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II.

INLEIDING DOOR DE MINISTER

Na een erg moeilijk jaar 2020 waarin de COVID-pandemie de maatschappij volledig
ontregelde, was 2021 een jaar van voorzichtig herstel.
In 2021 heb ik beslissende stappen gezet in het fundament dat ik tijdens deze
regeerperiode in mijn Brusselbeleid wil leggen. In 2022 zal ik die fundamenten zichtbaar
maken en verder uitwerken.
De relatie met de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt op een nieuwe leest geschoeid.
Vanaf 1 januari 2022 treedt het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in werking. De relatie tussen Vlaanderen en de VGC
verloopt vanaf nu op basis van een strategisch meerjarenplan en een modern begrotingsen rekeningstelsel, waarbij we ons enten op de lokale en provinciale besturen in de rest
van Vlaanderen. Schriftelijke kennisgevingen vervangen we door een digitaal loket.
Daarnaast blijf ik meer dan ooit investeren in een goede dienstverlening en infrastructuur
ten dienste van de (Nederlandstalige) Brusselaars en de vele bezoekers van onze
hoofdstad. De rode draad blijft: bouwen aan een sterk Brussel mee vormgegeven en
gedragen door een goed gestructureerd Vlaams netwerk, nauw verbonden met en met
een voorbeeldfunctie voor de rest van Vlaanderen.
Daartoe heb ik mijn beleidsinstrumenten geactualiseerd en vernieuwd.
Vanaf 1 februari 2021 trad het nieuwe richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds in
werking dat draait rond zeven inhoudelijke klemtonen. Elementen zoals toegankelijkheid,
duurzaamheid en gedeelde infrastructuur staan daarbij centraal. In het kader van de
relancemaatregelen werd dat Vlaams Brusselfonds versterkt met tien miljoen euro. Deze
middelen zullen we in 2022 onder meer gebruiken voor de projectoproep
‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’. Deze oproep heeft als doel de
samenwerking,
de
verbinding
en
de
uitbouw
van
het
Nederlandstalige
gemeenschapsnetwerk in Brussel te stimuleren en te versterken. Door uitwisseling kunnen
organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en
initiatieven groeien. Die methodologisch vernieuwende oproep zal in 2022 leiden tot
concrete investeringsdossiers.
De samenwerkingsovereenkomsten met de tien prioritaire partners zijn op 1 januari 2021
van start gegaan en lopen tot en met 2025. De organisaties zullen – naast de eigen
klemtonen en doelstellingen – ook de nodige aandacht schenken aan de transversale
beleidsthema’s van de Vlaamse overheid op het vlak van jeugd, gelijke kansen, integratie
en armoedebestrijding. Daarnaast gaat er ook aandacht naar de versteviging van de
netwerken tussen de prioritaire partners onderling en naar de bruggen vanuit de prioritaire
partners naar andere Nederlandstalige organisaties in onze hoofdstad.
Ook de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ werd vernieuwd en heeft vanaf 1 februari 2021
de roepnaam ‘Polsslag Brussel’. Op basis van een participatief traject werden de drie
subsidiecategorieën uitgediept en scherper gesteld. Transversale projecten krijgen meer
aandacht dan ooit.
Uit de bevraging in het kader van de subsidielijn kwamen drie ankerpunten naar voren:
meer
aandacht
schenken
aan
diversiteit,
meer
aandacht
schenken
aan
netwerkversteviging en eerder op zoek gaan naar gelijkenissen dan naar verschillen tussen
Brussel en Vlaanderen. Op die tweede wens heb ik ingespeeld met de organisatie van een
Trefdag op 14 september 2021 in Palace, waar ongeveer 150 mensen aanwezig waren die
120 organisaties vertegenwoordigden. Op vraag van het netwerk plan ik in het najaar van
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2022 een tweede Trefdag, waarbij we ook het netwerk in de rest van Vlaanderen zullen
aanspreken en betrekken, zodat goede Brusselse praktijken met Vlaanderen kunnen
worden gedeeld en vice versa.
Het Nederlands is wat ons bindt binnen een meertalige hoofdstedelijke context, reikt de
hand naar alle Brusselaars en is er voor iedereen in de hoofdstad. Het is een
emancipatiemotor: jongeren omarmen de taal op weg naar een job. Het Huis van het
Nederlands Brussel blijft hiervoor de centrale actor. In 2022 zullen we dankzij het
onderzoek naar Brusselse taalleerders van het Huis van het Nederlands Brussel een eerste
zicht krijgen op de succes- en remmende factoren van de mensen die Nederlands willen
leren. In 2022 start ook het traject van de vijfde Brusselse Taalbarometer. Met de
Taalwetwijzer blijf ik oog hebben voor de correcte naleving van de taalwetgeving. De
vernieuwde website en een gerichte campagne in Brussel geven meer zichtbaarheid aan
de dienstverlening. We wensen te evolueren van taalklacht naar taalkracht.
Ten slotte zal ik vanuit mijn horizontale bevoegdheid een actieve en intermediaire rol
blijven spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse ministers en de brug slaan naar de
andere regeringen en besturen die in Brussel bevoegd zijn. Ik blijf oog hebben voor
voldoende aandacht van de andere Vlaamse gemeenschapsministers voor onze hoofdstad.
We monitoren de Brusselnorm met recent cijfermateriaal en er gaat aandacht naar een
brede toepassing van de Brusseltoets.
III. SAMENVATTING
Het Vlaams Brusselbeleid steunt tijdens deze regeerperiode op vier grote strategische
doelstellingen waarvan er drie een budgettaire impact hebben.
Een eerste doelstelling van mijn Vlaams Brusselbeleid is de voortzetting van de
gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC. Die samenwerking kan enkel
succesvol zijn als ze gestoeld is op wederzijds respect en vertrouwen. In dit kader past
het gemoderniseerd begrotings- en rekeningstelsel en het verlenen van een dotatie en
subsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De tweede doelstelling betreft de verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. Die financiering gebeurt
gericht en aanvullend zonder in de plaats te treden van de functioneel bevoegde Vlaamse
ministers. Daartoe bestaan er verschillende beleidsinstrumenten: het Vlaams Brusselfonds
dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid voert, werkingssubsidies aan sterke, structurele
partners die nominatief in de begroting zijn vermeld op basis van beheersovereenkomsten,
een toelage aan EVA Muntpunt, projectsubsidies aan hoofd- en grootstedelijke initiatieven
op basis van de vernieuwde subsidiegids ‘Polsslag Brussel’ en algemene werkingskosten
voor studieopdrachten en communicatieve initiatieven.
De derde doelstelling focust op de versterking van de positie van het Nederlands in de
hoofdstad. Financiële hefbomen hiertoe zijn een werkingssubsidie aan het Huis van het
Nederlands Brussel (nominatim ingeschreven). De rechtstreekse toekenning van de
financiële middelen aan de drie Centra voor Volwassenenonderwijs in Brussel om de
cursussen NT2 voor Brusselaars kosteloos aan te bieden, blijft behouden. Daarnaast blijf
ik de vernieuwde website en de dienstverlening van de Taalwetwijzer onder de aandacht
brengen.
De vierde doelstelling gaat over het streven naar een coherent en geëngageerd beleid voor
onze hoofdstad, gedragen door de hele Vlaamse Regering. De Vlaamse minister bevoegd
voor Brussel speelt daarbij een intermediaire en faciliterende rol. Die doelstelling heeft
geen financiële repercussies voor het begrotingsprogramma Brussel.
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TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
1. Transversale en horizontale doelstellingen

