.724.409
2,86 93.735.755
3.273.938.820
9,27 14.520.374
156.047.000

2014
%
Brussel
Vl. Gemeenschap
5,68 609.855.000
10.417.039.000
5,86 13.637.319
220.708.506
7,84 54.983.346
663.021.505
2,86 99.102.923
3.438.995.847
9,31 14.984.600
161.105.000

%
5,85
6,18
8,29
2,88
9,30

6.317.152

51.359.066

12,30

6.583.050

52.319.842

12,58

6.446.437

52.249.104

12,34

205.000

2.076.000

9,87

205.000

2.076.000

9,87

205.100

2.076.000

9,88

84.383
2.003.439
48.474.000
768.686.188

1.017.183
240.163.824
48.474.000
14.293.867.515

8,30
87.575
0,83
2.321.930
100,00 48.567.000
5,38 802.985.494

1.217.243
253.864.908
48.567.000
14.791.851.391

7,19
99.725
0,91
2.172.027
100,00 47.534.000
5,43 849.020.477

1.974.793
260.192.198
47.534.000
15.264.895.953

5,05
0,83
100,00
5,56

2013
%
Brussel
Vl. Gemeenschap
4,31 381.496.000
8.546.012.000
5,64 13.072.560
222.939.170
3,86 20.900.218
551.724.409
2,86 93.735.755
3.273.938.820
9,27 14.520.374
156.047.000

2014
%
Brussel
Vl. Gemeenschap
4,46 390.415.000
8.670.395.000
5,86 13.637.319
220.708.506
3,79 24.715.563
663.021.505
2,86 99.102.923
3.438.995.847
9,31 14.984.600
161.105.000

%
4,50
6,18
3,73
2,88
9,30

BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare
Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

2012
Brussel
Vl. Gemeenschap
358.742.000
8.320.627.000
12.819.576
227.357.192
21.104.566
546.899.876
87.574.875
3.060.644.374
14.013.881
151.232.000
6.317.152

51.359.066

12,30

6.583.050

52.319.842

12,58

6.446.437

52.249.104

12,34

205.000

2.076.000

9,87

205.000

2.076.000

9,87

205.100

2.076.000

9,88

84.383
2.003.439
48.474.000
551.338.872

1.017.183
240.163.824
48.474.000
12.649.850.515

8,30
87.575
0,83
2.321.930
100,00 48.567.000
4,36 581.489.462

1.217.243
253.864.908
48.567.000
13.108.706.391

7,19
99.725
0,91
2.172.027
100,00 47.534.000
4,44 599.312.694

1.974.793
260.192.198
47.534.000
13.518.251.953

5,05
0,83
100,00
4,43
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BRUSSELNORM

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

Brussel
635.425.000
14.276.231
49.391.476
114.813.778
15.530.164

2015
Vl. Gemeenschap
10.380.036.000
247.854.684
563.953.678
5.941.512.714
163.323.227

%
6,12
5,76
8,76
1,93
9,51

Brussel
635.666.000
15.155.083
51.157.956
120.913.927
15.984.200

2016
Vl. Gemeenschap
10.638.134.000
240.224.795
547.071.104
5.231.123.520
165.883.645

%
5,98
6,31
9,35
2,31
9,64

Brussel
649.747.000
17.463.648
57.327.619
128.457.603
16.337.000

2017
Vl. Gemeenschap
10.846.106.000
254.435.628
588.315.456
5.729.042.848
165.840.797

%
5,99
6,86
9,74
2,24
9,85

8.230.504

53.974.842

15,25

10.818.212

104.724.000

10,33

11.497.906

84.508.000

13,61

236.375
85.109
2.231.378
45.315.000
885.535.015

2.076.000
2.483.772
263.174.468
45.315.000
17.663.704.385

11,39
3,43
0,85
100,00
5,01

185.100
79.276
2.294.066
45.745.000
897.998.820

1.876.000
2.788.646
257.678.359
45.745.000
17.235.249.069

9,87
2,84
0,89
100,00
5,21

200.100
75.983
2.430.145
49.771.000
933.308.004

1.876.000
3.187.579
276.218.132
49.771.000
17.999.301.440

10,67
2,38
0,88
100,00
5,19

%
4,61
6,31
4,56
2,31
9,64

Brussel
415.449.000
17.463.648
28.998.795
128.457.603
16.337.000

2017
Vl. Gemeenschap
8.962.783.000
254.435.628
588.315.456
5.729.042.848
165.840.797

%
4,64
6,86
4,93
2,24
9,85

BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

Brussel
401.356.000
14.276.231
21.357.682
114.813.778
15.530.164

2015
Vl. Gemeenschap
8.672.736.000
247.854.684
563.953.678
5.941.512.714
163.323.227

%
4,63
5,76
3,79
1,93
9,51

Brussel
409.700.000
15.155.083
24.965.029
120.913.927
15.984.200

2016
Vl. Gemeenschap
8.884.653.000
240.224.795
547.071.104
5.231.123.520
165.883.645

8.230.504

53.974.842

15,25

10.818.212

104.724.000

10,33

11.497.906

84.508.000

13,61

236.375
85.109
2.231.378
45.315.000
623.432.222

2.076.000
2.483.772
263.174.468
45.315.000
15.956.404.385

11,39
3,43
0,85
100,00
3,91

185.100
79.276
2.294.066
45.745.000
645.839.893

1.876.000
2.788.646
257.678.359
45.745.000
15.481.768.069

9,87
2,84
0,89
100,00
4,17

200.100
75.983
2.430.145
49.771.000
670.681.180

1.876.000
3.187.579
276.218.132
49.771.000
16.115.978.440

10,67
2,38
0,88
100,00
4,16
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BRUSSELNORM

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

Brussel
695.343.000
17.706.648
58.359.224
143.739.944
17.968.653

2018
Vl. Gemeenschap
11.150.914.000
271.841.758
646.963.111
6.189.201.902
172.248.638

Brussel
724.852.000
18.308.453
56.660.388
137.845.368
17.500.815

2019
Vl. Gemeenschap
11.640.750.000
261.862.119
653.646.691
6.340.254.752
177.356.955

%
6,24
6,51
9,02
2,32
10,43

%
6,23
6,99
8,67
2,17
9,87

8.762.541

75.984.000

11,53

8.165.019

81.939.056

9,96

309.700
82.960
2.390.051
49.795.488
994.458.209

8.303.915
3.451.018
277.177.099
49.795.488
18.845.880.929

3,73
2,40
0,86
100,00
5,28

311.567
82.960
2.534.663
51.692.000
1.017.953.233

7.324.944
4,25
4.738.028
1,75
392.520.948
0,65
51.692.000 100,00
19.612.085.493
5,19

BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

Brussel
454.886.000
17.706.648
26.830.416
143.739.944
17.968.653
8.762.541
309.700
82.960
2.390.051
49.795.488
722.472.401

2018
Vl. Gemeenschap
9.265.767.000
271.841.758
646.963.111
6.189.201.902
172.248.638

%
4,91
6,51
4,15
2,32
10,43

Brussel
471.081.000
18.308.453
25.206.312
137.845.368
17.500.815

75.984.000
8.303.915
3.451.018
277.177.099
49.795.488
16.960.733.929

11,53
3,73
2,40
0,86
100,00
4,26

8.165.019
311.567
82.960
2.534.663
51.692.000
732.728.157

2019
Vl. Gemeenschap
9.657.156.000
261.862.119
653.646.691
6.340.254.752
177.356.955

%
4,88
6,99
3,86
2,17
9,87

9,96
81.939.056
7.324.944
4,25
4.738.028
1,75
392.520.948
0,65
51.692.000 100,00
17.628.491.493
4,16
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BRUSSELNORM

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

Totaal 2012-2019
Totaal 2012-2019 Gemiddelde
Brussel
Vl. Gemeenschap
%
5.084.730.000
85.266.780.000
122.439.518
1.947.223.852
415.124.141
4.761.595.831
926.184.174
39.204.714.776
126.839.687
1.313.037.262

5,96
6,29
8,72
2,36
9,66

66.820.821

557.057.910

12,00

1.857.942
677.971
18.377.699
386.893.488
7.149.945.440

27.684.859
20.858.262
2.220.989.936
386.893.488
135.706.836.175

6,71
3,25
0,83
100,00
5,27

BRUSSELNORM - NABIJHEIDSVOORZIENINGEN

Onderwijs
Werk
Cultuur, Jeugd, Sport
Welzijn, Gezondheid, Gezin
Stedenbeleid
Integratie, Inburgering en
Gelijke Kansen
Communicatie en Media
Mobiliteit en Openbare Werken
Werk en Sociale Economie
Brusselbeleid
Totaal

Totaal 2012-2019
Totaal 2012-2019 Gemiddelde
Brussel
Vl. Gemeenschap
%
3.283.125.000
70.980.129.000
122.439.518
1.947.223.852
194.078.581
4.761.595.831
926.184.174
39.204.714.776
126.839.687
1.313.037.262
66.820.821
1.857.942
677.971
18.377.699
386.893.488
5.127.294.881

557.057.910
27.684.859
20.858.262
2.220.989.936
386.893.488
121.420.185.175

4,63
6,29
4,08
2,36
9,66
12,00
6,71
3,25
0,83
100,00
4,22
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2018 - Culturele initiatieven die niet werden weerhouden als nabijheidsvoorziening
Begrotingsdecreet
Paleis voor Schone Kunsten
Flagey

Begrotingsdecreet art. 12
Daarkom, Vlaams-Marokkaans Culturenhuis
Vlaams -Nederlands huis deBuren

Uitgavendecreet
Belgian Magic Federation
Paleis Voor Schone Kunsten
Assitej Belgium
Concours Musical International Reine Elisabeth De Belgique
Istituto Italiano Di Cultura
Opera Europa
Europalia International - Europalia International
Kristelijke Werknemersbeweging
Kunstensteunpunt
Music Fund
Needcompany
P.A.R.T.S. - Performing Arts Research And Training Studios
Passa Porta Nl
S'plus Brabant
Vrije Universiteit Brussel
Wiels Centre D'arts Contemporains - Centrum Voor Hedendaagse Kunsten
Media.21
We Media
Vrije Universiteit Brussel
Belgische Moderne en Hedendaagse Kunstgaleries
Instituut Voor Menselijke Activiteiten
Museum René Magritte Musée
Festival Van Vlaanderen Internationaal Brussel - Europa

VIA-decreet
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Rosas
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg
Peeping Tom
Ancienne Belgique
Argos
Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel - Europa
Kaaitheater
Brussels Jazz Orchestra
Creative Workers - Creatieve Werkers
Bronks Jeugdtheater
Brussels Philharmonic
Vlaams -Nederlands huis deBuren
Ultima Vez
Oxalys
Needcompany
Architecture Workroom Brussels
De Praktische School
Vorming en Actie
Fieldworks
Aubergine
Great Investment
Overtoon
Ictus
Damaged Goods

31.528.808,06
2.149.719,00
877.725,00
1.271.994,00

684.500,00
250.000,00
434.500,00

420.406,79
6.375,00
18.600,00
4.800,00
12.500,00
9.000,00
10.000,00
40.000,00
811,43
19.000,00
29.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.620,00
1.000,00
1.000,00
53.000,00
56.700,36
15.000,00
27.000,00
75.000,00
27.000,00
10.000,00

444.149,28
30.830,95
26.122,00
11.206,31
3.422,58
26.581,50
27.266,37
5.229,38
17.288,05
1.116,06
2.227,04
11.734,07
52.818,20
38.399,19
7.130,56
1.162,35
6.317,05
6.368,55
28.956,60
128.798,10
1.051,72
1.367,46
1.627,02
876,43
2.338,05
3.913,69
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DAC

222.996,66
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg
Ancienne Belgique

Kunstendecreet
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Ancienne Belgique
Brussels Philharmonic
Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel - Europa
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg
Argos
Kaaitheater
Brussels Jazz Orchestra
Oxalys
Wiels Centre d'Arts Contemporains - Centrum voor Hedendaagse Kunsten
Rosas
Peeping Tom
Ultima Vez
Damaged Goods
Creative Workers - Creatieve Werkers
Bronks Jeugdtheater
Architecture Workroom Brussels
Aubergine
Kaiser, Marine
Centre D'information De L'architecture, De L'urbanisme Et Du Design-Informatiecentrum Voor
Architectuur, Stedebouw En Design
Great Investment Vzw
De Nieuwe Opdrachtgevers
Mus-E Belgium
Overtoon
Bc Architecten
Deschonecompanie
EMS Consulting
Faso Danse Théâtre
Informal European Theatre Meeting
SPIN
Ecce
Voetvolk
Needcompany
internationale residenties en reizen verdeeld over 36 projecten

30.439,76
192.556,90

27.607.036,33
2.947.864,20
2.079.312,60
8.093.447,20
421.579,42
1.393.780,30
658.275,13
2.499.708,50
360.558,68
237.761,03
853.177,19
1.699.371,80
399.012,89
981.593,96
782.239,31
326.041,97
1.242.449,70
357.920,38
97.819,24
2.500,00
75.289,26
176.593,67
65.068,54
207.450,26
109.999,24
31.000,00
50.000,00
2.500,00
4.200,00
25.000,00
106.760,99
3.000,00
165.353,04
990.600,33
159.807,50
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2019 - Culturele initiatieven die niet werden weerhouden als nabijheidsvoorziening
Begrotingsdecreet
Paleis voor Schone Kunsten
Flagey

Begrotingsdecreet art. 12
Daarkom, Vlaams-Marokkaans Culturenhuis
Vlaams -Nederlands huis deBuren

Uitgavendecreet
Belgian Magic Federation
Assitej Belgium
Music Fund
Vrije Universiteit Brussel
Wiels Centre D'arts Contemporains - Centrum Voor Hedendaagse Kunsten
Vrije Universiteit Brussel
Musique plurielle
Productions Associées
Marche à Suivre
Limberger, Tcha
Moussem vzw
City3
Comédien.be / Acteur.be

VIA-decreet
Argos
Vlaams -Nederlands huis deBuren
Architecture Workroom Brussels
De Praktische School

DAC

31.454.076,05
2.163.725,00
877.725,00
1.286.000,00

739.000,00
233.000,00
506.000,00

355.327,16
5.812,40
20.000,00
28.000,00
89.015,38
48.000,00
89.015,38
4.800,00
8.000,00
7.000,00
4.896,00
18.288,00
17.500,00
15.000,00

98.684,53
26.656,59
38.713,97
7.950,06
25.363,91

178.397,32
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg
Ancienne Belgique

Kunstendecreet
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Ancienne Belgique
Brussels Philharmonic
Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg
Argos
Kaaitheater
Brussels Jazz Orchestra
Oxalys
Wiels Centre d'Arts Contemporains - Centrum voor Hedendaagse Kunsten
Rosas
Peeping Tom
Ultima Vez
Damaged Goods
Creative Workers - Creatieve Werkers
Bronks Jeugdtheater
Architecture Workroom Brussels
Aubergine
Centre D'information De L'architecture, De L'urbanisme Et Du DesignInformatiecentrum Voor Architectuur, Stedebouw En Design
Great Investment Vzw
De Nieuwe Opdrachtgevers
Mus-E Belgium
Overtoon
Bc Architecten

24.351,80
154.045,52

27.918.942,04
2.976.136,80
2.106.380,50
8.334.805,50
1.407.147,80
664.588,57
2.523.682,90
364.016,75
236.003,01
861.359,93
1.715.670,30
402.839,78
991.008,33
789.741,67
302.819,44
1.218.020,70
431.885,73
110.304,79
99.011,35
170.412,55
65.692,60
209.439,87
111.054,23
26.000,00
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Deschonecompanie
Faso Danse Théâtre
SPIN
Ecce
Imago Mundi
Les Enfants Du Garage Vzw
Musurgia
Sarma
URA Architecten
Voetvolk
Needcompany
internationale residenties en reizen verdeeld over 43 projecten

65.000,00
138.582,07
107.784,90
32.008,00
10.667,71
37.000,00
32.400,00
23.000,00
59.316,30
166.938,92
1.000.101,00
128.120,04
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Opdracht
2:
(Brusseltoets)

de

decretale

regelgevingsagenda’s

screenen

Hierna volgt de leeswijzer “inventaris Brusseltoets”. Het overzichtsdocument, opgesteld op 21 december
2020, is als bijlage 1 gevoegd.