Rapportering Horizontaal Integratie- en gelijke kansenbeleidsplan
In het kader van het Horizontaal Integratie- en gelijke kansenbeleidsplan lopen er twee
acties vanuit ons bevoegdheidsdomein:
-

Het Onderzoeksproject Brusselse taalleerders (Huis van het Nederlands Brussel)
met als maatschappelijk doel om meer anderstalige Brusselaars te motiveren om
te starten met een leertraject NT2 en – vooral – om dit vol te houden tot ze hun
doelen bereikt hebben: Vertraagd. Omwille van corona konden de focusgesprekken
niet fysiek plaats vinden. Uit de onlinegesprekken kwamen wel wat interessante
gegevens naar voren, maar onvoldoende om er echt onderbouwde,
veralgemeenbare, conclusies uit te trekken. In 2022 worden de eerste resultaten
verwacht en worden er bijkomende diepgaande en valoriserende focusgesprekken
georganiseerd. Het project zal tot de zomer 2023 worden verlengd, zodat op basis
van de voorstellen van het onderzoek acties opgezet kunnen worden ter
verbetering van het traject van de Brusselse taalleerders.

-

De herwerking van het richtlijnenkader voor de financiering van infrastructuur
vanuit het Vlaams Brusselfonds om ernaar te streven gesubsidieerde infrastructuur
maximaal toegankelijk te maken: Uitgevoerd. Het richtlijnenkader van het Vlaams
Brusselfonds is vanaf 1 februari 2021 in voege met de nodige aandacht voor het
toegankelijkheidsaspect in samenwerking met het agentschap Toegankelijk
Vlaanderen.
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-

Dankzij een nieuwe mobiele “applicatie taalpromotie”, ontwikkeld onder impuls van
de minister van Inburgering, beleven jongeren en andere Brusselaars – individueel
of in groep - het Nederlands op een speelse manier. Het Huis van het Nederlands
Brussel stelt dit instrument beschikbaar via haar reguliere werking.

Rapportering Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme,
terrorisme en polarisatie
Er werden geen acties opgenomen vanuit het beleidsveld Brussel.
2. Overkoepelende strategische doelstellingen - niet van toepassing
V.

BELEIDSVELD BRUSSEL
1. ISE BRUSSEL
1.1.

Relancemaatregelen

De bestedingsstrategie voor de relancemiddelen ‘Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur in
Brussel’ ten belope van 10 miljoen euro omvat twee grote pijlers:
1. Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur, in eerste instantie in de
gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel;
2. Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur gericht op:
a. investeringen en verbouwingen in 5 projecten van het Deeltijds
Kunstonderwijs in Brussel in samenwerking met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie;
b. de oproep ‘Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’ met als
doel de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het
Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel te stimuleren en te
versterken;
c. individuele investeringsaanvragen (welzijn, zorg, jeugd, cultuur en sport)
die voldoen aan het richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds.
1.2.

SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC
gestoeld op respect en vertrouwen

Ook in 2022 wens ik de constructieve en nauwe samenwerking verder uit te diepen met
de VGC die de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel is en blijft. Die
samenwerking veronderstelt naast duidelijke en klare afspraken ook een sfeer van
wederzijds vertrouwen en respect.
OD 1.1: Een helder en constructief partnerschap uitbouwen op basis van een strategisch
meerjarenplan en een modern begrotings- en rekeningstelsel
Vanaf 1 januari 2022 treedt het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in voege. De VGC zal een meerjarenplan 2022-2025
opstellen volgens een concept en regels die analoog zijn met die voor de lokale en
provinciale besturen in Vlaanderen. Het nieuwe BBC-concept legt een directe koppeling
tussen het beleid (doelstellingen, actieplannen, acties) en de financiële gevolgen ervan (in
termen van (geraamde) ontvangsten en uitgaven).
De VGC moest in de transitie- en voorbereidingsperiode naar 1 januari 2022 voldoende
aandacht schenken aan de uitwerking van de strategische nota, het financieel
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doelstellingenplan en de bijhorende toelichting. De boekhouding gebeurt vanaf 1 januari
2022 volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus voor de VGC.
De afdeling lokale financiën van ABB zal de VGC voor de toepassing van de beleids- en
beheerscyclus in 2022 ondersteunen. Het meerjarenplan, de aanpassingen ervan en de
jaarrekeningen behoren tot het toepassingsgebied van het bestuurlijk toezicht door de
Vlaamse Gemeenschap.
Vanaf 1 januari 2022 zullen de verplichte schriftelijke kennisgevingen of verzendingen van
besluiten en beslissingen van de VGC en de Vlaamse overheid digitaal verlopen. De
Vlaamse overheid en de VGC bereiden de informatie-uitwisseling langs het digitale loket
voor.
OD 1.2: Het opzetten van structureel overleg met het oog op een geïntegreerd en
slagkrachtig Brusselbeleid
Het Vlaamse Brusselbeleid is geïntegreerd en veronderstelt, naast een specifieke
benadering binnen de afzonderlijke gemeenschapsbevoegdheden en naast mijn eigen
Brusselbeleid, ook een bevoegdheids- en beleidsdomeinoverschrijdende afstemming met
de VGC. Dat overleg wordt tijdens deze regeerperiode op verschillende niveaus gevoerd.
Op ambtelijk niveau zijn er de werkzaamheden van de Gemengde Ambtelijke Commissie
Brussel (GACB) en het jaarlijkse rapport. In 2022 zal de GACB de cijfers van 2021
verzamelen en bundelen.
Op parlementair niveau zijn er regelmatig gemeenschappelijke vergaderingen tussen de
VGC-Raad en de Commissie Brussel van het Vlaams Parlement.
Ik ga ook in dialoog met de Brusselse lokale besturen en benut concrete mogelijkheden
die zich aandienen om met hen samen te werken. Naast eigen initiatieven organiseer ik
ook samen met de VGC een ontmoetingsmoment tussen de Nederlandstalige Brusselse
bestuurders en verkozenen.
1.3.

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

Naast een horizontaal, coördinerend beleid (zie SD 4) voer ik een verticaal beleid dat
rechtstreeks inspeelt op de Brusselse samenleving en Brussel als hoofdstad van
Vlaanderen vormgeeft. Ik investeer daarbij zeer gericht, zonder in de plaats te treden van
de in de Vlaamse Regering functioneel bevoegde ministers en van de VGC als lokale
overheid in Brussel. Om die ambitie vorm te geven, beschik ik over drie
beleidsinstrumenten: het Vlaams Brusselfonds, dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid
voert, werkingssubsidies aan sterke, structurele partners en project- en impulssubsidies
aan hoofdstedelijke en grootstedelijke initiatieven die de band tussen Brussel en
Vlaanderen en het stedelijke weefsel versterken.
OD 2.1: Een flankerend en selectief investeringsbeleid voeren ter versterking van de
Vlaamse instellingen in de zorg-, onderwijs- en culturele sector
Naast de vermogensrechtelijke verplichtingen en infrastructuurprojecten voor de
gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel investeren we
met het Vlaams Brusselfonds verder in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de
Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt. Het Vlaams Brusselfonds laat
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toe een actief investeringsbeleid in de hoofdstad te voeren. Het fonds verleent
investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het optimaliseren, inrichten,
(ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van infrastructuur of aankopen van duurzaam
materiaal in het kader van hun werking als Vlaamse gemeenschapsvoorziening en ter
versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel.
Er is hiervoor een nieuw richtlijnenkader uitgewerkt, dat sinds 1 februari 2021 van kracht
is: het draait rond zeven combineerbare krachtlijnen, waaronder duurzaamheid en
toegankelijkheid. We bieden ook projectbegeleiding aan. Organisaties met
investeringsplannen kunnen de administratie contacteren om hun plannen toe te lichten
voor ze een dossier indienen. We plaatsen de projecten die uit het nieuwe richtlijnenkader
voortvloeien systematisch met een korte toelichting op onze website.
OD 2.2: Investeren in onze
samenwerkingsovereenkomsten