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.

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).
45

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
-

-

-

-

Er is 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?
De voorgenomen regelgeving houdt 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?
Er is 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?
Er is rekening gehouden met de centrumfunctie van het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad? De centrumfunctie van Brussel impliceert dat het beleid dat wordt
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.
Er is rekening gehouden met het feit dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ook
andere institutionele actoren bevoegd zijn voor gemeenschapsbeleid?
Er is 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.
- Er is met betrekking tot de voorgenomen regelgeving overleg geweest met de
- Vlaamse Gemeenschapscommissie? Ja/Nee (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)? Ja/Nee (niet nodig)
- Er is overleg geweest met niet-institutionele actoren uit het Brusselse veld
- (belangengroepen, overleginstanties, socio-culturele verenigingen, …)? Ja/Nee (niet nodig).
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4 Inhoud van het overzichtsdocument
Het 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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Opdracht 4: de uitbreiding van de toepassing van de Brusseltoets
onderzoeken
De vierde opdracht die de Vlaamse Regering en het College van de VGC hebben gegeven aan de GACB
bestaat erin om te onderzoeken en voorstellen te formuleren in welke mate de Brusseltoets niet alleen
kan worden toegepast op decreten, maar ook op besluiten van de Vlaamse Regering, Ministeriële
Besluiten, investeringen, projectoproepen en ander beleidsvoorbereidend werk.
Vanuit het Vlaamse beleid komt het verzoek om een plan van aanpak uit te werken en om na te gaan
welk instrumentarium kan worden ontwikkeld en welke documenten moeten worden aangepast om
de Brusseltoets eveneens toe te passen op beleidsvoorbereidend werk dat nog niet onder het
toepassingsgebied van de Brusseltoets valt. Het implementeren van een dergelijke “brede” Brusseltoets
mag daarbij evenwel de planlast niet disproportioneel verzwaren.
Situering Brusseltoets
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.
In het rapport 2018 van de GACB werden, in het kader van de tweede opdracht van de GACB,
voorstellen en een methodiek voor een verbreding en implementatie van de Brusseltoets opgesteld,
naast uitgebreide voorstellen omtrent een nieuwe aanpak van de Brusselnorm en de uitwerking van
een Brusselcoëfficiënt.
In het rapport 2018 werd daarbij de volgende werkwijze overeengekomen:
 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.
 Dit overzichtsdocument wordt voorgelegd aan de VGC.
 De VGC kan aangeven voor welke regelgeving een input voor een Brusseltoets wenselijk is en te
gepasten tijde input aanleveren.
 De GACB evalueert de voortgang van dit instrument en koppelt waar nodig terug met de
bevoegde vakministers.
In het voorliggende rapport 2020 is, zoals in alle rapporten van de GACB, een overzicht en screening
van de regelgevingsagenda’s weergegeven wat betreft decreten en besluiten.
Aanvullende voorstellen voor een uitbreiding van de Brusseltoets
Aanvullende voorstellen voor een uitbreiding van de Brusseltoets kunnen volgens de GACB niet alleen
gezocht worden in het regelgevend kader, maar kunnen onder andere ook liggen bij de
beleidsvoorbereiding, de beleidsafstemming en de kennisuitwisseling en -overdracht tussen de Vlaamse
overheid en de VGC. Bilaterale contacten tussen diensten van de Vlaamse overheid en van de VGC
verlopen doorgaans goed, maar veel hangt daarbij af van de situatie of de medewerkers bij de Vlaamse
overheid een Brusselreflex hebben en zo al dan niet als verbindingsofficier met de VGC/Brussel kunnen
fungeren.
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De GACB denkt aan de volgende reeks van voorstellen om de Brusseltoets en de Brusselreflex nog beter
te verankeren:


De aandacht voor Brussel bij wetenschappelijk beleidsvoorbereidend onderzoek dat door de
Vlaamse overheid wordt georganiseerd en/of uitbesteed, kan worden uitgebreid. Voorbeelden
daarvan zijn dataverzameling/bevragingen/onderzoeken waarin Brussel niet opgenomen is en
waar dit wel relevant zou kunnen zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de
vrijetijdsmonitor, de stadsmonitor, enz. Het is natuurlijk zeker zo dat het opnemen van Brussel
in dergelijke onderzoeken niet altijd eenvoudig is om methodologische redenen (meertaligheid,
representativiteit, enz.). Niettemin is hier volgens de GACB nog winst te boeken om Brussel via
wetenschappelijk beleidsvoorbereidend onderzoek beter en meer systematisch op te nemen.



Kennisdelen en kennisopbouw over Brussel/de VGC:
o Kennisuitwisseling en een cultuur van samenwerking creëren vergt de nodige tijd en
een proactieve ingesteldheid om daaraan te werken.
Een voorbeeld van een concrete uitwisseling is de organisatie van een
managementcomité in elk agentschap/departement van de Vlaamse overheid dat actief
is rond gemeenschapsmaterie, dat volledig aan Brussel wordt gewijd en waarbij de
VGC-administratie wordt uitgenodigd.
Voor alle ambtenaren kan bijvoorbeeld één keer per jaar een ontmoeting tussen
medewerkers van de Vlaamse overheid en van de VGC georganiseerd worden om een
aantal thema’s te bespreken. Zo kunnen we de reflex aankweken om sneller contact op
te nemen in de beleidsvoorbereidende fase.
o Kennisopbouw door middel van vorming voor medewerkers van de verschillende
diensten (gemeenschapsmaterie) van de Vlaamse overheid.
Er zou bijvoorbeeld om de twee jaar een (sensibiliserende) opleiding georganiseerd
kunnen worden om de Brusselreflex en de Brusselkennis bij verschillende medewerkers
in de verschillende diensten van de Vlaamse overheid verder aan te wakkeren. Voor de
uitwerking van zo’n vorming kunnen de betrokken diensten van Vlaamse overheid en
van de VGC samenwerken. Er zou een basisluik voorzien kunnen worden over Brussel en
de band tussen de Vlaamse overheid en de VGC, aangevuld met meer
beleidsdomeinspecifieke opleidingen die meer in de diepte ingaan op de Brusselse
context van het beleidsdomein. Een goed voorbeeld in dit verband is het recente
initiatief van het departement Welzijn en Gezondheid waar men een toelichting over
Brussel (institutioneel, verhouding met de VGC/GGC, Brusselnorm en –toets, enz.) wil
organiseren om zo de Brusselkennis en de Brusselreflex te verhogen.



De VGC waar mogelijk en relevant systematischer betrekken bij bepaalde beslissingsfora,
bijvoorbeeld bepaalde IMC’s (zoals de interministeriële conferenties cultuur (de Collegeleden
van de VGC en van de COCOF worden hier reeds bij uitgenodigd), armoedebestrijding …) of
werkgroepen die relevant zijn voor de VGC.
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Bijlagen
Bijlage 1: overzichtsdocument Brusseltoets opgesteld op 21 december 2020
Bijlage 2: verslag van de vergadering van 30 november 2020
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Overzichtsdocument Brusseltoets opgesteld op 21 december 2020
regelgevingsagenda's - beleidsbrief Brussel 2019-2020

Titel

Entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Ontwerp van decreet tot
wijziging van artikel 3 en
8 van het decreet van 5
juli 1989 tot organisatie
van het toezicht op de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie

ABB-BSBVR

Het ontwerp past het
bestuurlijk toezicht op de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie
aan om verenigbaar te zijn
met het nieuwe
begrotings- en
rekeningstelsel van de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Het bijzonder bestuurlijk
goedkeuringstoezicht op
de jaarlijkse begrotingen
en de jaarrekening wordt
vervangen door een
bijzonder bestuurlijk
goedkeuringstoezicht op
het meerjarenplan, de
aanpassing van het
meerjarenplan en de
jaarrekening. Daarnaast
worden de schriftelijke
kennisgevingen of
verzendingen van
besluiten en beslissingen
van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

Eerste principiële
goedkeuring:
17/07/2020. De Raad
van State heeft zijn
advies nr. 67.961/3
uitgebracht op 25
september 2020.
Definitieve
goedkeuring:
04/12/2020.

Definitieve
goedkeuring na
advies SERV en advies
Raad van State.
Na definitieve
goedkeuring door de
Vlaamse Regering,
wordt het ontwerp
van decreet door de
Vlaamse minister van
Brussel, Jeugd en
Media ingediend in
het Vlaams
Parlement.

JA , overleg met de
administratie en het College
van de VGC.

(bv. een moment van
inwerkingtreding,
principiële
goedkeuring,…)
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Ontwerp van besluit van
de Vlaamse Regering
over de beleids- en
beheerscyclus van de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie

ABB-BSBVR

Ontwerp van besluit van
de Vlaamse Regering tot
vaststelling van de wijze
van communicatie
tussen de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
en de Vlaamse Regering
in het kader van
bestuurlijk toezicht en
tot vaststelling van de
digitale rapportering van
de beleids- en
beheerscyclus van de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie

ABB-BSBVR

en de Vlaamse
Gemeenschap vervangen
door verplichte digitale
kennisgevingen of
verzendingen.
Het besluit van de Vlaamse
Regering vernieuwt het
begrotings- en
rekeningstelsel van de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Het voorziet voor de VGC
in een modern beleids- en
beheersinstrumentarium,
dat geïnspireerd is op de
regeling voor de lokale
besturen.

De schriftelijke
kennisgevingen of
verzendingen van
besluiten en beslissingen
van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
en de Vlaamse
Gemeenschap worden
vervangen door verplichte
digitale kennisgevingen of
verzendingen.

Eerste principiële
goedkeuring:
17/07/2020. De Raad
van State heeft zijn
advies nr. 67.962/3
uitgebracht op 2
oktober 2020.
Definitieve
goedkeuring :
04/12/2020.

Agendering
definitieve
goedkeuring na
advies SERV en na
advies Raad van
State. Na definitieve
goedkeuring van het
ontwerp van besluit
van de Vlaamse
Regering wordt de
Vlaamse minister van
Brussel, Jeugd en
Media gelast met de
uitvoering van het
besluit.

JA, overleg met de
administratie en het College
van de VGC.

ontwerp van BVR In
voorbereiding
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regelgevingsagenda - beleidsbrief Onderwijs 2020-2021

Titel

Entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Ontwerp van decreet
betreffende het
Onderwijs XXX

departement
Onderwijs en Vorming

Diverse bepalingen:
technische correcties en
verduidelijkingen van
bestaande thema- en
niveaudecreten + een
reeks maatregelen tot
vereenvoudiging in de
ruime zin.

Het decreet werd
definitief goedgekeurd
op 3 juli 2020.

Ontwerp van decreet
betreffende het
Onderwijs XXXI

departement
Onderwijs en Vorming

Diverse bepalingen:
technische correcties en
verduidelijkingen van
bestaande thema- en
niveaudecreten + een
reeks maatregelen tot
vereenvoudiging in de
ruime zin.

De onderhandelingen
zijn afgelopen. De
tweede agendering op
de Vlaamse Regering
wordt voorbereid.
Inwerkingtreding voor
de meeste bepalingen
is voorzien vanaf 1
september 2021.

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Van toepassing op het
Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
Op dit ogenblik bevat het
ontwerp van decreet een
artikel 133, dat de
rationalisatienorm verlaagt
voor het domein Beeldende
en Audiovisuele Kunst in
Brusselse dko-academies, in
het geval dat het
schoolbestuur enkel de
structuuronderdelen van de
1ste, 2de en 3de graad voor
jongeren organiseert. Dit om
academies die zich in hun
beeldende en audiovisuele
kunstaanbod exclusief op
kinderen en jongeren richten
de kans te geven om dit
aanbod in stand te houden.
Van toepassing op het
Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
Op dit ogenblik is men van
plan het nieuwe
financieringsmodel voor het
gemoderniseerd voltijds
gewoon secundair onderwijs
hierin op te nemen. Daarin
53

Voorstel van decreet
betreffende het
inschrijvingsbeleid

departement
Onderwijs en Vorming

Vereenvoudiging en
vernieuwing van de
regelgeving inzake het
inschrijvingsrecht.

Op dit ogenblik wordt
er gewerkt aan een
voorstel van decreet,
dat aanpassing doet
aan de regelgeving
inzake
inschrijvingsrecht van
17 mei 2019, in
uitvoering van het
regeerakkoord. Qua
ingangsdatum wordt
momenteel 1/09/2021
voorzien, voor
inschrijvingen
schooljaar 22-23.

wordt voorzien dat Brussel
nog steeds een
voordeelnorm zal behouden
op het vlak van
lerarenomkadering. Dit is
ook één van de indicatoren
om de globale
puntenenveloppe van
scholen te genereren. Dus,
ook daar zou het
voordeligere implicaties
moeten hebben voor de
Brusselse scholen.
Van toepassing op het
Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
De specifieke bepalingen
voor Brussel die werden
ingevoerd met het decreet
van 17 mei 2019 blijven
waarschijnlijk behouden:
* Voor scholen in Brussel zijn
de bepalingen dezelfde als
die voor scholen in
Vlaanderen, maar gezien de
specifieke context van het
tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad is er de
bijkomende bepaling dat –
na de voorrang voor
kinderen
van dezelfde leefentiteit
(‘broers en zussen’) en
kinderen van een ouder die
personeelslid is van de
school – er een voorrang is
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Ontwerp van
leersteundecreet (nog
geen opschrift bekend)

departement
Onderwijs en Vorming

Ontwerp van decreet tot departement
wijziging van het decreet Onderwijs en Vorming
rechtspositie
personeelsleden
gesubsidieerd onderwijs
en het decreet
betreffende de
rechtspositie van
bepaalde personeelsleden
van het
Gemeenschapsonderwijs,
beide van 27 maart 1991
(Nog geen opschrift
bekend)

Decreet met als doel een
meer geleidelijke realisatie
van inclusief onderwijs,
een brede basiszorg
gericht op leerwinst en
een versterking van de
kwaliteit in het
buitengewoon onderwijs.
Voor de personeelsleden
die onder de decreten
rechtspositie van 27 maart
vallen (basisonderwijs,
deeltijds kunstonderwijs,
secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs en
centra voor
leerlingenbegeleiding) is
dit werkjaar een
aanpassing gepland van de
principes rond tijdelijke
aanstelling, vaste
benoeming,
functiebeschrijving en
evaluatie.

Op dit ogenblik wordt
een conceptnota
voorbereid die
voorgelegd zal worden
aan de Vlaamse
Regering, Het legistieke
proces moet nog
opgestart worden.
Het legistieke proces
moet nog opgestart
worden.

van 65% voor leerlingen van
wie
minstens een van de ouders
het Nederlands in voldoende
mate machtig is.
* Daarnaast is er een
bijkomende voorrang van
15% voor
kinderen die 9 jaar
Nederlandstalig
basisonderwijs hebben
gevolgd.
Van toepassing op het
Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.

De maatregelen zullen ook
gelden voor personeelsleden
van het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel, maar er
worden voor hen geen
specifieke uitzonderingen
voorzien.
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Het gaat om volgende
maatregelen: 1. een
versnelling van het
voorrangsrecht bij
tijdelijke aanstelling (de
zgn. TADD); 2. een tijdelijk
personeelslid zal ook
sneller in aanmerking
komen voor vaste
benoeming; 3. de
functiebeschrijving wordt
meer generiek en beperkt
tot de kerntaken per ambt;
4. evaluatie wordt
flexibeler: niet meer
verplicht om de vier jaar
voor alle personeelsleden,
maar enkel wanneer
noodzakelijk. Alle
personeelsleden moet
gecoacht en begeleid
worden.
Die aanpassingen
gebeuren bij decreet, maar
momenteel is nog niet
duidelijk of dit via een
apart decreet zal gaan of
later in OD 31 ingeschoven
wordt.