structurele

partners

aan

de

hand

van

sterke

Ik beschik over sterke partners, die nominatief in de Vlaamse begroting zijn opgesomd en
die het reguliere Vlaamse gemeenschapsbeleid in de hoofdstad aanvullen. Zij
weerspiegelen de grote domeinen van de gemeenschapsmateries, namelijk zorg (welzijn,
gezondheid en gezin), onderwijs, cultuur, jeugd, sport, media en vorming. Concreet gaat
het om Brik, BRIO, Brukselbinnenstebuiten, BRUZZ, het Huis van het Nederlands Brussel,
het Huis voor Gezondheid, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, Kuumba, Muntpunt
en Studio Globo. Ze komen verder in de beleidstoelichting aan bod.
Met die tien organisaties hebben we voor de periode 2021-2025 vijfjaarlijkse
overeenkomsten afgesloten, op basis van een meerjarenbeleidsplan. Ze geven het kader
weer waarbinnen de organisaties over meerdere jaren werken en welke beleidsopdrachten
de organisaties moeten vervullen. Zoals beloofd, werden er zoveel mogelijk
overeenkomsten afgesloten samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zodat de
beleidsaansturing zo congruent mogelijk verloopt.
In de beheersovereenkomsten worden – naast de eigen opdrachten – een aantal
belangrijke rode draden gelegd. De verbindende kracht van het Nederlands en de
versterking van de band Brussel-Vlaanderen vormen een inherent onderdeel van de
overeenkomsten. De structurele partners van het Vlaams Brusselbeleid zetten hun
kernopdrachten met Nederlandstalige dienstverlening verder en zullen ook de nodige
aandacht schenken aan de transversale beleidsthema’s van de Vlaamse overheid op het
vlak van jeugd, gelijke kansen, integratie en armoedebestrijding. Uit de beleidsplannen
blijkt dat een aantal ideeën werden opgepikt. Ook in 2022 wordt die lijn aangehouden.
Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft een Masterplan met veel aandacht voor
kansengroepen en kwetsbare senioren en waakt erover dat ook ouderen en
zorgbehoevenden uit kansengroepen een plaats krijgen in het woonzorgaanbod. Muntpunt
streeft ernaar om in zijn algemene, dagelijks aanbod en in de keuze van acties en
activiteiten kansengroepen te bereiken. Brik zet een nieuw strategisch luik op rond de
verhoging van het welbevinden en de maatschappelijke participatie van de studenten. In
de beheersovereenkomsten is ook een transversaal jeugdluik opgenomen met het oog op
de verhoging van het welzijn en de kansen van de Brusselse kinderen en jongeren. Het is
voor mij belangrijk om in de jongste stad van Vlaanderen genoeg aandacht te besteden
aan deze belangrijke en vaak ook kwetsbare bevolkingsgroep.
Ik onderstreep ten slotte nog eens dat de aansturing van die grote Brusselse structurele
partners gebeurt volgens de principes van een modern belanghebbendenmanagement.
Dat betekent dat de organisaties worden beschouwd als gelijkwaardige beleidspartners,
die we regelmatig consulteren om het beleid mee vorm te geven. Ik zie het dan ook als
mijn taak om het netwerk van Vlaams-Brusselse partners vaker met elkaar in contact te
brengen, zodat zij nog intenser kunnen samenwerken, van elkaar kunnen leren en elkaar
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kunnen aanvullen waar nodig. Tijdens deze regeerperiode wil ik de goede praktijken in
kaart brengen en de organisaties stimuleren om beter zichtbaar te maken – ook onderling
– hoe ze hun rol vervullen. Deze Brusselse spelers vormen vaak een laboratorium en een
meerwaarde voor gelijkaardige projecten in de rest van Vlaanderen.
OD 2.3: Investeren in hoofdstedelijke initiatieven en exemplarische projecten die de
banden tussen Brussel en Vlaanderen versterken
Ik investeer niet enkel in grote instellingen en structuren, maar ook in hoofdstedelijke
initiatieven en projecten die het stedelijke weefsel en de banden tussen Brussel en
Vlaanderen versterken. De subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ laat toe om op een kwaliteitsvolle
wijze in te spelen op nieuwe maatschappelijke tendensen in onze snel evoluerende
hoofdstad. Ze vormt het uitgelezen instrument voor de Vlaamse overheid om de polsslag
van Brussel te blijven aanvoelen en op een vooruitstrevende wijze aanwezig te zijn in haar
hoofdstad.
In 2021 bestond deze subsidielijn 25 jaar. Op basis van het participatietraject Polsslag
Brussel – wetenschappelijk begeleid door de VUB en de Erasmushogeschool – hebben we
de subsidielijn vanaf 1 februari geactualiseerd. De drie bestaande, inhoudelijke
projectcategorieën blijven, maar ze zijn geconcretiseerd en uitgediept. Op expliciete vraag
van het werkveld moedig ik transversale projecten aan die meerdere maatschappelijke
doelstellingen omvatten. De subsidielijn volgt de realiteit van de samenleving en niet
omgekeerd. De subsidiegids vermeldt nu expliciet dat we de samenwerking tussen vzw’s
uit Brussel en uit Vlaanderen aanmoedigen. We hebben ook een aantal contextelementen
aan toegevoegd die ik erg belangrijk vind (intrinsieke diversiteit en inclusie, aandacht voor
kinderen, jongeren, intergenerationele dynamieken en kwetsbare mensen, …). De
projectbegeleiding blijft behouden. Ik versterk de nabijheidsrol van de administratie door
werkbezoeken en door de organisatie van netwerkmomenten. Ik nodig daarbij ook
organisaties uit Vlaanderen uit, zodat zij kennis kunnen maken met ervaringen en goede
praktijken uit de hoofdstad. De projecten die uit de aangepaste subsidiegids voortvloeien,
worden systematisch op onze website geplaatst. Brugorganisaties zullen de subsidielijn
beter bekend maken bij specifieke doelgroepen. In 2022 wordt de aangepaste subsidiegids
verder geïmplementeerd.
OD 2.4: Opzetten van een integraal informatie-, communicatie- en mediabeleid dat de
kennis van en toegankelijkheid tot Brussel verhoogt
Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel behoort het tot mijn kerntaken om onze
hoofdstad bekend en geliefder te maken. Ik wens een eigentijds, assertief en integraal
informatie-, communicatie- en mediabeleid te voeren dat de kennis over en
toegankelijkheid tot Brussel verhoogt. Sterke partners zoals Muntpunt, BRUZZ, Brik, BRIO
en Brukselbinnenstebuiten spelen daarbij een uitgelezen rol. Wetenschappelijke
informatie, hard nieuws, laagdrempelige informatie, studentencommunicatie en reële
kennismakingsprojecten via stadsverkenningen gaan daarbij hand in hand. Het VlaamsBrussels merkenbeleid blijft behouden.
Op 14 september 2021 organiseerde ik in Palace een succesvolle Trefdag voor mijn
Vlaams-Brusselse project- en prioritaire partners met een drieledig doel: organisaties
elkaar laten ontmoeten en onderlinge bruggen bouwen, de kennisdeling tussen de
organisaties versterken door het delen van goede praktijken en de banden tussen netwerk
en beleid versterken door onderlinge informatie-uitwisseling. De Trefdag werd
onderbouwd en aangevuld met de communicatiecampagne ‘Aangenaam Verrast’, een
bundeling van inspirerende verhalen van Brusselaars, die organisaties in de kijker zet die
actief zijn in Brussel met steun van de Vlaamse overheid. In het najaar van 2022 is er een
tweede Trefdag gepland, waarbij ook het netwerk in de rest van Vlaanderen zal worden
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aangesproken en betrokken, zodat goede Brusselse praktijken met Vlaanderen kunnen
worden gedeeld én omgekeerd.
2.4.1 Muntpunt - slagkrachtig informatie-, communicatie- en ontmoetingshuis
De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt vzw
hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode 2021-2025 op basis
van een bijhorend meerjarenbeleidsplan. Daarbij leggen we per doelstelling meetbare
indicatoren vast die weergeven hoe de objectieven gehaald worden.
Binnen de strategische doelstellingen van Muntpunt worden voor het werkjaar 2022 de
volgende prioriteiten naar voren geschoven:
- De uitbouw van het informatiecentrum en het brengen van ruime, correcte en op
maat aangeboden gemeenschapsinformatie blijft ook in 2022 een speerpunt binnen
de werking. Muntpunt zal hiervoor het aantal informatie- en consultatiemomenten over
het Nederlandstalige aanbod verder optimaliseren door het team van 5 experten uit
te breiden, een wegwijsbalie uit te bouwen (fysiek, telefonisch en digitaal) en meer
samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners die hun aanbod op structurele
manier komen delen met het Muntpunt-publiek. In 2022 gebeurt dit onder andere
door de aanwezigheid van ‘Kind en Gezin’ in Muntpunt en de afhandeling van de
vragen van de ‘Wonen in Brussel’-infolijn die Muntpunt voor zijn rekening zal
nemen. Er komt een nieuwe merkenstrategie.
- Muntpunt is de voorbije jaren de spin in het web geworden binnen het ruime
Nederlandstalige netwerk. Ook in 2022 zal het zijn rol als verbinder tussen de vele
organisaties - of als partner binnen de vele gedeelde projecten - blijven opnemen
en uitbouwen. Dit aanbod - en de vele mooie initiatieven naar Vlaanderen uitdragen blijft een uitdaging waarvoor Muntpunt op zoek gaat naar Vlaamse
partners. De actie ‘Brussel voor Scholen’ krijgt een nieuw elan met inbegrip van
een nieuwe communicatiecampagne naar scholen in Vlaanderen en Brussel in het
voorjaar van 2022. Met de nationale koepels van jeugdbewegingen zoeken we naar
een manier om zoveel mogelijk Vlaamse jongeren naar Brussel te halen en hen een
positieve Brusselervaring te bezorgen.
- Leesbevordering blijft voor één van de grootste Vlaamse bibliotheken natuurlijk
een topprioriteit. Enkele voorbeelden: een verfijning van het digitale aanbod voor
mensen met leesbeperking, een aanbod op maat voor scholen en groepen, de
online community B°°XL, Brussels City of Stories of het verder uitbouwen van 1
Stad-19 Boeken (samen met het netwerk van Nederlandstalige bibliotheken).
- Door de creatie van de nieuwe doe- en maakplek in het najaar van 2021 zet
Muntpunt sterk in op het aanleren van vaardigheden die een steeds groter
wordende groep mensen ontbeert om mee te kunnen in een steeds sneller
evoluerende maatschappij. Met een nog sterkere focus op onder andere
oefenkansen Nederlands, mediavaardigheden of taalvaardigheid neemt Muntpunt
voor vele mensen de obstakels weg waardoor ze volop de kans krijgen om deel te
nemen aan het ruime Nederlandstalige aanbod.
- De Vlaamse feestdag op 11 juli 2022 wordt opnieuw een groot volksfeest waarbij
Muntpunt met vele partners aan Brusselaars, Vlamingen en Brusselbezoekers een
mooie dag biedt in de hoofdstad van Vlaanderen.
2.4.2 BRUZZ - een hart voor Brussel, een neus voor Vlaanderen
De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Vlaams-Brusselse
Media vzw hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode 20212025 op basis van een bijhorend meerjarenbeleidsplan. Daarbij voorzien we per
doelstelling meetbare indicatoren die weergeven hoe de objectieven gehaald worden.
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Binnen de strategische doelstellingen van BRUZZ worden voor het werkjaar 2022 de
volgende prioriteiten naar voor geschoven:
- BRUZZ wil meer dan ooit de referentie zijn voor nieuws en verhalen uit de hoofdstad
en dit 7 dagen op 7. BRUZZ versterkte de weekendwerking in 2021, onder andere
met de introductie van een apart nieuws op TV op zondag. Die lijn wordt in 2022
verder doorgetrokken.
- De journalistieke relevantie, de kwaliteit van de berichtgeving en de neutraliteit
ervan worden onderbouwd door het onderzoeksproject dat BRUZZ samen met de
VUB opstartte eind 2021. Dit traject wordt in 2022 geconcretiseerd.
- Om zo veel mogelijk mensen én zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken trekt
BRUZZ haar ‘labelwerking’ door: ‘Ice’ wordt een apart label voor alles wat jong en
‘urban’ is en dit over de verschillende platformen. BRUZZ bouwt ook het label
‘BRUZZ International’ verder uit, onder andere door de introductie van een aparte
nieuwsbrief. Op die manier zal BRUZZ beter de internationale gemeenschap in
Brussel bereiken.
- Met ‘Boots on the ground’ zullen journalisten meer de stad intrekken en zo de
zoektocht naar verhalen van en over Brussel versterken. De focus ligt nog meer op
live verslaggeving vanuit de stad om het nieuws sneller en grondiger te brengen.
- BRUZZ evolueert van ‘digital first’ naar ‘digital central’ binnen de cross-mediale
manier van werken. Het hart van de nieuwsverslaggeving blijft de website, maar
de social media worden nog meer gebruikt om een brede doelgroep te bereiken. In
2022 wordt gestart met de ontwikkeling van een volledig nieuw digitaal platform
(website en/of app). BRUZZ streeft naar een betere integratie van data-analyse in
de werking van de redactie.
- BRUZZ blijft het informatieplatform voor het uitgebreide Vlaamse/Nederlandstalige
netwerk in Brussel. De samenwerking met Muntpunt wordt geïntensifieerd. Om
Brussel dichter bij Vlaanderen te brengen en omgekeerd worden al de BRUZZprogramma’s beschikbaar gemaakt via VRT NU. De BRUZZ-journalisten worden
opgeleid tot Brussel-experts die onze hoofdstad kunnen duiden in andere media.
- De verlaging van de foutenlast en de verhoging van de inhoudelijke kwaliteit blijf
een belangrijk aandachtspunt. BRUZZ blijft werken aan een continu leertraject voor
alle medewerkers, jong en oud en op het versterken van de eindredactie.
2.4.3 Brukselbinnenstebuiten – met open blik op de hoofdstad
In 2022 hoopt gidsenorganisatie Brukselbinnenstebuiten op een ‘normaal’ gidsjaar.
Bruksel probeert het aantal tours weer gevoelig op te trekken. De integratie van Stapstad
wordt op punt gesteld. Er zal onder meer een communicatieplan uitgewerkt worden voor
de schoolwerking, met de website brusselvoorscholen.be – beheerd door Muntpunt - als
belangrijk hulpmiddel. De website van Bruksel publiceert het aanbod van groepstours ook
in het Engels om het beter bekend te maken bij groepen van expats of van buitenlandse
gasten in Brussel. De invoering van de uitgebreide Brukselbibliotheek in de database van
BRIO, gestart in 2021, wordt afgerond. Meer gidsen volgen het opleidingstraject ‘Duidelijk
Nederlands’ om heldere rondleidingen te kunnen geven aan een publiek van cursisten NT2
en er wordt een methodiek ontwikkeld om op maat van die doelgroep NT2 te gidsen.
2.4.4 BRIO – meer kennis over onze hoofdstad
BRIO vergroot de kennis over Brussel en de Vlaamse Rand met wetenschappelijk,
fundamenteel, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Daarbij is er
bijzondere aandacht voor samenwerking met andere (in eerste instantie Vlaamse)
academische partners en middenveldorganisaties. In 2022 zal BRIO zich verder toespitsen
op het verbreden en uitdiepen van de kennis rond Brussel via wetenschappelijk onderzoek
en analyses van bestaande onderzoeksgegevens. In samenspraak met de
belanghebbenden zal een nieuw tweejaarlijks thema worden bepaald. De resultaten van
het vorige thema ‘Jong in Brussel’ zullen in boekvorm verschijnen.
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2.4.5 Brik – Brussel als bruisende studentenstad
Brik, de servicedesk voor studenten aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen in
Brussel, promoot Brussel als Nederlandstalige en internationale studentenstad. Brik toont
laatstejaarsscholieren de mogelijkheden van Brussel als studentenstad, zet nieuwe en
huidige studenten op weg doorheen Brussel en toont alumni de opportuniteiten van de
stad.
Na de COVID-crisis dient het academiejaar 2021-2022 zich aan met betere perspectieven
voor studenten aan het hoger onderwijs. Brik onderneemt actie en zet projecten op touw
om studenten volop te verbinden met elkaar en met Brussel. Daarnaast blijft de focus op
studentenwelzijn bestaan en biedt Brik, als platform, de nodige ondersteuning. Brik neemt
haar rol in een gecoördineerd beleid verder op, met een focus op de promotie van Brussel
als (internationale) studentenstad en hedendaagse, kwaliteitsvolle en betaalbare
studentenhuisvesting. Binnen haar eigen werking zet Brik een eerste stap in de werking
als kenniscentrum. Vanuit een strategische oefening rond kotzoeker ‘Mykot’ zal Brik, in
samenwerking met de Franstalige zusterorganisatie ‘Platforme Logement Etudiant’, een
nieuwe versie bouwen om vraag en aanbod rond studentenhuisvesting optimaal op elkaar
af te stemmen. Brik zal het aanbod van betaalbare en kwalitatieve studentenkamers in
eigen beheer in 2022 verder vernieuwen en hierbij nieuwe panden in gebruik nemen.
OD 2.5: Aanvullende initiatieven nemen die het reguliere beleid van de Vlaamse ministers
met gemeenschapsbevoegdheden kunnen versterken