56

regelgevingsagenda - beleidsbrief Cultuur 2019-2020

Titel

Entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Besluit van de Vlaamse
Regering van 16/11/2012
(gewijzigd in 2017)
betreffende het verlenen
van investeringssubsidies
voor culturele
infrastructuur met
bovenlokaal belang

Departement Cultuur,
Jeugd en Media - Fonds
Culturele
Infrastructuur

Thematische
investeringssubsidies voor
organisaties met eigen
culturele of
jeugdinfrastructuur met
bovenlokaal belang.

Decreet van 1 maart 2019
houdende de realisatie
van kunstopdrachten
voor gebouwen van
openbare diensten en
daarmee gelijkgestelde
diensten en van door de
overheid gesubsidieerde
inrichtingen,
verenigingen en
instellingen maart die
tot de Vlaamse
Gemeenschap of het
Vlaamse Gewest behoren

Departement Cultuur,
Jeugd en Media Platform Kunst in
Opdracht

Een bepaald percentage
van de bouwkosten voor
een nieuwbouw- of groot
verbouwingsproject moet
besteed worden aan de
realisatie van een
kunstopdracht in het
gebouw zelf, de
infrastructuur, context of
omgeving van het gebouw.
Dit geldt voor publiek
toegankelijke
bouwprojecten in alle
beleidsdomeinen van de
Vlaamse overheid en
eveneens voor publiek
toegankelijke

De huidige sectorale
prioriteiten
(automatiseren van
theatertrekken,
toegankelijkheid en
energiezuiniger maken
van culturele
infrastructuur) lopen
af in 2021. Er wordt
een nieuw reglement
voorbereid om
inwerking te treden
vanaf 2022.
Het decreet treedt in
werking vanaf
publicatie in het
Belgisch staatsblad. Dit
gebeurde op 19 maart
2019. Het nieuwe
decreet Kunst in
Opdracht is van
toepassing op de
bouwwerken waarvoor
een aanvraag tot
omgevingsvergunning
is ingediend vanaf 19
maart 2019. De
decreten van 23
december 1986
houdende integratie

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

consultatie wordt uitgevoerd
zoals voorzien in de
procedure voor
regelgevingsdossiers

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
gemeenschapsaangelegenhed
en vallen en voor minstens
30 % gesubsidieerd worden
door de Vlaamse overheid.
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bouwprojecten die voor
minstens 30 %
gesubsidieerd worden
vanuit de begroting van
de Vlaamse overheid.

van kunstwerken in
gebouwen van
openbare diensten en
daarmee gelijkgestelde
diensten en van door
de overheid gesubsidieerde inrichtingen,
verenigingen en
instellingen die tot het
Vlaams Gewest
behoren, gewijzigd bij
het decreet van 12 mei
1998, blijven van
toepassing op de
bouwwerken waarvoor
de aanvraag tot
omgevingsgunning is
ingediend vóór 19
maart 2019.

Opmaak Voorstel van
decreet om te komen tot
een meer performante
regeling inzake
inbetalinggeving van
kunstwerken ter betaling
van de erfrechten

CJM

Invoeren van een
gedeeltelijke
vrijstelling van
successierechten voor
'topstukken' in
nalatenschappen.
Voorbereiding in overleg
met Financiën.

Gemengd decreet. Enkel van
toepassing op Vlaams
Gewest.

Optimalisatie van het
Cultureel Erfgoeddecreet,
uitgaande van de
evaluatie van de
uitvoering van het
decreet in 2019
Optimalisatie van het
Kunstendecreet

CJM

Vanaf najaar 2020

CJM

Vanaf najaar 2020
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regelgevingsagenda - beleidsbrief Cultuur 2020-2021

Titel

Entiteit

Omschrijving

Optimalisering van het
Cultureelerfgoeddecreet
van 24 februari 2017

CJM

Optimalisering van het
Cultureelerfgoeddecreet op
basis van de evaluatie van
de erfgoedronde 20192023. Daarnaast worden
ook andere evaluaties
meegenomen (o.a. van de
projecten) en wordt er
gestreefd naar afstemming
met de andere
cultuurdecreten.

Nieuw decreet over de
subsidiëring van de
professionele Kunsten
(Kunstendecreet)

CJM

In de beleidsnota Cultuur
en de Strategische
Visienota Kunsten werd
aangekondigd dat het
bestaande Kunstendecreet
2013 zal gewijzigd worden.
Omdat gelijktijdig binnen
het Departement CJM een
optimaliseringsanalyse
gebeurt met het oog op

Actuele mijlpaal

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

Belangrijke stappen
in het proces

Het is de bedoeling
dat de optimalisatie
van het
Cultureelerfgoeddecreet, inclusief
bijhorend
uitvoeringsbesluit,
afgerond is 6
maanden voor de
indiendatum van de
erfgoedronde 20242028. Hiertoe zal het
ontwerp voor het
nieuwe decreet in het
voorjaar van 2021
voorgelegd worden
aan de Vlaamse
Regering voor eerste
principiële
goedkeuring.
Het voorontwerp van
decreet wordt eind
oktober 2020
voorgelegd ter
advisering aan de
Inspectie van
Financiën, de SARC
(Strategische
Adviesraad Cultuur,
Jeugd en Media),

Brusseltoets consultatie

Voor de opmaak van het
Kunstendecreet is een
consultatieronde gebeurd
van de sector, onder regie
van Kunstenpunt. BKO heeft
in die consultatieronde ook
haar bemerkingen
overgemaakt.
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meer afstemming tussen
de diverse cultuurdecreten,
bleek, om deze afstemming
mogelijk te maken, een
nieuw Kunstendecreet
meer aangewezen dan een
wijziging.

Wetgevingstechniek,
en de Vlaamse
Toezichtscommissie
(voor wat betreft het
gebruik van
persoonsgegevens),
zodat voor de
kerstvakantie het
voorontwerp kan
voorgelegd worden
aan de Vlaamse
Regering voor
principiële goedkeuring. Vervolgens
zal over de tekst
advies gevraagd
worden aan de Raad
van State, waarna,
voor eind februari, de
tekst voor definitieve
goedkeuring wordt
voorgelegd aan de
Vlaamse Regering.
Daarna wordt het
ontwerp van decreet
besproken en
gestemd in het
Vlaams Parlement. Na
bekrachtiging door de
Vlaamse Regering kan
het nieuwe decreet
gepubliceerd worden
in het Belgisch
Staatsblad, volgens
planning tegen eind
mei.
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Nieuw besluit van de
Vlaamse Regering ter
uitvoering van het nieuw
Kunstendecreet 2021

Dit nieuwe besluit is
noodzakelijk in uitvoering
van het nieuwe
Kunstendecreet 2021.

Nieuw Besluit van de
Vlaamse Regering
betreffende het verlenen
van investeringssubsidies
voor culturele
infrastructuur met
bovenlokaal belang

Het huidige Besluit van de
Vlaamse Regering voorziet
een looptijd t.e.m.
2021.Voor afloop van deze
termijn dient een voorstel
gemaakt te worden over
hoe investeringssubsidies
te blijven toekennen. De
voorkeur van het
Departement CJM gaat op
dit moment uit naar een
nieuw BVR

Dit nieuwe besluit is
noodzakelijk in
uitvoering van het
nieuwe Kunstendecreet 2021. Een
ontwerp van besluit
kan voor principiële
goedkeuring worden
voorgelegd aan de
Vlaamse Regering
nadat het nieuwe
Kunstendecreet is
gestemd in het
Vlaams Parlement.
Vervolgens zal over
de tekst advies
gevraagd worden aan
de Raad van State,
waarna, voor het
zomerreces 2021, de
tekst voor definitieve
goedkeuring wordt
voorgelegd aan de
Vlaamse Regering.
De voorbereidende
fase loopt tot oktober
2020. Vervolgens
wordt een tekst
opgemaakt, welke in
2021 de nodige
stappen zal
doorlopen voor deze
voor definitieve
goedkeuring wordt
voorgelegd aan de
Vlaamse Regering.
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Wijziging van artikel 19
van het
Topstukkendecreet
(Decreet van 24 januari
2003 houdende
bescherming van het
roerend cultureel erfgoed
van uitzonderlijk belang)
via het
Programmadecreet 2021

Het is de bedoeling om in
2021 een experimenteel
reglement in te voeren dat
het mogelijk maakt om
subsidies toe te kennen
voor en om rechtstreeks te
investeren in maatregelen
ter verbetering van de
bewaaromstandigheden
van topstukken.

Om de financiering
van dit experimenteel
reglement mogelijk te
maken, wordt
voorgesteld om een
artikel op te nemen in
het
Programmadecreet
2021 (Decreet
houdende bepalingen
tot begeleiding van
de begroting 2021) tot
uitbreiding van het
opdrachtenpakket
van het
Topstukkenfonds. Dit
artikel behelst het
voorstel om aan het
huidige artikel 19 van
het
Topstukkendecreet
onder §2 een vijfde
punt toe te voegen
dat luidt als volgt: “5°
het subsidiëren van
en investeren in de
verbetering van de
bewaaromstandighed
en van in de in de
lijst van het roerend
cultureel erfgoed van
de Vlaamse
Gemeenschap
opgenomen
topstukken.”
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Wijziging van het
Topstukkendecreet
(Decreet van 24 januari
2003 houdende
bescherming van het
roerend cultureel erfgoed
van uitzonderlijk belang)

Optimalisering van het
‘reglement Beurzen voor
het doorgeven van
vakmanschap in het
meester-leerling-traject'.

In 2021 zal een ontwerp
van decreet worden
ingediend worden om de
slagkracht van het
Topstukkendecreet te
versterken door: - het
invoeren van een
voorkooprecht voor de
overheid bij openbare
veilingen - het verruimen
van de
subsidiemogelijkheden
voor restauratiegerelateerd onderzoek. Daarnaast is het tevens de
bedoeling om een ontwerp
van decreet in te dienen,
samen met de minister
van Financiën en
Begroting, Wonen en
Onroerend Erfgoed, tot
invoering van een nieuwe
regelgeving voor de
inbetalinggeving van
cultuurgoederen ter
betaling van de erfrechten.
Dit voorstel zal strekken
tot wijziging van het
Topstukkendecreet en van
de Vlaamse Codex
Fiscaliteit.
In 2020 werd een grondige
evaluatie van het
reglement gemaakt. Op
basis van de vastgestelde
knelpunten worden enkele
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wijzigingen doorgevoerd
aan het reglement. Focus
van de aanpassingen zal
liggen op: - Looptijd van
de trajecten - Toegekend
beursbedrag - Aanvraag
procedure - Begeleiding
door professionele
organisaties –
beoordelingscriteria

regelgevingsagenda - beleidsbrief Jeugd 2019-2020

Titel

entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Besluit van de Vlaamse
Regering van 16/11/2012
(gewijzigd in 2017)
betreffende het verlenen
van investeringssubsidies
voor culturele
infrastructuur met
bovenlokaal belang

Departement Cultuur,
Jeugd en Media - Fonds
Culturele
Infrastructuur

Thematische
investeringssubsidies voor
organisaties met eigen
culturele of
jeugdinfrastructuur met
bovenlokaal belang.

Aanpassingen Decreet
van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd
jeugd- en
kinderrechtenbeleid en
bijhorend

CJM

Beleidskader en
instrumentarium
kadervormingstrajecten
aanpassen op basis van de
resultaten van het
onderzoek dat is

De huidige sectorale
prioriteiten
(automatiseren van
theatertrekken,
toegankelijkheid en
energiezuiniger maken
van culturele
infrastructuur) lopen
af in 2021. Er wordt
een nieuw reglement
voorbereid om
inwerking te treden
vanaf 2022.
Goedkeuring
kinderrechten
beleidsplan: VR
25/09/2020

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

consultatie wordt uitgevoerd
zoals voorzien in de
procedure voor
regelgevingsdossiers

Het departement Cultuur,
Jeugd en Media overlegt met
de jeugdsector over deze
wijzigingen in de
reflectiegroep decreet jeugden kinderrechtenbeleid
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uitvoeringsbesluit, in
2020

opgeleverd in 2018 en het
overleg met de jeugdsector
in de werkgroep
kadervorming dat
plaatsvond in 2019. Op het
vlak van experimentele
projecten worden
bijkomende verenigingen
uitgesloten: organisaties
waaraan
werkingssubsidies zijn
toegekend op basis van
het Decreet houdende
bovenlokaal jeugdwerk,
jeugdhuizen en bijzondere
doelgroepen komen niet in
aanmerking. Inzake het
integriteitsbeleid moet de
voorwaarde voor
structureel erkende en
gesubsidieerde
jeugdverenigingen uiterlijk
op 30 juni 2020
geconcretiseerd worden in
een uitvoeringsbesluit op
basis van het overleg met
de jeugdsector dat
plaatsvond in 2019 in de
werkgroep integriteit. Ook
dient het
uitvoeringsbesluit
gewijzigd op het vlak van
het aantal leden van de
adviescommissies: het
maximaal aantal leden
wordt verhoogd.
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Aanpassingen decreet
van 6 juli 2012 houdende
de subsidiëring van
hostels,
jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw
Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme.

CJM

Een ontwerp van wijziging
van het decreet
jeugdverblijven wordt
voorgelegd aan het Vlaams
Parlement op basis van
het lopende evaluatie -en
onderzoekstraject dat
werd gestart in 2017. Het
betreft een helder en
geactualiseerd nieuw
kader voor jeugdverblijven
en hostels. Een herwerkte
versie van het decreet van
6 juli 2012 houdende de
subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren
en de vzw Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme
(ADJ) dient samen met
bijhorend
uitvoeringsbesluit op 1
januari 2022 van kracht te
gaan. De huidige
subsidieovereenkomsten
lopen van 2018 tot en met
2021. Om het herwerkte
decreet te laten aansluiten
op de huidige regelgeving
voert de minister van
Jeugd in het huidige
uitvoeringsbesluit een
overgangsbepaling in die
de lopende beleidsperiode
met 1 kalenderjaar verlengt
van 31 december 2021 tot

Decreetwijziging:
verlenging duurtijd
subsidieovereenkomste
n: VR 03/07/2020
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en met 31 december 2022.

Extra regelgevende initiatieven omwille van de coronacrisis

Titel

entiteit

Besluit van de Vlaamse
Regering tot toekenning
van steun aan
jeugdverblijven tot
beperking van de
negatieve economische
impact die voortvloeit
uit de dringende
maatregelen van de
Nationale Veiligheidsraad
om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19
te beperken

CJM

Omschrijving

Actuele mijlpaal

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Definitieve
goedkeuring VR:
10/07/2020

regelgevingsagenda - beleidsbrief Media 2019-2020
geen regelgevende initiatieven

regelgevingsagenda - beleidsbrief Sport 2020-2021

Titel

entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Aanpassing
Antidopingdecreet van
25 mei 2012

Sport Vlaanderen
(Nado Vlaanderen)

Door de aanpassing van
de Wereld Anti Doping
Code en bijhorende
internationale
standaarden van het
WADA, is een wijziging

2de principiële
goedkeuring 13
november 2020,
instemmingsdecreet
geadviseerd door de
Raad van State,

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

De Brusseltoets is niet van
toepassing. De
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
(GGC) beschikt over
bevoegdheden op het gebied
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Aanpassing
samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap
en de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
+ decretale instemming

Sport Vlaanderen
(Nado Vlaanderen)

van het Antidopingdecreet
noodzakelijk om blijvend
in regel te zijn met de
internationale regels.
NADO Vlaanderen moet
immers 'compliant' blijven
met de internationale
Code en de bijhorende
internationale
standaarden. De teksten
van het WADA zijn
definitief na afloop van de
WADA Conferentie van
begin november 2019. Voor
zover noodzakelijk zullen
ook de relevante
uitvoeringsbesluiten
herzien en aangepast
worden conform de
wijziging van het
Antidopingdecreet.
Door de aanpassing van
de Wereld Anti Doping
Code en bijhorende
internationale
standaarden van het
WADA, is een wijziging
van het huidige
samenwerkingsakkoord
noodzakelijk. De
wijzigingen zullen immers
ook impact hebben op de
bepalingen die de
afspraken tussen de
NADO's vastleggen. Het
samenwerkingsakkoord

definitieve
goedkeuring VR en
indiening bij het
Vlaams Parlement van
het
instemmingsdecreet
voorzien tweede helft
april 2021

van gezondheidsopvoeding
en preventieve
gezondheidszorg door sport
op het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad. In dat
kader heeft ze de
ordonnantie van 21 juni 2012
betreffende de promotie van
de gezondheid bij de
sportbeoefening, het
dopingverbod en de
preventie ervan
aangenomen.

instemmingsdecreet
geadviseerd door de
Raad van State,
definitieve
goedkeuring VR en
indiening bij het
Vlaams Parlement van
het
instemmingsdecreet
voorzien tweede helft
april 2021

Er is een
Samenwerkingsakkoord om
eenzelfde regelgeving na te
streven op het vlak van
antidopingregelgeving,
overtredingen, sancties en
controles. Binnen de
coördinatieraad is er overleg
o.a. met GGC.
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Aanpassing decreet van 5 Sport Vlaanderen
mei 2017 bovenlokale
sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur
en besluit

wordt in lijn gebracht met
de gewijzigde begrippen
en de wijzigingen in de
Internationale Standaard
die betrekking heeft op
testen en onderzoeken
(ISTI). Het bestaande
samenwerkingsakkoord
heeft decretale
instemming verkregen, ook
de wijzigingen zullen via
die weg instemming
moeten verkrijgen.
Via een
decreetsaanpassing en een
aanpassing van het besluit
worden technische
bepalingen aangepast.

Decreet van 18
december 2020 tot
wijziging van artikel 4,
7, 9, 10, 13 en 15 van het
decreet van 5 mei 2017
houdende de
ondersteuning van
bovenlokale
sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur
Besluit van de Vlaamse
Regering van 26
februari 2021 tot
wijziging van het
besluit van de Vlaamse
Regering van 16 juni
2017 houdende de
uitvoering van het
decreet van 5 mei 2017
houdende de
ondersteuning van
bovenlokale

In het huidig decreet is
voorzien dat
sportinfrastructuur zowel in
het Nederlandstalig
taalgebied als in het
tweetalige gebied BrusselHoofdstad kan gesubsidieerd
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. Er is in het
huidig decreet een
Brusselnorm voorzien. Voor
Brusselse dossiers voorziet
het decreet in een aparte
regeling. Het bepaalt dat
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sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur

deze dossiers buiten de
rangschikking worden
gehouden tot de
Brusselnorm per
regeerperiode is bereikt. Dat
is een duidelijk engagement
van de
Vlaamse Regering. Voor deze
dossiers volstaat het dat ze
slagen om zekerheid te
hebben over hun project.
Voor hen speelt de
rangschikking pas een rol
nadat de
Brusselnorm is behaald. De
regelgeving blijft op dat vlak
behouden. 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
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Aanpassing decreet van 8 Sport Vlaanderen
november 2013
houdende het
stimuleren, het
coördineren en het
subsidiëren van de
tewerkstelling in de
sportsector (en het
besluit)

Via een
decreetsaanpassing (en
eventueel een aanpassing
van het besluit) worden de
opdrachten van de
organisatie voor de
coördinatie en de
tewerkstelling van een
pool van sportbegeleiders
en sportondersteuners
gewijzigd. + besparing

In voorbereiding

sportfederatie of
verenigingen, aangesloten bij
een erkende OSV. Op die
manier kan worden gepeild
op welke wijze de
subsidieaanvrager zich richt
tot een Nederlandstalig
doelpubliek.
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 BrusselHoofdstad. De organisatie
richt zich daarbij op de nonprofïtsportsector. 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 gebied BrusselHoofdstad. In het jaarlijkse
actieplan van de organisatie
voor de coördinatie en de
tewerkstelling van een pool
van sportbegeleiders en
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Aanpassing van het
decreet van 10 juni 2016
houdende de erkenning
en subsidiëring van de
georganiseerde
sportsector (+ eventuele
aanpassing besluiten)

Sport Vlaanderen

In een eerste fase zal
aanpassing m.b.t. G-sport
in het decreet van 10 juni
2016 worden doorgevoerd.
In een latere fase (fase 2)
zullen de aanpassingen
m.b.t. de subsidiëring van
sportfederaties aan het
decreet worden
doorgevoerd die uit de
decreetsevaluatie zullen
blijken.

Fase 1: in
voorbereiding
Fase 2: nog niet
gestart

sportondersteuners duidt de
organisatie de specifieke
acties die ze in het
tweetalige gebied BrusselHoofdstad 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 BrusselHoofdstad.
De impact op Brussel is nog
niet bekend.
De Brusseltoets is niet van
toepassing. Er is geen impact
op inwoners. 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
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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.

Extra regelgevende initiatieven omwille van de coronacrisis

Titel

entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

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

Definitieve
goedkeuring VR:
15/05/2020

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

De Brusseltoets is niet van
toepassing. Er is geen impact
op inwoners. Het gaat hier
over de tijdelijke aanpassing
van bepaalde procedurele of
administratieve
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
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besluit van de Vlaamse
Regering tot toekenning
van steun aan de
sportsector in het kader
van het noodfonds sport
naar aanleiding van de
COVID-19-pandemie

Sport Vlaanderen

Dit BVR voert het decreet
van 19 juni 2020 tot het
nemen van dringende
maatregelen met
betrekking tot de
noodfondsen voor cultuur,
jeugd, sport, media en de
lokale besturen, en met
betrekking tot de
armoedebestrijding naar
aanleiding van de COVID19-pandemie uit voor wat
betreft de toekenning van
steun aan de sportsector

Definitieve
goedkeuring VR:
11/09/2020

voorwaarden niet voldoen.
Er wordt daarom een
afwijking toegestaan op het
vlak van de opgelegde
bestedingspercentages.
De Brusseltoets is niet van
toepassing. De steun uit het
noodfonds sport kan worden
toegekend aan de
sportactoren die voor
subsidies uit het noodfonds
in aanmerking kunnen
komen krachtens het decreet
van 19 juni 2020: 1° de
gesubsidieerde
sportfederaties en
organisaties voor de
sportieve vrijetijdsbesteding
die voor het werkingsjaar
2020 op basis van het
decreet van 10 juni 2016
houdende de erkenning en
subsidiëring van de
georganiseerde sportsector
een algemene
werkingssubsidie ontvangen
2° de organisaties die
structurele
werkingssubsidies
ontvangen voor hun
basiswerking in het
beleidsveld Sport;
3° organisatoren van
sportevenementen die een
subsidie uit het beleidsveld
Sport hebben ontvangen op
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Decreet van 26 februari
2021 tot het verlenen van
noodleningen in de
sportsector aan
sportfederaties,
sportclubs en
sportgerelateerde
rechtspersonen naar
aanleiding van de
coronacrisis

Sport Vlaanderen

De sportnoodlening (min.
25.000 euro – max.
1.000.000 euro, terug te
betalen over 9 jaar, rente
1%) heeft als doel de
erkende of gesubsidieerde
sportfederaties (decreet
10/6/2016), hun sportclubs
of daarmee
sportgerelateerde
rechtspersonen in staat te
stellen de financiële
gevolgen van de
coronamaatregelen op te
vangen en zo de sportieve
continuïteit te verzekeren.

basis van de
subsidiereglementen van
Sport Vlaanderen voor de
organisatie van een
topsportevenement, Gsportevenement of
bovenlokaal sportevenement
dat plaatsvindt in 2020.
De sportnoodleningen n.a.v.
de COVID-19 pandemie
worden in naam en voor
rekening van de Vlaamse
Gemeenschap toegekend.
Ook sportfederaties,
sportclubs en
sportgerelateerde
rechtspersonen met zetel in
het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad kunnen in
aanmerking komen.

Decreet van 26/2/2021

regelgevingsagenda - beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede 2019-2020

Titel

entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Werk- en zorgdecreet
(werktitel)

Departement WVG

We herwerken het decreet
van 25 april 2014
houdende de werk- en
zorgtrajecten. Het decreet
bevat een decretale basis

Eerste agendering van
het herwerkte decreet
op de agenda van de
VR in het najaar van
2021.

We verwachten
onderzoeksresultaten
van twee
wetenschappelijke
onderzoeken: 1) in het

Het decreet bevat gemengde
gewest- en
gemeenschapsmaterie: er
wordt momenteel nagegaan
of het mogelijk is om via het

(bv. een moment van
inwerkingtreding,
principiële
goedkeuring,…)
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voor 4 soorten aanbod:
activeringstrajecten,
trajecten maatschappelijke
oriëntatie, arbeidsmatige
activiteiten (gesubsidieerd
door WVG) en
arbeidsmatige activiteiten
in de sociale economie.

BVR tot wijziging van de Departement WVG regelgeving over de
VIPA
subsidiëring van een
magnetische
resonantietomograaf (NM
R) en over de
subsidiëring van
bestralingsapparaten

MB tot nadere en
bijkomende bepaling van
de uitgavenposten die
aanleiding kunnen geven
tot een bijkomende
subsidie als vermeld in
artikel 6 van het besluit
van de Vlaamse Regering
van 29 mei 2020 tot

Departement WVG VIPA

Dit besluit past het
bestaande besluit over de
subsidiëring van NMR en
bestralingsapparaten aan.
Het past dit besluit aan de
nieuwe programmatie van
NMR toestellen aan, het
past het forfaitaire bedrag
van deze toestellen aan en
het voorziet de
mogelijkheid om een
bestralingstoestel toe te
kennen aan één ziekenhuis
in een associatie.
Dit besluit voorziet nadere
bepalingen m.b.t. het BVR
van 29/05/2020 m.b.t. de
subsidies n.a.v. de COVID19-epidemie

kader van het
Steunpunt WVG m.b.t.
arbeidsmatige
activiteiten (WVG) en
2) in het kader van
VIONA m.b.t.
activeringstrajecten.
Beide onderzoeken
worden uitgevoerd
door het HIVA; de
resultaten worden
verwachten tegen
maart - april 2021.

samenwerkingsakkoord
interregionale mobiliteit
Brusselaars met een
werkloosheidsuitkering
toegang te geven tot het
aanbod in het werk- en
zorgdecreet.

Principieel
goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op
13/11/2020.

Dit besluit is van toepassing
voor zowel de WVGvoorzieningen in Vlaanderen
als de Nederlandstalige WVGvoorzieningen in Brussel. Er
is geen specifieke regeling
voorzien voor Brussel.

Definitief goedgekeurd
door Vlaams minister
Beke op 30/10/2020.
In werking sinds
30/10/2020 en
uitwerking met ingang
van 1/03/2020.

Dit besluit is van toepassing
voor zowel de WVGvoorzieningen in Vlaanderen
als de Nederlandstalige WVGvoorzieningen in Brussel. Er
is geen specifieke regeling
voorzien voor Brussel.
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vaststelling van de regels
voor de toekenning van
een subsidie aan
residentiële
voorzieningen in het
beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin voor de
vergoeding van bepaalde
kosten ten gevolge van
de COVID-19-epidemie
BVR tot wijziging van de
regelgeving over de
investeringssubsidie en
de bouwtechnische en
bouwfysische normen
wat betreft de door het
agentschap Opgroeien
erkende voorzieningen
en vergunde diensten en
de voorzieningen voor
personen met een
handicap
Opmaak BVR tot
wijziging BVR van
10/09/2010 tot
vaststelling van de
investeringssubsidie en
de bouwtechnische en
bouwfysische normen
voor het algemeen
welzijnswerk
Opmaak BVR tot opmaak
van een subsidiekader
voor de huizen van het

Departement WVG VIPA

Departement WVG VIPA

Departement WVG VIPA

Dit besluit past
verschillende
bouwtechnische normen
van de sectoren
Jeugdopvang en Personen
met een Handicap aan.
Ook past het besluit de
vereiste bezettingsnormen
voor voorzieningen PMH
aan, nodig om het
infrastructuurforfait te
bekomen. Dit ten gevolge
van de COVID 19-pandemie.
Deze wijziging voorziet
infrastructuurnormen voor
infrastructuur voor daken thuislozenopvang.

Principiële
goedkeuring door de
Vlaamse Regering
voorzien voorjaar 2021

Dit besluit is van toepassing
voor zowel de WVGvoorzieningen in Vlaanderen
als de Nederlandstalige WVGvoorzieningen in Brussel.
M.b.t. de bouwtechnische
normen worden specifieke
afwijkingsmogelijkheden
ingeschreven voor BrusselHoofdstad

Principiële
goedkeuring voorjaar
2021

Dit besluit is van toepassing
voor zowel de WVGvoorzieningen in Vlaanderen
als de Nederlandstalige WVGvoorzieningen in Brussel. Er
is geen specifieke regeling
voorzien voor Brussel.

Dit besluit voorziet een
subsidiekader en
infrastructuurkader voor

Principiële
goedkeuring medio
2021. We zijn hier voor

Dit besluit is van toepassing
voor zowel de WVGvoorzieningen in Vlaanderen
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kind en de
overkophuizen.

de huizen van het kind en
de overkophuizen.

de timing afhankelijk
van input van het
agentschap Opgroeien
Regie
We zijn hier voor de
timing afhankelijk van
een kader uit te
tekenen door het
Agentschap Zorg en
Gezondheid (deze
regeerperiode)
Principiële
goedkeuring in de loop
van 2021

als de Nederlandstalige WVGvoorzieningen in Brussel. Of
er een specifieke regeling
nodig is voor Brussel moet
onderzocht worden.
Of er een specifieke regeling
nodig is voor Brussel moet
onderzocht worden.

Opmaken van een BVR
infrastructuurbetoelagin
g multidisciplinaire
praktijken

Departement WVG VIPA

Dit besluit regelt de
infrastructuurbetoelaging
multidisciplinaire
praktijken

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

Departement WVG VIPA

Dit besluit regelt de
infrastructuurbetoelaging
revalidatiesector

Departement WVG VIPA

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

We zijn hier voor de
timing afhankelijk van
de invoering van
persoonsvolgende
financiering voor
minderjarigen door het
Agentschap voor
Personen met een
Handicap (deze
regeerperiode)

Normaliter geen specifieke
regeling voor Brussel

Departement WVG VIPA

Er wordt een leidraad voor
specifieke regelgeving
brandveiligheid voor
zorgvoorzieningen
uitgewerkt die de basis
vormt voor de
sectoroverschrijdende

We plannen een
afgewerkte leidraad in
het najaar 2020

Op het moment dat de
leidraad zich vertaalt in
regelgeving, bekijken we of
er een specifieke regeling
voor Brussel nodig is.