Naast een aantal partners die mijn informatie-, communicatie- en mediabeleid vormgeven,
steun ik ook een aantal instellingen die flankerend zijn bij het reguliere zorg-, onderwijsen cultuurbeleid van de Vlaamse Regering. Zij vullen het reguliere beleid aan en zoeken
oplossingen die op maat zijn gesneden van de Brusselse realiteit.
2.5.1 Werken aan een Nederlandstalig zorgbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten
dienste van de bevolking
Voor het beleid binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid in Brussel zijn - naast de VGC
- het ‘Huis voor Gezondheid’ en het ‘Kenniscentrum Wonen, Welzijn, Zorg’ de structurele
partners. Een structurele samenwerking tussen beide terreinpartners ter versterking van
hun specifieke opdrachten is cruciaal.
In 2022 timmert het Huis voor Gezondheid verder aan een Nederlandstalige,
kwaliteitsvolle zorg voor elke Brusselaar volgens het WHO-model integrale zorg. Het Huis
voor Gezondheid blijft dezelfde grote actielijnen aanhouden. Nederlandstalige
zorgverleners aantrekken en behouden blijft cruciaal. Het Huis voor Gezondheid motiveert
studiekiezers tot een zorgopleiding, tot stage lopen in Brussel en leidt hen naar het
werkveld in Brussel. Een specifieke focus ligt in 2022 op het beroep van kindbegeleider.
De piste om COVID-werkzoekenden toe te leiden naar de zorg wordt verder uitgewerkt.
Om zorgverleners te behouden, ondersteunt het Huis voor Gezondheid hen tot
samenwerken en tot innovatie met modellen en instrumenten die aangepast zijn aan de
Brusselse context. Op vraag wordt de cursus ‘empathisch Frans’ herhaald, maar wordt ook
toegeleid naar een vergelijkbare vorming Nederlands. Nieuwe acties met als doel zorg
zichtbaar te maken voor lagere schoolkinderen en slaagkansen van kinderen en jongeren
te verhogen (‘gezond ontwikkelen’), worden op touw gezet. Een samenwerking met
externe partners binnen welzijn en zorg en daarbuiten (jeugdwerking, socio-cultureel…)
zal in deze context belangrijk zijn. BruZEL, aangestuurd door de Zorgraad en met een
eigen actieplan is volledig ingekanteld binnen het Huis voor Gezondheid. Die inbedding is
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zichtbaar binnen een aantal acties waaraan BruZEL vanuit de brede eerstelijn meewerkt
(onder andere het project ‘gezond ontwikkelen’).
Het ‘Kenniscentrum Wonen, Welzijn, Zorg’ legt een aantal nieuwe accenten in 2022. De
ervaring die het de voorbije jaren over wonen-met-zorg-projecten opgebouwd heeft, wordt
via een samenwerkingsverband met Inclusie Invest uitgedragen naar Vlaanderen. Samen
met Vlaams erkende armoedeorganisaties in Brussel wordt de digitale kloof bij kwetsbare
burgers verder in kaart gebracht en op zoek gegaan naar haalbare oplossingen. Het
informele burenhulpnetwerk Het BuurtPensioen, dat intussen 10 antennes heeft in Brussel,
wordt verzelfstandigd. De data en conclusies van de situatieanalyse ‘personen met een
handicap in Brussel’ zullen naast de resultaten van de door de GGC en Cocof gevoerde
programmastudie worden gelegd zodat de aanbevelingen en conclusies elkaar versterken.
Het Kenniscentrum werkt aan een visienota over Vlaams erkende woonzorg in een
Brusselse context met handvatten voor de sector en beleidsmakers. Het start een traject
op over het omgaan met de nieuwe uitdagingen voor Vlaams erkend welzijnswerk en zorg
in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
2.5.2 Eigen initiatieven nemen die het reguliere onderwijs- en jeugdbeleid kunnen
versterken
Het beleid dat ik vanuit Brusselse Aangelegenheden voer richting kinderen en jeugd is
transversaal, dat wil zeggen dat de subsidie-instrumenten aandacht voor ‘kinderen en
jeugd’ als belangrijk punt vermelden. Ik streef ernaar in algemene zin initiatieven te
steunen die de kind- en jongerenvriendelijkheid van onze hoofdstad versterken. De
subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ (projectpartners) vermeldt: “Aandacht voor kinderen,
jongeren, intergenerationele dynamieken en kwetsbare mensen is een belangrijk
pluspunt”. Dat is een contextfactor die voor alle aanvragen geldt. Dat heeft de afgelopen
jaren geleid tot heel wat mooie projecten: projecten rond ‘urban culture’, kunsteducatieve
projecten die bruggen slaan tussen de jongeren- en onderwijssector, projecten die
kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt toe leiden, sociaal-sportieve projecten… Ik denk
concreet aan een project zoals Debateville (debat- en spreekvaardigheidsateliers voor
jongeren), het op stapel staande project van Goodplanet (Brussel in Nesten rond groene
en leefbare buurten) of het project CapiTAL, dat op een inventieve wijze jongeren sterker
maakt en de brug slaat naar de arbeidsmarkt.
Sommige van de prioritaire partners schenken op een vanzelfsprekende wijze aandacht
aan kinderen en jongeren, vermits het hun doelpubliek is (bijvoorbeeld Brik), maar ook
grote partners zoals Muntpunt (stimuleren van mediawijsheid bij jongeren), Bruzz,
Kuumba en VK Concerts ontplooien een specifieke doelgroepenwerking richting jongeren.
Die acties zijn opgenomen in hun meerjarenplan.
‘Studio Globo’ ondersteunt Vlaamse leerkrachten in spe en leerkrachten in functie om in
hun klas en school diversiteit als leerkans aan te grijpen. Daarbij vormt Brussel een
ervaringsplek om de rijkdom van verscheidenheid te ontdekken. Studio Globo wil daarmee
bijdragen aan de ontwikkeling van een genuanceerde beeldvorming over Brussel en onze
superdiverse samenleving bij leerlingen van alle onderwijsniveaus en hun leerkrachten.
Studio Globo blijft in 2022 focussen op vormingssessies voor leerkrachten en voor
studenten van de lerarenopleiding. In 2022 ontvangt Studio Globo de eerste groepen van
het basisonderwijs in het recent volledig vernieuwde traject en decor van ‘Wonen op het
Dak’ in Brussel (met middelen van het Vlaams Brusselfonds). De projectdag ‘Brussel
Beleven’ voor het secundair onderwijs wordt in 2022 inhoudelijk verder versterkt door de
integratie van verhalen en ervaringen van Brusselse jongeren en een uitbreiding van te
bezoeken hotspots en buurtorganisaties.
Ook het Vlaams Brusselfonds (investeringssubsidies) besteedt aandacht aan kinderen en
jongeren. Hoewel het jongeren niet specifiek als doelgroep vermeldt, wordt er wel
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aandacht gevraagd voor intersectorale samenwerking, buurtverankering en bestrijding
van de leegstand. Ook hier worden in de praktijk initiatieven ondersteund waarvan
kinderen en jongeren de vruchten plukken, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de
lokalen van Art2Work.
2.5.3 Eigen initiatieven nemen die het reguliere cultuurbeleid kunnen versterken
De Vlaamse overheid heeft de afgelopen decennia heel wat geïnvesteerd in de uitbouw
van een sterke Brusselse culturele en artistieke sector, die uitgesproken internationaal en
vooruitstrevend is en tegelijkertijd diepgeworteld is in de Brusselse samenleving. Via de
subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ zal ik initiatieven blijven steunen die een culturele en
maatschappelijke dimensie aan elkaar koppelen. En ik geef daarbij ook kansen aan
nieuwkomers. Zo start Platform-K een danswerkplek voor mensen met een beperking in
Brussel op. Het wordt een open huis, een plek waar mensen met een beperking onder
professionele begeleiding kunnen werken aan hun danstalent en in interactie kunnen gaan
met andere dansers en makers.
Aandacht zal ook blijven gaan naar gemeenschapsoverschrijdende projecten waarbij
culturele organisaties van de verschillende gemeenschappen met elkaar samenwerken,
net als naar projecten die de cultuurparticipatie van kwetsbare doelgroepen versterken.
Ik vermeld hier ook specifiek het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba dat op basis van de
meerjarenovereenkomst 2021-2025 haar werking verder zal ontplooien rond drie
ambities: als ontmoetingshuis, als cultuurhuis en als huis van educatie en expertise. Als
klein cultuurhuis ondersteunt Kuumba startende artiesten met een extra nadruk op jonge
en vrouwelijke Afrikaanse kunstenaars. In 2022 zet Kuumba maandelijks systematisch
een ander Afrikaans land in de kijker en zet de organisatie de zoektocht naar een
kwaliteitsvolle en aangepaste infrastructuur verder.
1.4.