Normaliter geen specifieke
regeling voor Brussel
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BVR tot wijziging BVR
van 14/07/2017 m.b.t.
subsidiëring van
infrastructuur van
ziekenhuizen

Departement WVG VIPA

toepassing van de
specifieke regelgeving. De
leidraad moet een
afgestemde benadering
van het thema
brandveiligheid binnen het
beleidsdomein WVG
mogelijk maken. De
bestaande specifieke
regelgeving voor de
ouderenvoorzieningen en
de kinderopvang wordt als
referentie genomen. De
afstemming wordt
voorzien zowel voor het
regelgevend kader als voor
de normatieve invulling
van de
brandveiligheidseisen zelf.
Het is de bedoeling een
overzichtelijk geheel van
specifieke regelgeving
brandveiligheid uit te
werken dat voor de
voorzieningen en de
professionals in
brandveiligheid binnen
een consequente logica en
met minimale
administratieve belasting
kan toegepast worden.
Dit BVR wordt aangepast
in functie van de resultaten van de parameterstudie die in voorjaar 2020
wordt opgeleverd

Principieel
goedgekeurd in de
loop van 2021

Dit besluit is van toepassing
voor zowel de WVGvoorzieningen in Vlaanderen
als de Nederlandstalige WVGvoorzieningen in Brussel.
79

BVR tot wijziging BVR
van 30/03/2018 tot
uitvoering van het
klimaatplan m.b.t. de
infrastructuur voor
persoonsgebonden
aangelegenheden, wat de
invoering van de
klimaathuursubsidie
betreft
BVR tot uitvoering van
het decreet van 13 juli
2018 houdende de
erkennings- en
bemiddelingscommissie
voor slachtoffers van
historisch misbruik

Departement WVG VIPA

Dit BVR maakt
klimaathuursubsidies voor
kinderdagverblijven
mogelijk.

Voorlopig on hold in
afwachting van
duidelijkheid over de
beschikbare middelen
vanuit het
Klimaatfonds

Te bekijken of er een
specifieke regeling voor
Brussel nodig is.

Departement WVG

We verwachten dat dit
BVR eind 2020 door de
Vlaamse Regering
wordt goedgekeurd.

Dit BVR zal ook van
toepassing zijn in Brussel.
Personen die in Brussel
wonen, kunnen ook een
melding doen bij de
erkennings- en
bemiddelingscommissie. Er
wordt bijgevolg niet in een
bijzondere regeling voorzien.

Opmaken van het BVR
betreffende de erkenning
en subsidiëring van de
consultatiebureaus en de
erkenning van
consultatiebureauartsen

Opgroeien

Dit besluit voert het
decreet van 13 juli 2018
houdende de erkenningsen bemiddelingscommissie
voor slachtoffers van
historisch misbruik, uit, en
heeft de implementatie en
operationalisering van een
permanente en
onafhankelijke commissie
tot doel.
In werking voor
Vlaanderen, tijdelijke
regeling voor Brussel.

Opmaken van
uitvoeringsbesluiten bij

Opgroeien

In april 2019 werd het
decreet aangenomen in

Het BVR Lokaal beleid
BOA en

12/10/18 BVR
goedgekeurd door VR.

-2019: samen met de
VGC uitgewerkte visie
op uitbouw
geïntegreerd
gezinsbeleid Brussel
-2020:
uitgangspunten en
voorstel reorganisatie
medisch-preventieve
consulten
-2021: uitwerken en
goedkeuren BVR
nieuwe regelgeving
De VGC maakt deel
uit van de

Het BVR met de nieuwe
regelgeving voor Brussel
vanaf 2022 wordt in overleg
met de VGC uitgewerkt.

Voor Brussel zal VGC de
lokale regierol opnemen en
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het decreet houdende de
organisatie van
buitenschoolse opvang
en de afstemming tussen
buitenschoolse
activiteiten

het Vlaams parlement, op
01/01/2021 zal het in
werking treden.
Verschillende artikels
moeten nog nader bepaald
worden door de Vlaamse
regering (subsidiering
lokale besturen,
overgangsplan,
kwaliteitslabel…)

Wijzigingsbesluit
subsidiebesluit
kinderopvang

Opgroeien

Procedurebesluit
kinderopvang: wijziging
programmatieregels

Opgroeien

Wijzigings-BVR
subsidiebesluit
kinderopvang: afschaffing
verplichting
rechtspersoonlijkheid
sociaal oogmerk,
afschaffing verplichting
werken met
kinderbegeleiders in
werknemersstatuut en
wijzigen subsidiegroeipad
T2.
N.a.v. keuzes nieuwe
Vlaamse regering
voorbereiding
procedurebesluit
kinderopvang over de
wijziging
programmatieregels.
Bepaling hoe nieuwe
middelen T2 verdeeld
zullen worden.

overgangsbepalingen
en BVR kwaliteitslabel
kleuteropvang werden
definitief goedgekeurd
op 16 oktober 2020. Er
wordt verder gewerkt
aan een vervolgbesluit
dat meer financiële
duidelijkheid zal
brengen. Daarnaast
wordt er gestart met
de ontwikkeling van
het inspiratiekader
Nog in conceptuele
fase bij Opgroeien. Principiële
goedkeuring: VR
19/06/2020
Definitieve
goedkeuring: VR
18/09/2020

Nog in conceptuele
fase bij Opgroeien.

stakeholdersgroep,
die geconsulteerd
wordt om bepaalde
beleidskeuzes bij af te
toetsen.

de bevoegdheid krijgen om
te beslissen over de
besteding en verdeling van
de beschikbare middelen.
M.b.t. plan- en
rapporteringsverplichtingen
worden met de VGC nog
specifieke afspraken
gemaakt.

Is generiek, geen specifieke
regeling voor Brussel nodig.

Brusseltoets is relevant,
vermoedelijk is er opnieuw
een voorafname voor
Brussel.
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Besluit van de Vlaamse
Regering over de
financiering van
vernieuwend aanbod in
de preventieve
gezinsondersteuning

Opgroeien

Implementatie van het
decreet van 15 februari
2019 betreffende het
jeugddelinquentierecht

Opgroeien

In dit besluit worden twee
subsidies geregeld: een
subsidie aan enkele Huizen
van het Kind en een
subsidie aan
OverKophuizen. Dit besluit
past in de verdere
uitbouw van de Huizen
van het Kind en in de
structurele inbedding van
de OverKophuizen, zoals
beoogd in het Vlaams
regeerakkoord en in de
beleidsnota 2019-2024
Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en
Armoedebestrijding. Het
geeft ook uitvoering aan
de acties met betrekking
tot mentaal welzijn in het
relanceplan ‘Vlaamse
veerkracht’ van de
Vlaamse Regering.

afstemming tussen
kabinetten loopt
momenteel ;
begrotingsakkoord
werd aangevraagd

De Vrije Universiteit
Brussel onderzoekt
momenteel de impact
van de Brusselse
Ordonnantie
betreffende de
jeugdhulpverlening en
jeugdbescherming,
meer bepaald de
impact van de
versnippering van de
wetgevende
bevoegdheid inzake

Wordt binnenkort
geagendeerd voor
eerste principiële
goedkeuring

Subsidie Huizen van het
Kind: er zal minstens één
subsidie per provincie aan
een Huis van het Kind en
minstens één in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
worden toegekend. Subsidie
OverKophuizen: er werd
bepaald dat er één subsidie
per werkingsgebied wordt
toegekend. Deze
werkingsgebieden komen
overeen met de
werkingsgebieden 1G1P. In
het besluit en de nota wordt
de VGC telkens apart
benoemd wanneer het over
een bepaling over de lokale
besturen gaat.

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
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jeugdbescherming en
jeugddelinquentie. De
GGC wordt hierbij
betrokken.

Besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging
van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5

Opgroeien

Aanpassing van de
subsidiebarema's om de
besparingsmaatregelen die
van toepassing zijn op

Inwerkingtreding: met
terugwerkende kracht
op 1 januari 2020.
Begrotingsakkoord

deze bevoegdheid
overgedragen naar 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 diensten en
voorzieningen van Vlaamse
en Franse Gemeenschap.
Gelet op het feit dat
bepaalde reacties ofwel een
andere invulling krijgen in
Brussel bijv. een
ouderenstage ofwel niet
uitvoerbaar zijn in
Vlaanderen bijv. plaatsing in
een private instelling van
minderjarige verdachten of
delictplegers is een
samenwerkingsakkoord
nodig met n het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,
inzake afspraken rond de
ordonnantie
Het betreft generieke
maatregelen die op alle
erkende voorzieningen van
toepassing zijn. Er is geen
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april 2019 betreffende de
erkenningsvoorwaarden
en de subsidienormen
voor voorzieningen in de
jeugdhulp naar
aanleiding van
besparingsmaatregelen
en ter uitvoering van het
vijfde Vlaams
intersectoraal akkoord
van 8 juni 2018 voor de
social/non profitsectoren
voor de periode 20182020
BVR betreffende
Agentschap Zorg en
huisartsenkringen
Gezondheid
Hervorming impulsfonds

besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging
van het koninklijk besluit
van 23 maart 2012 tot
oprichting van een
Impulsfonds voor de
huisartsengeneeskunde
en tot vaststelling van de
werkingsregels ervan,
wat betreft de
afschaffing van de

Agentschap Zorg en
Gezondheid

voorzieningen in de
jeugdhulp te formaliseren
en het VIA-5-akkoord uit te
voeren

werd aangevraagd.

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.

subsidiëring voor taken
uitgevoerd door de
huisartsenkringen
Stimuleren van
multidisciplinaire
samenwerking in
huisartsenarme zones in
Vlaanderen

Consultatie
stakeholders voorjaar
2020
Uitwerking
regelgevend initiatief
wordt opgestart gaat
in voege
tegen 01/01/2021

Ja, Brusselse huisartsenkring
is opgenomen als
stakeholder
Ja, Werkgroep waarbij
Brussels Huis voor
gezondheid was betrokken is
afgerond. Het Impulsfonds is
enkel van toepassing voor
Vlaanderen, aangezien we
niet bevoegd zijn voor
Brussel.

Principiële
goedkeuring: VR
15/05/2020
Definitieve
goedkeuring: VR
26/06/2020
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vestigingspremie
BVR tot wijziging van
het BVR van 30/11/2018
houdende de uitvoering
van het decreet van 18
mei 2018 houdende de
Vlaamse sociale
bescherming
besluit van de Vlaamse
Regering houdende
nadere regels van
toepassing op de
aanvullende
financieringen voorzien
in 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 Besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging
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, wat betreft
wijzigingen met
betrekking tot het

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Dit besluit corrigeert een
aantal zaken in het
huidige BVR en stelt een
aantal zaken op punt na
een jaar van effectieve
uitvoering van de
financiering van de
ouderenvoorzieningen
door Vlaanderen.

Principiële
goedkeuring BVR 1: VR
15/05/2020

De met dit besluit voorziene
aanpassingen aan het
bestaande BVR zijn van
toepassing voor zowel de
voorzieningen in Vlaanderen
als de Nederlandstalige
voorzieningen in Brussel. Er
is geen specifieke regeling
voorzien voor Brussel.

Definitieve
goedkeuring BVR 1: VR
26/06/2020 -

Principiële
goedkeuring BVR 2: VR
18/09/2020
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basisondersteuningsbudget
verschillende
uitvoeringsbesluiten
nieuw woonzorgdecreet

Agentschap Zorg en
Gezondheid

BVR betreffende de
procedure voor
woonzorgvoorzieningen
en verenigingen van
gebruikers en
mantelzorgers

Agentschap Zorg en
Gezondheid

BVR tot vaststelling van
de regels voor het
verlenen van de
voorafgaande
vergunning voor
sommige
woonvoorzieningen

Agentschap Zorg en
Gezondheid

het nieuwe
woonzorgdecreet (15
februari 2019) en BVR
betreffende de
programmatie, de
erkenningsvoorwaarden
en de subsidieregeling
voor
woonzorgvoorzieningen
en verenigingen
mantelzorgers en
gebruikers (26 juni 2019)
traden in werking op 1 jan
2020. Met deze
inwerkingtreding moeten
verschillende
uitvoeringsbesluiten
aangepast worden. Door
de COVID pandemie heeft
dit vertraging opgelopen.
dit is 1 van de drie
uitvoeringsbesluiten die
uitvoering geven aan het
in 2019 vernieuwde
woonzorgdecreet, die nog
moeten vernieuwd
worden.
dit is 1 van de drie
uitvoeringsbesluiten die
uitvoering geven aan het
in 2019 vernieuwde
woonzorgdecreet, die nog
moeten vernieuwd
worden.

asap in 2020/2021 (cf.
vertraging)

Wordt voorzien; in de
regelgeving wordt meestal
een aparte bepaling voor
voorzieningen uit Brussel
gemaakt

inwerkingtreding is
momenteel voorzien
op 1 april 2021

heel legistiek traject

Wordt voorzien; in de
regelgeving wordt meestal
een aparte bepaling voor
voorzieningen uit Brussel
gemaakt

inwerkingtreding is
momenteel voorzien
op 1 januari 2021

heel legistiek traject

Wordt voorzien; in de
regelgeving wordt meestal
een aparte bepaling voor
voorzieningen uit Brussel
gemaakt
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BVR tot vastlegging van
de regels voor de
erkenning en
subsidiëring van
partnerorganisaties

Agentschap Zorg en
Gezondheid

uitvoeringsbesluiten
aanvullende thuiszorg

Agentschap Zorg en
Gezondheid

uitvoeringsbesluiten
urencontingent
gezinszorg

Agentschap Zorg en
Gezondheid

besluit van de Vlaamse
Regering tot bepaling
van een aantal
maatregelen ter
ondersteuning van de
diensten voor gezinszorg
naar aanleiding van de
COVID-19-pandemie
compensatie TZ (BVR)

dit is 1 van de drie
uitvoeringsbesluiten die
uitvoering geven aan het
in 2019 vernieuwde
woonzorgdecreet, die nog
moeten vernieuwd
worden.
in kader van het traject
rond de afbakening
aanvullende thuiszorg
versus dienstencheques
zullen de respectievelijke
uitvoeringsbesluiten
aanvullende thuiszorg
moeten aangepast worden
compensatie werd
afgeklopt samen met de
sector en zal uitgevoerd
worden.

inwerkingtreding is
momenteel voorzien
op 1 april 2021

heel legistiek traject

Wordt voorzien; in de
regelgeving wordt meestal
een aparte bepaling voor
voorzieningen uit Brussel
gemaakt

opstart 2020, midden
november werd door
kabinet beslist om dit
op te schorten tot 2021

Wordt voorzien; in de
regelgeving wordt meestal
een aparte bepaling voor
voorzieningen uit Brussel
gemaakt

opstart 2020

Wordt voorzien; in de
regelgeving wordt meestal
een aparte bepaling voor
voorzieningen uit Brussel
gemaakt

Definitieve
goedkeuring BVR: VR
10/07/2020

agentschap Zorg en
Gezondheid

compensatie staat op de
VR van vrijdag 27
november geagendeerd.
hiermee worden enkel de
diensten voor oppashulp
en de diensten voor
gastopvang gevat.

Definitieve
goedkeuring op VR
27/11

is voor alle voorzieningen
van toepassing.
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regelgeving zorg- en
bijstand

Agentschap Zorg en
Gezondheid

omwille van de Europese
inbreukprocedure op deze
regelgeving zal deze
moeten herbekeken
worden

MB gebruikersbijdrage
voor gezinszorg

Agentschap Zorg en
Gezondheid

in kader van de
uniformisering
gebruikersbijdrage
aanvullende thuiszorg en
gezinszorg (noodzakelijk
i.k.v. traject afbakening
aanvullende thuiszorg
versus dienstencheques)

opstart 2020 - werd
afgerond bij publicatie
BS. Besluit Zorg en
Bijstand werd
geschrapt (decreet
niet)
opstart 2020 - midden
november werd door
kabinet beslist om dit
op te schorten tot 2021

zie vorige kolom, besluit
werd geschrapt voor
Vlaanderen en Brussel dus.

Nog geen Brusseltoets
gebeurd, gelet op opstart
2021
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Wijziging decreet
Vlaamse sociale
bescherming wat betreft
de verblijfsvoorwaarden
voor de zorgbudgetten
en de toekenning van de
verlaagde premie
Vlaamse sociale
bescherming

Agentschap voor
Vlaamse Sociale
Bescherming

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

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.”
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.”
Regeerakkoord: “De drie
vormen van zorgbudget
worden hervormd tot 1
type zorgbudget met 1
uniek
inschalingsinstrument
(BelRAI). Er wordt daarbij

verblijfsvoorwaarden zullen
dezelfde zijn voor inwoners
van Vlaanderen en Brussel

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.
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respect opgebracht voor
verworven rechten.

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

Agentschap voor
Vlaamse Sociale
Bescherming

Wijziging BVR Vlaamse
Sociale Bescherming:
wijzigingen aan het
systeem van het
zorgbudget voor
ouderen met een
zorgnood

Agentschap voor
Vlaamse Sociale
Bescherming

wijziging BVR Vlaamse
Sociale Bescherming:
verschuiven van

Agentschap voor
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.
regeerakkoord: We
vereenvoudigen en
versterken het zorgbudget
ouderen met het oog op
een betere betaalbaarheid
van het woonzorgcentrum,
waarbij we de
aanrekening van
(on)roerende goederen in
het inkomensonderzoek
herzien naar
marktconforme tarieven
om zo het onrechtvaardig
verschil weg te werken
tussen de oudere die zijn
woning heeft verkocht en
de oudere die zijn woning
verhuurt.
Regeerakkoord: 'het
concept van
basisondersteunings-

Brussel heeft de
tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden. Dit is een
aandachtspunt bij de
hervorming tot 1 type
zorgbudget
Nee, zorgbudget voor
ouderen met een zorgnood
wordt alleen toegekend aan
inwoners van Vlaanderen.
Brussel heeft de
tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden (bevoegdheid
GGC).
Nee, zorgbudget voor
ouderen met een zorgnood
wordt alleen toegekend aan
inwoners van Vlaanderen.
Brussel heeft de
tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden (bevoegdheid
GGC).

afstemming met de
verschillende actoren -

Ja, want Vlaanderen is voor
basisondersteuningsbudget
bevoegd in Brussel, maar
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basisondersteuningsbudget op basis van
attest zorgtoeslag of
bijkomende kinderbijslag
naar het Groeipakket -

Besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging
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, wat betreft
de wijziging van het
basisondersteuningsbudget
Wijziging BVR Vlaamse
Sociale Bescherming:
invoering van BelRAI

BVR over de regels voor
de erkenning en
subsidiëring van een
partnerorganisatie als
Vlaams Instituut voor de

Agentschap Opgroeien

Agentschap voor
Vlaamse Sociale
Bescherming/Agentsch
ap Zorg en Gezondheid

Agentschap Zorg en
Gezondheid

budget (BOB) verdwijnt
behalve voor de kinderen
die recht hebben op dit
budget ten gevolge van de
zwaarste inschaling in de
zorgtoeslag uit het
groeipakket. We zetten
daarbij in op extra
middelen o.a. voor de
persoonsvolgende
budgetten."
Momenteel wordt er een
basisondersteuningsbudget van 300 euro per
maand uitbetaald op basis
van een attest bijkomende
kinderbijslag of
zorgtoeslag. Bedoeling is
dat dit bedrag zou
uitbetaald worden binnen
het stelsel van het
Groeipakket.
Vanaf 2021 wordt de Bel
RAI screener gebruikt voor
de toekenning van het
zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden en in de
gezinszorg en aanvullende
thuiszorg.
VIVEL is momenteel erkend
tot 8/11/2020 als
uitvoering van het 'oud'
eerstelijnsdecreet. Een
nieuwe erkenning als

niet voor kinderbijslag.

principiële
goedkeuring : VR
25/09/2020

Generiek: BelRAI screener is
een inschalingsinstrument
dat op dezelfde
gestandaardiseerde manier
gebruikt wordt in
Vlaanderen en Brussel.
Ja, voor de uitvoering van de
opdrachten is specifieke
aandacht voorzien voor
Brussel
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Eerste Lijn

BVR regionale
zorgplatformen

Agentschap Zorg en
Gezondheid

BVR zorgcoördinatie en
casemanagement

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Ministerieel besluit van
29 januari 2015 tot het

Agentschap Zorg en
Gezondheid

partnerorganisatie zal
gegeven worden ter
uitvoering van het decreet
betreffende de organisatie
van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen
en de ondersteuning van
de zorgaanbieders
Uitvoeringsbesluit
eerstelijnsdecreet 2019
rond de regionale
zorgplatformen. In heel
2020, tot en met
30//6/2021, lopen vier
pilootprojecten, die
inzichten moeten
opleveren voor de
invulling van een BVR.
Ontwerpen van het
besluit: start midden 2021
Uitvoeringsbesluit
eerstelijnsdecreet 2019
rond zorgcoördinatie en
casemanagement.
Momenteel buigt een
projectgroep zich over een
model voor
zorgcoördinatie en
voorwaarden voor
vergoedbare
zorgcoördinatie.
Ontwerpen van het
besluit: voorjaar 2021
(vermoedelijk)
Uitvoeringsbesluit van het
Decreet van 21 november

Heel Brussel-Hoofdstad
vormt een regionaal
zorgplatform, waarbij er een
1-op-1-relatie bestaat met de
eerstelijnszone Bruzel.
Consultatie: ja

Consultatie: ja. De inwoners
van Brussel-Hoofdstad, die
zich richten naar
Nederlandskundige
zorgaanbieders, worden
gevat door dit BVR.

Aangezien er procedureel
niets wijzigt, is een
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bepalen van het
vaccinatieschema voor
Vlaanderen, aangepast
op 03 maart 2017

Ministerieel besluit van 19 Agentschap Zorg en
juni 2009 tot bepaling
Gezondheid
van de lijst van infecties
die gemeld moeten
worden (externe link) en
tot delegatie van de
bevoegdheid om
ambtenaren-artsen en
ambtenaren aan te
wijzen (B.S.20.07.2009),
gewijzigde op 1 januari
2017

2003 betreffende het
preventieve
gezondheidsbeleid. Dient
aangepast te worden aan
de meest recente
aanpassingen in het
vaccinatieschema (bv.
HPV-vaccinatie jongens)
Uitvoeringsbesluit van het
Besluit van de Vlaamse
Regering van 19 juni 2009
betreffende initiatieven
om uitbreiding van
schadelijke effecten, die
veroorzaakt zijn door
biotische factoren, tegen
te gaan (B.S.16.09.2009),
dat op zijn beurt een
uitvoeringsbesluit is van
Decreet van 21 november
2003 betreffende het
preventieve
gezondheidsbeleid. Dient
aangepast te worden aan
de meest recente
aanpassingen in het
vaccinatieschema (bv.
HPV-vaccinatie jongens).
Het besluit dient
aangepast te worden aan
de gewijzigde
epidemiologische situatie
en tevens in de richting
van een meer efficiënte
inzet van de beperkte
personele middelen.

consultatie onnodig. Het
gaat enkel om een
inhoudelijke aanpassing,
procedure en uitvoering in
Brussel blijft dezelfde.

Het proces is vertraagd
en de gewenste ideale
inwerkingtreding op
01/01/2020 was niet
haalbaar. Een
inwerkingtreding
tegen ten laatste
01/07/2020 is nodig.

Aangezien er procedureel
niets wijzigt, is een
consultatie onnodig. Het
gaat enkel om een
inhoudelijke aanpassing. De
toepassing in Brussel blijft
ongewijzigd (enkel van
toepassing in
unicommunautair Vlaamse
instellingen in Brussel)
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BVR zorgprogramma
beroertezorg (S2)

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Besluit van de Vlaamse
Regering dat bijkomende
programmatiecriteria en
selectiecriteria voor de
toewijzing van de 7
zorgprogramma's
beroertezorg (S2) vaststelt.

Eerste principiële
goedkeuring door de
Vlaamse Regering
wordt gevraagd

BVR procedure
zorgstrategische
planning

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Uitwerken van een
procedure voor de
goedkeuring van
zorgstrategische plannen
van ziekenhuizen

Besluit bevindt zich
nog in ontwerpfase.
Eerste principiële
goedkeuring door VR
tegen zomervakantie

BVR + M.B. indicatoren
zorgprogramma cardiale
pathologie

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Registratie van set van
indicatoren inzake cardiale
pathologie door de
ziekenhuizen

Agendering op IMC
i.k.v. procedure
normering
ziekenhuizen

BVR procedure erkenning Agentschap Zorg en
geestelijke
Gezondheid
gezondheidszorgberoepe
n

Vaststellen van de
procedure voor de
erkenning van klinisch
psychologen en klinisch
orthopedagogen

Principiële
goedkeuring in maart
2020

BVR procedure erkenning Agentschap Zorg en
gezondheidszorgGezondheid
beroepen - internationale
dossiers

Vaststellen van de
procedure voor de
behandeling van
internationale dossiers
i.k.v. erkenning

Definitieve
goedkeuring in najaar
2020

Voor de toewijzing van de
zorgprogramma’s
beroertezorg wordt gewerkt
aan de hand van de federale
programmatiecriteria. De
federale
programmatiecriteria
bepalen een aparte
programmatie voor het
Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest.
Dit besluit is ook van
toepassing op de
ziekenhuizen, gelegen in het
Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, die onder de
bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap vallen.
Dit besluit is ook van
toepassing op de
ziekenhuizen, gelegen in het
Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, die onder de
bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap vallen
gemeenschapsbevoegdheid;
generiek voor alle
Nederlandstalige
beroepsbeoefenaars. Besluit
betreft louter vaststellen van
procedurele normen
Besluit betreft louter
vaststellen van procedurele
normen; de regeling is
generiek voor (NL-talige)
beroepsbeoefenaars in het
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gezondheidszorgberoepen
BVR planning medisch
aanbod

Besluit van de Vlaamse
Regering over de
planning van het
medisch aanbod
Besluit van de Vlaamse
Regering van 5 juni 2009
betreffende de
procedures voor
woonzorgvoorzieningen
en verenigingen voor
mantelzorgers en
gebruikers

Besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging
van artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse
Regering van 15 april
2016 houdende de
toekenning en de
erkenning van
bijkomende en

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Oprichten "Vlaamse
Planningscommissie" en
procedure voor vaststellen
van subquota artsenspecialisten en tandartsen

Definitieve
goedkeuring in
voorjaar 2020

Vlaams Gewest en in het
BHG
Nee, procedure en oprichting
Vlaamse planningscommissie
heeft geen impact op
Brussel. Bevoegdheid is in
principe
gemeenschapsmaterie; De
bevoegdheid van Brussel
m.b.t. de bevoegdheid
“bepalen van subquota” is
onduidelijk.

Tweede principiële
goedkeuring: VR
17/07/2020
Agentschap Zorg en
Gezondheid

Procedures m.b.t. de
erkenning (voorlopige
erkenning, wijziging op
verzoek, overdracht,
wijziging, schorsing,
intrekking, overdracht), de
sluiting, de
vermindering/terugvorderi
ng subsidie,
beroepsprocedure,
geldboetes ...

Momenteel bezig met
opmaak van de nieuwe
BVR, aangepast aan
het decreet van 2019
bedoeling is
inwerkingtreding
1/7/20

Generieke regels voor alle
door Vlaanderen erkende
voorzieningen, ook deze in
Brussel.

Definitieve
goedkeuring BVR: VR
10/07/2020

95

vrijgekomen
woongelegenheden met
een bijkomende
erkenning en tot
wijziging van bijlage 11bij
het besluit van de
Vlaamse Regering van 28
juni 2019 betreffende de
programmatie, de
erkenningsvoorwaarden
en de subsidieregeling
voor
woonzorgvoorzieningen
en verenigingen voor
mantelzorgers en
gebruikers
Besluit van de Vlaamse
Regering van 20
december 2013 tot
vaststelling van de regels
voor het verlenen van de
voorafgaande
vergunning en
planningsvergunningen
voor sommige
woonzorgvoorzieningen
Opmaken van een BVR
zorgstrategische
planning
Decreet betreffende de
organisatie van de
eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen
en de ondersteuning van
de zorgaanbieders,

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Procedures m.b.t. (het
verkrijgen, heroverwegen
en verval van) een
voorafgaande vergunning
en planningsvergunning.

Agentschap Zorg en
Gezondheid
Agentschap Zorg en
Gezondheid

Momenteel bezig met
opmaak van de nieuwe
BVR aangepast aan het
decreet van 2019,
bedoeling is
inwerkingtreding
1/7/20

Generieke regels voor alle
door Vlaanderen erkende
voorzieningen, ook deze in
Brussel.

voorbereiding eerste
principiële
goedkeuring
Het decreet is ondertussen
van kracht!

specifieke aanpak voor
Brussel is voorzien in het
eerstelijnsdecreet
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BVR voor de erkenning
en subsidiëring van
Zorgraden

Agentschap Zorg en
Gezondheid

wijziging van BVR SEL

Agentschap Zorg en
Gezondheid

opmaak van
uitvoeringsbesluit voor
oprichting Vlaams
Instituut Eerste Lijn
(VIVEL) als uitvoering van
huidig eerstelijnsdecreet
Opmaken van een BVR
houdende de bepaling
van voorwaarden voor
een bijzondere oproep
om voor bepaalde
woongelegenheden een
erkenningskalender in te

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Agentschap Zorg en
Gezondheid

De zorgraden realiseren en
versterken de
samenwerking en
coördinatie tussen lokale
besturen,
eerstelijnszorgaanbieders,
verenigingen van personen
met een zorg- en
ondersteuningsvraag,
verenigingen van
mantelzorgers en
verenigingen van
vrijwilligers met als doel te
evolueren naar een
vraaggestuurde en
integrale zorg en
ondersteuning voor de
persoon met een zorg- en
ondersteuningsvraag.
Sinds 1/7/2020 is de SELwerking opgeheven. Het
SEL-besluit is buiten
werking gesteld.

Een wettelijk kader
creëren voor het omzetten
en/of erkennen van alle
nog in omloop zijnde
vergunning zodat alle
initiatiefnemers kenbaar
moeten maken hoe en

Besluit van de Vlaamse
Regering van 17 mei
2019 tot erkenning en
subsidiëring van de
zorgraden en
houdende
inwerkingtreding van
het decreet van 26
april 2019 betreffende
de organisatie van de
eerstelijnszorg, de
regionale
zorgplatformen en de
ondersteuning van de
eerstelijnszorgaanbied
ers

begrotingsakkoord
wordt binnenkort
aangevraagd na
verwerking taalkundig
en wetgevingstechnisch advies
definitief goedgekeurd
op 19/10/2018

60 zorgraden zijn
erkend vanaf 1 juli
2020

specifieke aandacht voor
Brussel is voorzien, bv. rond
samenstelling
bestuursorgaan

voor de uitvoering van
opdrachten is een specifieke
uitvoering voorzien voor
Brussel
oproep en
communicatie wordt
in de komende weken
overgemaakt aan de
sector

Ja; de voorafgaande
vergunningen in Brussel zijn
gelijk aan die in Vlaanderen,
Het werkingsgebied strekt
zich echter uit over heel
Brussels gewest en geeft de
initiatiefnemers die hier
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dienen en tot wijziging
van het besluit van de
Vlaamse Regering van 20
december 2013
betreffende de
voorafgaande
vergunning voor centra
voor kortverblijf en
woonzorgcentra en tot
wijziging van de regels
betreffende de
voorafgaande
vergunning en de
erkenning van die centra
en het besluit van de
Vlaamse Regering van 24
april 2015 betreffende
het maximale aantal te
erkennen
woongelegenheden voor
woonzorgcentra en
centra voor kortverblijf
in het kader van de
erkenningskalender
Wijzigen van bijlage I en
II bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 24
juli 2009 betreffende de
programmatie, de
erkenningsvoorwaarden
en de subsidieregeling
voor
woonzorgvoorzieningen
en verenigingen van
gebruikers en
mantelzorgers met BVR

waar ze hun voorafgaande
vergunning gaan
realiseren.

beschikken over een
voorafgaande vergunning
over veel mogelijkheden.