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

Het versterken van het Nederlandstalige netwerk is een rode draad doorheen mijn beleid.
Dat gebeurt onder meer door het toekennen van financiële ondersteuning aan instellingen
en organisaties binnen dit netwerk. De evolutie van het tweetalige Brussel naar het
meertalige Brussel biedt kansen voor het Nederlands. De diversiteit aan talen zorgt ervoor
dat er geen allesoverheersende meerderheidstaal meer is, waardoor het Nederlands
proportioneel gezien sterk staat en groeikansen heeft. Kennis van het Nederlands in
Brussel wordt gezien als een troef omdat het zorgt voor sociale en economische mobiliteit.
Door middel van investeringen in het Nederlandstalige netwerk zal ik dit positieve verhaal
ook in 2022 verder versterken en bestendigen met het Huis van het Nederlands Brussel
als centrale actor.
OD 3.1: Het voeren van een actief taalpromotie- en oefenkansenbeleid met het Huis van
het Nederlands Brussel als centrale actor
De werking taalpromotie en oefenkansen van het Huis van het Nederlands wordt in 2022
verdergezet onder het motto ‘Het Huis in de stad en de stad in het Huis’. Brusselaars warm
maken voor het Nederlands en informeren over oefenkansen zal op een nog meer
geïntegreerde manier gebeuren: fysiek én digitaal, in de stad én in het Huis, om drempels
weg te nemen en op maat te kunnen werken. Vanuit de visie dat elke Brusselaar die
Nederlands leert ook moet kunnen oefenen, zet de werking taalpromotie en oefenkansen
de innovatieve aanpak ‘Regie oefenkansen’ op. Het Huis van het Nederlands Brussel zorgt
voor nog meer nabijheid en duurzame oefenkansen. In 2022 gooit het Huis van het
Nederlands Brussel de deuren nog verder open. Het vernieuwde breed onthaal wordt
stapsgewijs een plek waar bezoekers niet enkel informatie krijgen, maar het Nederlands
ook echt zullen kunnen beleven. De werking taalpromotie en oefenkansen blijft ook op de
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Brusselse jongeren gericht. Samen met de minister van Inburgering wordt een nieuwe
mobiele ‘applicatie taalpromotie’ ontwikkeld voor jongeren en andere Brusselaars om
individueel of in groep het Nederlands op een speelse manier te beleven.
In 2022 werkt het Huis verder aan het onderzoek naar haar taalleerders. Dat zal inzicht
verschaffen in de factoren die bepalend zijn voor de slaagkansen en helpen om de
begeleiding nog te verbeteren.
Lessen Nederlands als tweede taal (NT2) vormen een instrument om van Brussel een
doorleefd meertalige hoofdstad te maken. De vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor
wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt, blijft in 2022 bestaan.
OD 3.2 De Taalbarometer als polsslag van de Brusselse taalverhoudingen
In 2022 start het traject van de vijfde Brusselse Taalbarometer. Het is een belangrijk
representatief onderzoek naar de taalverhoudingen in onze Vlaamse hoofdstad.
OD 3.3: De naleving van de taalwetgeving opvolgen
Zoals in de voorgaande jaren zullen we ondersteuning bieden aan burgers die vragen
hebben bij de taalwetgeving in Brussel. Daarbij denk ik in eerste instantie aan de
ziekenhuizen en welzijnsvoorzieningen maar ook aan de politie, brandweerdiensten en de
lokale besturen. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal ook in 2022 personen doorverwijzen
naar de bevoegde instanties indien er een inbreuk op de taalwetgeving wordt vastgesteld.
Het Steunpunt biedt hierbij elementaire standaard-hulp aan zoals het verschaffen van de
contactgegevens van de bevoegde instanties, het uitleggen van de te volgen procedure en
het beschrijven van de vormvoorschriften om een klacht in te dienen.
Na het lanceren van de vernieuwde website zal het Steunpunt Taalwetwijzer in het kader
van de tweede fase van de communicatiecampagne een vormingsmoment organiseren in
het voorjaar van 2022, gericht naar de Nederlandstalige Brusselse mandatarissen en
verkozenen. Daarnaast zal ik zo nodig bij de bevoegde overheden taalproblemen
aankaarten, wijzen op de wettelijke verplichtingen en aandringen op de naleving van de
taalwetgeving.
1.5.

SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad
gedragen door de hele Vlaamse Regering

OD 4.1: De Brusselnorm in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de
Brusselaars nastreven
OD 4.2: De Vlaamse decreten en besluiten toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op
de band van Brussel met Vlaanderen (Brusseltoets)
De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) zal eind 2022 gegevens van de
financiële stromen 2021 in Brussel bundelen en de decreten en uitvoeringsbesluiten in
gemeenschapsmateries screenen op hun toepasbaarheid in Brussel. In het kader van de
Brusselnorm screen ik bijkomend waar nodig ook ministeriële besluiten, investeringen,
projectoproepen en ander beleidsvoorbereidend werk.
Op het vlak van kennisdeling en kennisopbouw over Brussel en de VGC organiseert elk
agentschap/departement (gemeenschapsmaterie) van de Vlaamse overheid een
managementcomité gewijd aan Brussel waarbij de VGC-administratie wordt uitgenodigd.
Waar
mogelijk
organiseren
ze
ook
een
vorming
voor
medewerkers
(gemeenschapsmaterie) van de Vlaamse overheid voor een toelichting over Brussel
(institutioneel, verhouding met de VGC/GGC, Brusselnorm en -toets…)
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OD 4.3 Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse
Ministers
Vanuit mijn horizontale bevoegdheid blijf ik een actieve en intermediaire rol spelen bij het
Brusselbeleid van de andere Vlaamse ministers.
OD 4.4: Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het opzetten van een structureel
intergewestelijk overleg (Brussel-Vlaanderen) over gemeenschappelijke thema’s zoals
mobiliteit, werk, ruimtelijke ordening en leefmilieu
Ten slotte blijf ik de brug slaan naar de andere regeringen die in Brussel bevoegd zijn. Ik
zal systematisch en conform de Bijzondere wet op de Brusselse Instellingen deelnemen
aan de vergaderingen van het GGC-college, en we dringen er op aan ook bij de
voorbereiding betrokken te worden. De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel brengt
door middel van mededelingen aan de regering systematisch de collega’s van de Vlaamse
Regering op de hoogte van de beleidsbeslissingen in het VGC- en GGC-college.
Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Voor het beleidsveld Brussel is er slechts één inhoudelijk structuurelement: Brussel.
Inhoudelijk structuurelement Brussel
Binnen het inhoudelijk structuurelement ‘Brussel’ worden alle kredieten ondergebracht in
het kader van het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het
beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad.
Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond vier strategische doelstellingen:
- SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op
respect en vertrouwen.
- SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van
Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.
- SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad.
- SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de
hele Vlaamse Regering.
De realisatie van het beleid gebeurt door:
- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van hoofdstedelijke initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie aan
de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds en Muntpunt;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren
van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar nut.
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BRUSSEL, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2022

BA 2021

VAK
evolutie

BO 2022

BA 2021

43.046

322

43.368

43.453

346

43.799

Toelagen (interne
stromen (IS))

5.396

-122

5.274

5.290

674

5.964

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

1.094

39

1.133

1.094

39

1.133

49.536

239

49.775

49.837

1.059

50.896

430

293

723

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De ESR-uitgaven in VAK stijgen met 322 keuro door:
-

een indexatie van 343 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EA-WT (een positief
en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie);
een indexatie van 89 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT (initiatieven en
investeringen voor het Brusselbeleid);
een indexatie van 7 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT (de versterking
van de positie van het Nederlands in de hoofdstad);
een compensatie van 145 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT (de versterking van de
positie van het Nederlands in de hoofdstad);
een bijstelling van -262 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT
(vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse
overheid).

De ESR-uitgaven in VEK stijgen met 346 keuro door:
-

een indexatie van 343 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EA-WT (een positief
en constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie);
een bijstelling van 24 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EA-WT (een positief en
constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie);
een indexatie van 89 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT;
een indexatie van 7 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT;
een compensatie van 145 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT (de versterking van de
positie van het Nederlands in de hoofdstad).
een bijstelling van -262 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT
(vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse
overheid).