Agentschap Zorg en
Gezondheid
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verdelingsprincipes extra
uren gezinszorg en
bepaling urencontingent
gezinszorg
Opmaak van een nieuw
decreet betreffende de
geestelijke gezondheid.

Opmaken van een BVR
houdende de uitvoering
van het decreet nietdringend liggend
ziekenvervoer

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Nieuw decreet betreffende
de geestelijke gezondheid
dat een toekomstgericht
decretaal kader wil
scheppen voor de
organisatie van het
geestelijke
gezondheidsaanbod in
netwerken en indeling in
zorgniveaus en functies.
Het geestelijke
gezondheidsaanbod omvat
zowel individugerichte
zorg als populatiegerichte
acties. Het decreet creëert
ook mogelijkheden rond
het inzetten van
ervaringsdeskundigen in
het geestelijke
gezondheidsaanbod en het
werken met
partnerorganisaties. Er is
ook een hoofdstuk gewijd
aan gedwongen opname.
Eerst bij BVR oprichting en
bepaling van de
samenstelling, organisatie
en werking van de
onafhankelijke commissie
die advies moet geven
over de bijkomende
vergunningsvoorwaarden.

Tweede principiële
goedkeuring op
23/11/2018.

Principieel
goedgekeurd, advies
van Raad van State
binnen, BVR
opgesplitst in twee
BVR's. Eerste BVR
klaar voor definitieve
goedkeuring

Daarna naar Raad
van state en
definitieve
goedkeuring

Kaderdecreet; generieke
regels; geen specifieke
bepalingen voorzien per
regio.

De regelgeving is ook van
toepassing op de diensten
die onder de bevoegdheid
van de Vlaamse
gemeenschap vallen
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Besluit van de Vlaamse
Regering tot toekenning
van een subsidie aan de
zorgraden om de
contact- en
bronopsporing ter
bestrijding van de
Covid19-pandemie te
versterken

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Na dit advies wordt een
tweede BVR houdende de
vergunningsvoorwaarden
en -procedure ingediend
voor goedkeuring.
De Vlaamse regering
keurde een besluit
goed dat meer middelen
voorziet voor de
zorgraden die – in
samenwerking met de
lokale besturen – inzetten
op de lokale contact- en
bronopsporing, ter
versterking van de
centrale contactopsporing
en om adequaat te kunnen
inspelen op specifieke
lokale situaties. Elk van de
60 zorgraden krijgt een
extra toelage van ruim 93
000 euro volgens dit
besluit

Definitief goedgekeurd
door de Vlaamse
Regering op
10/09/2020

regelgevingsagenda - beleidsbrief Gelijke Kansen en Integratie & Inburgering 2019-2020

Het tweetalig gebied BrusselHoofdstad kan eigen
specifieke acties en
klemtonen leggen in haar
actieplan voor het bekomen
van de subsidie

Titel

entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Decreet ter oprichting
van een nieuw
gelijkekansencentrum in
Vlaanderen

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

Dit decreet zal de
juridische basis vormen
van het nieuwe
gelijkekansencentrum in
Vlaanderen. Dit
oprichtingsdecreet zal de

Voorbereidende
gesprekken met het
kabinet

Nog niet van
toepassing

In voorbereiding

(bv. een moment van
inwerkingtreding,
principiële
goedkeuring,…)
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Voorontwerp van
decreet tot wijziging van
artikel 12 van het decreet
van 8 mei 2002
houdende evenredige
participatie op de
arbeidsmarkt en artikel
38van het decreet van 10
juli 2008 houdende een
kader voor het Vlaamse
gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

Geplande wijziging van
het decreet betreffende
het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

missie en taken van de
nieuwe instelling
uiteenzetten. Verder zullen
ook het bestuur, de
werking en de financiering
van deze nieuwe instelling
moeten bepaald worden in
het oprichtingsdecreet.
Uitbreiding reikwijdte
bescherming tegen ontslag
of andere nadelige
maatregelen. De
decreetwijziging heeft tot
doel tegemoet te komen
aan een procedure van
ingebrekestelling door de
Europese Commissie
(inbreukdossier 2015/2012
bij Richtlijn 2006/54/EG)
en aan het arrest
Hakelbracht van het
Europees Hof van Justitie
van 20 juni 2019.
Het integratie- en
inburgeringsdecreet van 7
juni 2013 wordt gewijzigd
ter uitvoering van het
regeerakkoord. De nieuwe
bepalingen in het decreet
zullen de juridische basis
leggen voor het
vernieuwde integratie- en
inburgeringsbeleid. De
belangrijkste wijzigingen
betreffen de invoering van
de resultaatsverbintenis,

Eerste principiële
goedkeuring VR:
05/06/2020 - Advies
SERV: 07/08/2020

Voorbereidende
gesprekken met het
kabinet. Het
voorontwerp van
decreet werd
nagekeken door CWK
van ABB. Er wordt
verwacht dat dit
voorontwerp van
decreet volgende week
(09/11/2020) naar IF
zou gaan.

Nee

Nog niet van
toepassing

In voorbereiding: er werd
rekening gehouden met de
specifieke context van
Brussel. Voor inburgeraars,
ingeschreven in het
Rijksregister in een
gemeente van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt
een uitzondering voorzien
op de financiële vergoeding.
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Ontwerp van decreet
houdende de machtiging
van de Vlaamse
deelnemers aan en de
regeling van de
modaliteiten van
deelname aan de lokale
integrale
veiligheidscellen inzake
radicalisme, extremisme
en terrorisme

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

Voorontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering
tot uitvoering van het
decreet van 7 juni 2013
betreffende het Vlaamse
integratie-en
inburgeringsbeleid, wat
betreft de
participatieorganisatie,
en tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse
Regering van 26 april
2019 tot uitvoering van
diverse bepalingen van
het decreet van 7 juni

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

de financiële vergoeding,
doelgroepswijziging en het
gewijzigde
vormingsprogramma in
het kader van het
inburgeringstraject.
Tot op heden ontbrak een
decretale basis voor de
Vlaamse diensten en
voorzieningen om te
kunnen deelnemen aan
een casusoverleg binnen
een Lokale Integrale
Veiligheidscel inzake
radicalisme, extremisme en
terrorisme zonder daarbij
hun eventuele
beroepsgeheim te
schenden. Het huidige
ontwerp komt hieraan
tegemoet.
Omwille van de grondige
herziening en verfijning
van de voorwaarden en
procedure tot erkenning
van een
participatieorganisatie,
worden de bepalingen van
het BVR van 26 april 2019
betreffende de
participatieorganisatie,
hoofdstuk 2 bestaande uit
de artikelen 2 tot en met
13 opgeheven en in een
nieuwe regeling voorzien.

Eerste principiële
goedkeuring VR:
17/07/2020

Het voorontwerp van
decreet is ook van
toepassing op Brusselse
diensten en voorzieningen
en gesubsidieerde
organisaties, voor zover deze
onder de bevoegdheid vallen
van de Vlaamse
Gemeenschap.

Definitieve
goedkeuring VR:
26/06/2020

De Brusseltoets is niet van
toepassing. Het betreft een
wijzigings-BVR waarin de
voorwaarden en procedure
tot erkenning van de
participatieorganisatie
worden herzien en verfijnd.
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2013 betreffende het
Vlaamse integratie-en
inburgeringsbeleid wat
betreft de
participatieorganisatie
en de oriëntering van
anderstaligen naar het
meest gepaste aanbod
NT2, en tot wijziging van
diverse bepalingen van
het besluit van de
Vlaamse Regering van 29
januari 2016 houdende
de uitvoering van het
decreet van 7 juni 2013
betreffende het Vlaamse
integratie-en
inburgeringsbeleid
Ministerieel Besluit over
de bepaling van de
beleidsprioriteiten voor
de
participatieorganisatie
voor de vijfjarige periode
vanaf 1 maart 2021

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

Het BVR m.b.t. de
Publicatie in BS:
participatieorganisatie
16/10/2020
bepaalt in artikel 6 dat de
minister beleidsprioriteiten
vastlegt waarmee de
erkende
participatieorganisatie bij
de uitoefening van de
algemene opdrachten en
in het meerjarenplan
rekening houdt. In het MB
over de bepaling van de
beleidsprioriteiten voor de
participatieorganisatie
voor de vijfjarige periode
vanaf 1 maart 2021
formuleert de minister
zeven beleidsprioriteiten.

De Brusseltoets is niet van
toepassing. Dit MB bepaalt
beleidsprioriteiten waarmee
de participatieorganisatie
rekening houdt bij de
opmaak van het
meerjarenplan en bij de
uitoefening van de algemene
opdrachten.
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Op deze manier worden de
decretale algemene
opdrachten van de
participatieorganisatie
geconcretiseerd en
verfijnd. De formulering
van de beleidsprioriteiten
vloeit voort uit het Vlaams
regeerakkoord 2019 - 2024,
de beleidsnota Gelijke
Kansen, Integratie en
Inburgering 2019 - 2024 en
het doelstellingenkader
van het Horizontaal
Integratie- en Gelijke
Kansenbeleidsplan 2020 2024.

regelgevingsagenda - beleidsbrief Sociale Economie 2019-2020

Titel

entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

individueel maatwerk

departement werk en
sociale economie

financiële ondersteuning
(loonpremie en
begeleiding) voor
werknemers met een
handicap aan de slag in
reguliere arbeidscircuit

in voorbereiding

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

gebruikelijke
consultatieronde
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regelgevingsagenda - beleidsbrief Justitie en Handhaving 2019-2020

Titel

entiteit

Omschrijving

Het
samenwerkingsakkoord
tussen de Federale Staat
en de Vlaamse
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.
Departement WVG,
Het decreet van 8 maart
Welzijn en Samenleving 2013 betreffende de

Actuele mijlpaal

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Decretaal verankeren van Departement WVG,
het
Welzijn en samenleving
samenwerkingsakkoord
tussen de Federale Staat
en de Vlaamse
Gemeenschap en het
Vlaams Gewest inzak de
hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden

Momenteel lopen de
gesprekken met het
Directoraat Generaal
Penitentiaire
Inrichtingen om de
tekst te finaliseren.

Het samenwerkingsakkoord
is ook van kracht in het
tweetalige gebied BrusselHoofdstad. 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

Eerste principiële
goedkeuring VR:

Het decreet is van
toepassing in het tweetalig
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organisatie van de hulpen dienstverlening aan
gedetineerden

Opmaken van een BVR
tot uitvoering van
hoofdstuk 4 van het
decreet betreffende de
organisatie van de hulpen dienstverlening aan
gedetineerden

organisatie van de hulpen 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.

Departement WVG,
Hoofdstuk 4 van het
Welzijn en Samenleving decreet van 8 maart 2013
betreffende de organisatie
van de hulp- en
dienstverlening aan
gedetineerden dient
vertaald te worden in een
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.

24/04/2020 - Tweede
principiële
goedkeuring VR:
17/07/2020

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

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.
Het decreet is van
toepassing in het tweetalig
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.
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Opmaken van een BVR
ter uitvoering van het
decreet houdende de
justitiehuizen en de
juridische
eerstelijnsbijstand

Departement WVG,
Welzijn en samenleving

De bepalingen m.b.t. de
juridische
eerstelijnsbijstand worden
in uitvoering gebracht

Het ontwerp BVR kan
voor definitieve
goedkeuring aan de
Vlaamse Regering
worden voorgelegd

Opmaken van een BVR
ter uitvoering van het
decreet houdende de
justitiehuizen en de
juridische
eerstelijnsbijstand

Departement WVG,
Welzijn en samenleving

De bepalingen m.b.t. de
justitiehuizen worden in
uitvoering gebracht.

Een voorontwerp is
opgemaakt.

NOODFONDS - RELANCEMAATREGELEN COVID 19

Het BVR is ook van
toepassing op het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad.
Voor berekening van de
programmatie wordt voor
Brussel-Hoofdstad rekening
gehouden met de
Brusselnorm (30%). Er is
overleg geweest met de Orde
van Vlaamse Balies en de
commissies (waarmee ook de
commissie van Brussel
vertegenwoordigd is). Er is
geen overleg gepland met de
VGC of het Kenniscentrum.
Het BVR is ook van
toepassing op het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad.
Het werkgebied van het
Justitiehuis Brussel stemt
overeen met de
administratieve
arrondissementen BrusselHoofdstad en HalleVilvoorde.

Titel

entiteit

Omschrijving

Actuele mijlpaal

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

decreet van 19 juni
2020 tot het nemen van
dringende maatregelen
met betrekking tot de

ABB-lokale besturen

De vergoedingen die ter
uitvoering van dit decreet
worden uitgekeerd,
worden verleend om aan

definitieve
goedkeuring
19/06/2020

formuleren van
specifieke regeling
voor de VGC

ja

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

107

noodfondsen voor
cultuur, jeugd, sport,
media en de lokale
besturen, en met
betrekking tot de
armoedebestrijding naar
aanleiding van de COVID19-pandemie.
Besluit van de Vlaamse
Regering tot toekenning
van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse
gemeenten, OCMW’s en
de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
ter ondersteuning van
het consumptiebudget
voor kwetsbare
doelgroepen

besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling
van bepaalde tijdelijke
maatregelen in het
beleidsveld cultuurdoor
de civiele noodsituatie
met betrekking tot de
volksgezondheid

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

de rechtstreekse of
onrechtstreekse
economische of sociale
gevolgen van de COVID-19pandemie het hoofd te
bieden. De steun aan de
lokale besturen is inclusief
de VGC.
Dit besluit kent een
éénmalige subsidie van 15
miljoen euro toe aan de
lokale besturen
(gemeenten of OCMW’s) en
de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
(VGC) ter financiële
ondersteuning van een
bestaand of nieuw lokaal
waardebonnensysteem of
Paspartoe-systeem (VGC),
waarmee aan kwetsbare
doelgroepen, die verkeren
in armoede of dreigen
daarin terecht te komen
ten gevolge van COVID-19,
een extra
consumptiebudget wordt
aangeboden

Definitieve
goedkeuring VR:
10/07/2020

ja

Definitieve
goedkeuring VR:
03/04/2020
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ingevolge het
coronavirus COVID-19
besluit van de Vlaamse
Regering tot toekenning
van steun aan culturele
organisaties en
kwetsbare kernspelers in
het kader van het
noodfonds
Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de
toekenning van steun
aan de lokale radioomroeporganisaties en
de netwerkradioomroeporganisaties
besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling
van bepaalde tijdelijke
maatregelen door de
civiele noodsituatie met
betrekking tot de
volksgezondheid
ingevolge het
coronavirus COVID19,wat betreft de tweede
beoordelingsronde van
2020 voor
projectsubsidies en
beurzen binnen het
Kunstendecreet
BVR tot aanpassing van
administratieve
procedures en termijnen
in de regelgeving van het
beleidsdomein Welzijn,

Media

Departement WVG

Steun uit het noodfonds
aan lokale radioomroeporganisaties en
netwerkradioomroeporganisaties

Dit besluit past de
administratieve
procedures en termijnen
van verschillende WVGprocedures aan,

Definitieve
goedkeuring VR:
03/07/2020
Definitieve
goedkeuring VR:
10/07/2020

Definitieve
goedkeuring VR:
24/04/2020
Definitief goedgekeurd
door de Vlaamse
Regering op
8/05/2020. Van
kracht sinds

Dit besluit is van toepassing
voor zowel de WVGvoorzieningen in Vlaanderen
als de Nederlandstalige WVGvoorzieningen in Brussel. Er
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Volksgezondheid en
Gezin door de uitbraak
van COVID-19 en tot
wijziging van diverse
besluiten van de Vlaamse
Regering van dat
beleidsdomein
Besluit van de Vlaamse
Regering tot toekenning
van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse
gemeenten, OCMW’s en
de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
ter ondersteuning van
het consumptiebudget
voor kwetsbare
doelgroepen

Ministerieel besluit
betreffende de
toekenning van een
bijkomende toelage aan
het Agentschap
Integratie en Inburgering

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

ABB- Gelijke Kansen,
Integratie en
Inburgering

waaronder ook deze van
verschillende VIPAprocedures. Dit ten
gevolge van de COVID 19pandemie

20/03/2020 (BS
26/05/2020)

is geen specifieke regeling
voorzien voor Brussel.

Dit besluit kent een
éénmalige subsidie van 15
miljoen euro toe aan de
lokale besturen
(gemeenten of OCMW’s) en
de VGC ter financiële
ondersteuning van een
bestaand of nieuw lokaal
waardebonnensysteem of
Paspartoe-systeem (VGC),
waarmee aan kwetsbare
doelgroepen, die verkeren
in armoede of dreigen
daarin terecht te komen
ten gevolge van COVID-19,
een extra
consumptiebudget wordt
aangeboden
Om ervoor te zorgen dat
diverse maatschappelijke
actoren op een vlotte
manier sociaal tolken en
vertalers kunnen inzetten
tijdens de coronacrisis
voorzien we in een extra
toelage aan het Vlaams
Agentschap Integratie en
Inburgering waarmee de
tolk- en vertaalprestaties

Definitieve
goedkeuring VR:
10/07/2020

De Vlaamse overheid
voorziet voor deze specifieke
armoedefinanciering ten
gevolge van COVID-19 in een
totaal en maximaalbedrag
van 15 miljoen euro op de
begroting voor 2020. Een
bedrag van 750.000 euro (5%
van het totale
subsidiebedrag) wordt
toegekend aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
(VGC). De rest van het
subsidiebudget gaat naar de
Vlaamse gemeenten en
OCMW’s.

Definitieve
goedkeuring VR:
17/07/2020

ja
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in de periode 1 maart 2020
–30 juni 2020 betaald
kunnen worden.

NIEUWE RELANCEMAATREGELEN VOOR 2021 COVID 19

Titel

entiteit

Omschrijving

Relancemaatregel:
allemaal digitaal toegang via UiTPaS
Relancemaatregel:
allemaal digitaal digitale vaardigheden
Relancemaatregel:
allemaal digitaal ondersteuning
Relancemaatregel:
Digitalisering II inburgeringstraject
Relancemaatregel: KBI en
databeheer
Relancemaatregel:
Samenleven

ABB - BCK/GKII

Initiatieven binnenlands
bestuur met een digitale
component
Initiatieven binnenlands
bestuur met een digitale
component
Initiatieven binnenlands
bestuur met een digitale
component
Toelage aan Agentschap
Integratie en Inburgering

Relancemaatregel:
Radicalisering
Relancemaatregel:
Zomerscholen

ABB - GKII/BSBVR

Relancemaatregel:
Vervolgtraject
inburgeraars

ABB - GKII

ABB - BCK/GKII
ABB - BCK/GKII
ABB - GKII/Digiteam
ABB - GKII/Digiteam
ABB - GKII

ABB - TAG

Actuele mijlpaal

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

Belangrijke stappen
in het proces

Brusseltoets consultatie

Toelage aan Agentschap
Integratie en Inburgering
Uitbouw Vlaams
Integratie- en
inburgeringsbeleid
Uitbouw Vlaams
Gelijkekansenbeleid
Een samenhangend beleid
inzake de lokale en de
provinciale besturen
Uitbouw Vlaams
Integratie- en
inburgeringsbeleid
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VERSLAG GEMENGDE AMBTELIJKE COMMISSIE BRUSSEL
Datum : 30 november 2020
Aanwezig : Jeroen Windey; Carolina Stevens; Ann Steenwinckel; Gunter Bousset; Lieven Boelaert;
Andy Thoelen; Isabelle Van Vreckem; Hilde Robeyns; Eric Verrept; Dirk Broekaert; Steven Vervoort.
Verontschuldigd : Philippe Paquay; Pieter Van Camp; Rob Ramakers.
Voorzitter : Jeroen Windey
Teamsvergadering
Agenda
 Per beleidsveld overlopen waar we staan
 Nabijheidsvoorzieningen
 Volgende stappen na deze vergadering met oog op opleveren rapport
Inleidende toelichting m.b.t. stukken
 Inzameling Brusselnorm en Brusseltoets is enigszins moeizaam verlopen omwille van de
nieuwe regeerperiode en de corona-impact op de activiteiten (2020);
 Brusselnorm: gegevens 2018 en 2019;
 Brusseltoets: nieuwe beleidsbrieven en BBT > actualisatie regelgevingsagenda (ontbreken
nog paar gegevens maar zo goed als rond WVG);
 Toekomstige planning: vanuit het kabinet Dalle kwam de vraag om te kijken naar de 4e
opdracht van het GACB (uitbreiding Brusseltoets: bredere toepassing naast decreten en
uitvoeringsbesluiten, ook subsidieoproepen en omzendbrieven.
Timing aflevering rapport
 Ondanks het feit dat nog niet alle cijfers binnen zijn, behouden we de timing. Definitieve
verzameling en interpretatie van cijfers in januari (inclusief leeswijzer); rapport klaar in
februari 2021.
Toelichting beleidsveld onderwijs
 De cijfers voor 2018 zijn binnen, nog geen cijfers voor 2019 kunnen aanleveren, complexe
oefening die een analyse vraagt van de ganse onderwijsbegroting. Bij de voorziene
budgetten voor de lonen basisonderwijs, de lonen secundair onderwijs, de
werkingsmiddelen basisonderwijs, de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs
wordt geen onderscheid gemaakt naargelang deze middelen bestemd zijn voor een
school gelegen in het Vlaams gewest dan wel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
analyse kan slechts post factum worden uitgevoerd op basis van de uitbetaalde
middelen (per basisallocatie moeten de Brusselse scholen uitgefilterd worden).
 timing; er wordt naar gestreefd om de cijfers tegen 14 december te kunnen bezorgen;
 BBT gescreend voor regelgevingsagenda;
 De VGC vult de cijfers van de nabijheidsvoorzieningen aan (ook voor 2018).
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Toelichting beleidsveld welzijn en gezondheid
 Zelfde verhaal, corona weegt erg zwaar op beleidsveld > er ontbreken nu nog 4
cijferclusters: ook hier deadline 14 december;
 Nabijheidsvoorzieningen > types voorzieningen gedefinieerd, aparte berekening voor
VIPA cijfers (aparte lijn hiervoor voorzien).
Toelichting beleidsveld cultuur
 Vermits de cijfers gebaseerd worden op de uitbetaalde middelen, zit er omwille van
corona waren de cijfers ook later beschikbaar (door latere uitbetalingen saldi); cijfers
2018 zijn volledig inclusief FoCI, 2019 exclusief FoCi: haalbaarheid tegen 14/12 nog te
bekijken voor de cijfers van 2019;
 Oefening voor de nabijheidsvoorzieningen moet nog gebeuren door de VGC, is
arbeidsintensief, gebeurt lijn per lijn;
 Bij de berekening van % werd de noemer verruimd met de eigen instellingen zoals KMSKA
en Gaasbeek(middelen zaten vroeger in de apparaatskredieten) waardoor het cijfer
Brusselnorm cultuur daalt van 13 % naar 10%. Dat cijfer van 10% werd ook zo
gecommuniceerd in de gemende parlementaire Commissie VG/VGC
(nabijheidsvoorzieningen werden niet apart behandeld);
 CJM herhaalt de nodige nuancering bij de Brusselnorm op basis van de
nabijheidsvoorzieningen. Elementen van discussie:
- Indien we ons enkel beperken tot de nabijheidsvoorzieningen, scoren we slechts 2,5%
wat een vertekend beeld geeft omdat het Vlaams cultuurbeleid niet als opzet heeft
om nabijheidsvoorzieningen uit te bouwen. Dit is enkel zo voor het lokaal
cultuurbeleid waar de norm zelfs expliciet is opgenomen.
- Anderzijds moet er natuurlijk wel een correctie gebeuren omdat er gereputeerde
kunstgezelschappen in Brussel huizen, die vooral in het buitenland optreden;
 Conclusie: We blijven dicht bij de gehanteerde methodologie om de cijferreeksen moeten
methodologische kanttekeningen bij de cijfers worden geplaatst.
 Aanvulling vanuit W&G: ook voor de sector woon- en zorgzones wordt de Brusselnorm
niet gehaald, maar de vraag rijst of dit problematisch is indien er voor bepaalde
voorzieningen eigenlijk al een overaanbod is Nuance: Hangt af welke politiek model
(gemeenschap – of GGC) de voorkeur geniet en waar men dan de focus wil leggen bij de
uitbouw van (eigen) voorzieningen.
 Conclusie: we gaan de reeds gevoerde discussies uit het verleden niet overdoen. In de
leeswijzer geven we nuances, duiding en plaatsen we methodologische kanttekeningen.
Beleidsdiscussie kan nadien worden gevoerd. Deze opmerkingen worden opgenomen in
de leeswijzer met input van de betrokken ambtenaren (leeswijzer wordt extra
nagekeken), document met track changes aan de VGC bezorgen.
Toelichting beleidsdomein Sport
 Cijfers werden volledig bezorgd (decreet lokaal sportbeleid en projectsubsidies voor
evenementen en infrastructuur).
Toelichting Beleidsdomein stedenbeleid, GKII en Brussel
 Cijfers zijn opgenomen en er zijn geen onduidelijkheden.
Coronamaatregelen VR in Brussel
 Er moest in heel wat sectoren vlug worden gehandeld tijdens de coronacrisis.
Desalniettemin werd Brussel niet “vergeten”;
 VG-onderwijs beaamt dit, veel haastwerk zowel op vlak van regelgeving als
projectoproepen (zomerscholen…), maar Brussel kreeg steeds een bijzondere plaats,
automatische reflex. Intern wordt er soms mee geworsteld hoe het voor Brussel moet
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worden geregeld als er iets voor de Vlaamse steden gebeurt, bij projectoproepen wordt
de VGC meestal in de plaats gezet, iets wat we naar de toekomst toe systematisch
moeten bewaken (bv structureel maken zomerscholen);
VG-cultuur bevestigt ook met de nuance dat bij het tot stand komen van de
steunmaatregelen er in de eerste plaats vanuit het denkkader van gewestmateries
(VLAIO) werd gedacht, ook voor de eventsector werd er eerst vanuit een gewestlogica
gedacht (economie). Dit werd later bijgestuurd.
VGC-onderwijs kan voorgangers bijtreden wat middelen betreft, alleen was de vertaalslag
naar de Brusselse situatie soms problematisch omdat er in Vlaanderen vaak via de lokale
besturen werd gewerkt, wat in Brussel niet altijd mogelijk is, bv lokale crisiscel
(draaiboeken) kwam slechts 1 keer samen, Brusselse burgemeesters voelen zich hierdoor
niet gevat. Idem kleurcodes onderwijs en kinderbijslag/schooltoelagen;
VGC-cultuur beaamt ook, met als kanttekening dat sommige maatregelen moeilijk toe te
passen zijn, zoals steun aan kunstenaars en kleurcodes sport.

Brusseltoets (beleidsnota’s, BBT) gegevensverzameling
Bij de Vlaamse overheid wordt er sinds dit jaar niet langer met Beleidsbrieven, maar met een
BBT-document gewerkt (Beleids- en Begrotingstoelichting), dit is een combinatie van de vroegere
Beleidsbrief en de Memorie van Toelichting. Qua leesbaarheid is het een ander document, geen
terugblik naar het voorbije jaar meer, selectie van informatie, de regelgevingsagenda kan verder
gehanteerd worden als bijlage bij de BBT (facultatief). Zo is het omslachtiger om zicht te krijgen
op de initiatieven op regelgevend vlak.
Bij de gegevensverzameling van de Brusseltoets werd er een bijkomend tabblad toegevoegd over
de coronamaatregelen
 Bij VG-onderwijs zijn er 5 coronadecreten geweest die door Parlement beslist werden, die
zijn nog niet opgenomen
 Moet nog verder bekeken worden door de VGC-onderwijs: Inschrijvingsdecreet +
leerplichtdecreet bijzondere aandacht
 VG-cultuur moet de coronabesluiten nog toevoegen
 VG-Welzijn en Gezondheid moet ook nog aanvullen
 VG-Stedenbeleid moet relancemiddelen ook nog aanvullen (stadsvernieuwing en
wijkverbeteringscontracten)
Brusseltoets verruimen (actie 4 GACB)
De vraag stelt zich in welke mate de Brusseltoets ook kan toegepast worden op besluiten van de
Vlaamse Regering en Ministeriële Besluiten evenals op investeringen, projectoproepen en ander
beleidsvoorbereidend werk die nog niet onder het toepassingsgebied vallen van de Brusseltoets.
Dit engagement is opgenomen in het regeerakkoord, de beleidsnota en BBT Brussel
Kabinet Dalle dringt aan om een plan van aanpak op te nemen in het rapport dat in februari
wordt opgeleverd. Ze vragen om na te gaan welk instrumentarium kan worden ontwikkeld en
welke documenten moeten worden aangepast om zo’n “brede” Brusseltoets te implementeren,
zonder evenwel de planlast disproportioneel te verzwaren.
In de Omzendbrief 2019/11 Beleids- en regelgevingsprocessen is alvast een verwijzing naar de
Brusseltoets voorzien. Vraag is hoe ver gaan we? Waar begint dat en waar eindigt dat? Wat is
de effectiviteit van een ruimere oplijsting in de tabel? Vergt bijkomende personeelsinzet?
Bilaterale contacten verlopen goed, maar alles hangt sterk af van cruciale figuren met een
Brusselreflex die als verbindingsofficier (met de VGC) fungeren.
Alternatieven voor uitbreiding van de Brusseltoets. moeten dus niet alleen gezocht worden in
een regelgevend kader, maar kunnen ook liggen bij o.a. de beleidsvoorbereiding , de
beleidsafstemming en de kennisoverdracht
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Aandacht voor Brussel uitbreiden bij wetenschappelijk en sociologisch
beleidsvoorbereidend onderzoek, dataverzameling (bv. vrijetijdsmonitor waarin
Brussel ontbrak, idem Vlaams Plan Laaggeletterdheid); opmerking: niet altijd evident
om methodologische redenen, representativiteit.
Bij VG-Welzijn en Gezondheid plant men in februari een interne toelichting over
Brussel (institutioneel, verhouding met de VGC/GGC, Brusselnorm en -toets, rol
Brusselminister…). Om zo de Brusselkennis en Brusselreflex te verhogen. Die
sensibiliserende opleiding kan regelmatig (bv om de 2 jaar) worden herhaald. VG-CJM
heeft interesse om dit ook te doen. VGC wilt ook een bijdrage leveren. Gezamenlijke
basispowerpoint? Webinar? Ook aandacht voor good practices;
VGC systematischer betrekken bij beslissingsfora (IMC’s, armoedebestrijding).
CJM geeft mee dat bij interministeriële conferentie cultuur de collegeleden van de
VGC en de COCOF steeds worden uitgenodigd. Deze methodiek kan ook worden
doorgetrokken bij onderwijs en W&G.

Conclusie
 Instrumentarium voorstellen en ontwikkelen haalbare suggesties;
 Voorstellen per mail aan Ann bezorgen tegen uiterlijk 14/12
Varia
VG-onderwijs meldt dat minister Weyts in de commissie Brussel en Vlaamse Rand een toelichting
heeft gegeven over onderwijs en sportbeleid. Presentatie is op de site van de commissie terug te
vinden (inschrijvingsrecht, capaciteitsproblematiek, taal)
Afspraken
 Update cijfers en leeswijzer en kolom corona tegen 14/12 en rapport afronden in januari.
Formeel bezorgen in februari.
 Voorstellen opdracht 4 – verbreding toepassing Brusseltoets (aan Ann per mail) tegen 14/12
 rapport komt als Mededeling VR en minister bezorgt aan Vlaams Parlement, idem VGC).
*

*

*

*

*
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