De toelagen in VAK dalen met -122 keuro door:
-

een indexatie van 26 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt);
een compensatie van -3 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt)
naar begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR (generieke bijdrage voor het actieplan
Energie-efficiëntie);
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-

een compensatie van -145 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT (de versterking van de
positie van het Nederlands in de hoofdstad).

De toelagen in VEK stijgen met 674 keuro door:
-

een indexatie van 26 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt);
een compensatie van -3 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt)
naar begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR (generieke bijdrage voor het actieplan
Energie-efficiëntie);
een compensatie van -145 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT (de versterking van de
positie van het Nederlands in de hoofdstad);
een bijstelling van 796 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) waarvan 881 keuro terugzetten bedrag overgedragen saldo 2020
verminderd van de toelage voor 2021 en -85 keuro voor de VEK-behoefte op
basis van de betaal/vereffeningsverplichtingen.

Overige (Leningen LE-artikel): een bijstelling van 39 keuro VAK en VEK op SJ01SGI2ED-LE (vergoedingen en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse
overheid).
Aanwending VAK-ruiter: van 2020 naar 2021 werd 1.153 keuro overgedragen. In 2021

wordt voorzien om 430 keuro aan te wenden. Er wordt voorzien om het restbedrag van
723 keuro aan te wenden in 2022.
Ontvangstenartikelen
SJ0-9SGIAEX-OI – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor het gebouw van
Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse overheid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

AO
3.042
223
2.819

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De bijstelling van -223 keuro is een aanpassing op basis van de bedragen ingeschreven
op de volgende begrotingsartikels:
-

SJ0-1SGI2ED-LE: 1.133 keuro (+39 keuro)
SJ0-1SGI2ED-WT: 1.686 keuro (-262 keuro)

Deze bedragen wijzigen in functie van de uitgaven die door het Vlaams Brusselfonds
gedaan worden ten gunste van infrastructuur waarvan de Vlaamse overheid eigenaar is.
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Zie verder ook de verantwoording bij de twee bovenstaande artikels en het Vlaams
Brusselfonds.

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

(duizend euro)

VAK
28.341
343
0
0
28.684

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VEK
28.317
343
0
24
28.684

Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
VEK-behoefte

VAK

TOTAAL

VEK
24

Toelichting
VEK-behoefte voor de aanrekening
van de investeringssubsidie voor
gemeenschapsinfrastructuur

24

SJ0-1SGI2EB-WT – INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Inbegrepen zijn de algemene werkingskosten, de middelen voor de subsidielijn ‘Polsslag
Brussel’ en de nominatieve subsidies aan organisaties.
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Algemene werkingskosten
In 2022 zullen de algemene werkingskosten hoofdzakelijk dienen voor bestellingen in het
kader van de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de verbetering van
de beeldvorming over onze hoofdstad (o.a. een Trefdag Brussel).
Subsidielijn ‘Polsslag Brussel’
Met de subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ steunt de Vlaamse overheid initiatieven die de
Vlaamse inbreng in Brussel versterken, de banden tussen Brussel en de rest van
Vlaanderen aanhalen en het stedelijke weefsel versterken.
Nominatieve organisaties
Brik
De vzw Brik heeft als missie studenten te huisvesten, studenten te binden aan de stad en
het samenleven te bevorderen, overleg tussen de instellingen voor het Brussels
Nederlandstalig hoger onderwijs te organiseren en te stimuleren en Brussel als
studentenstad te promoten.
Brukselbinnenstebuiten
De vzw Brukselbinnenstebuiten heeft als missie ertoe bij te dragen dat Brusselaars en
niet-Brusselaars de stad in het algemeen en Brussel in het bijzonder leren lezen en
begrijpen, zowel op maatschappelijk, ruimtelijk, als cultureel en historisch vlak. Veelzijdig
en samenhangend gidswerk met meervoudige focus is het belangrijkste werkinstrument,
aangevuld met andere vormen en methodieken.
Studio Globo
De vzw Studio Globo heeft als missie bij te dragen tot maatschappelijke verandering met
het oog op duurzame ontwikkeling, door:
- het stimuleren van een open, respectvolle houding van verbondenheid, als
essentiële bouwsteen in het groeiproces naar een solidaire en rechtvaardige
levenshouding;
- het uitwerken van een methodisch geheel van educatieve vormingsactiviteiten om,
samen met andere actoren, mondiale en interculturele leerprocessen te stimuleren
en didactisch te ondersteunen.
Huis voor Gezondheid
De vzw Huis voor Gezondheid is een netwerkorganisatie in de Brusselse zorg met als doel
het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de Nederlandstalige gezondheidzorg in
onze hoofdstad.
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
De vzw Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise en kennis aan Brusselse
organisaties en partners in welzijn en zorg via:
- de kennisfunctie: opbouwen van expertise omtrent alle aspecten van woonzorg en
toegankelijkheid en ontsluiten van die kennis aan alle partners en
geïnteresseerden;
- de ondersteunings- en begeleidende functie: ondersteunen en begeleiden
van partners in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haalen brengfuncties en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in
de zorgsector;
- de stimulerende functie: zoeken naar nieuwe initiatiefnemers voor de ontwikkeling
van woonzorgprojecten, stimuleren van projecten rond levensloopbestendig wonen
en sensibiliseren van het brede publiek rond dit thema.
Kuumba
Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba heeft als missie een sociaal-cultureel
ontmoetingscentrum in het hartje van Brussel te zijn. Het doel is verschillende culturen bij
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elkaar te brengen, met als uitgangspunt de Afrikaanse gemeenschappen en Vlaamse
Gemeenschap. Kuumba wil een schakel zijn tussen de groeiende mix van Vlaamse en
Afrikaanse culturen en bouwt bruggen binnen de stad en binnen Vlaanderen.
Vlaams-Brusselse Media
De vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) is een mediaorganisatie die – onder de merknaam
BRUZZ - in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een crossmediale werking ontplooit.
Ze doet dat aan de hand van de exploitatie van een erkende televisieomroeporganisatie,
een erkende lokale radio-omroeporganisatie, een elektronisch online informatiemedium
en de publicatie van een periodieke stadskrant.
BRIO
BRIO is een documentatie-, informatie- en onderzoekscentrum, een verzamelpunt voor
wetenschappelijke kennis over Brussel. De algemene doelstelling van BRIO is
wetenschappelijk onderzoek over Brussel en de Vlaamse Rand voorbereiden, initiëren,
uitwerken, opvolgen en verspreiden.
VGC voor de ondersteuning van de Brede School in Brussel
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. De VGC oefent de
regierol uit om de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de Brede Schoolprojecten
in Brussel te implementeren.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
11.734
89
80
0
11.743

VEK
12.165
89
80
0
12.174

Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties
Naar SJ0-1SGI2EC-WT

VAK

VEK

-80

-80

TOTAAL

-80

-80

Toelichting
Voor de enquêtering van de
5de taalbarometer

SJ0-1SGI2EC-WT – DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE
HOOFDSTAD
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het Nederlands in de
hoofdstad). Inbegrepen is de nominatieve subsidie aan het Huis van het Nederlands
Brussel. Daarnaast is een basisallocatie voorzien voor uitgaven in het kader van het
taalbeleid.
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Huis van het Nederlands Brussel
Het Huis van het Nederlands Brussel helpt Brusselaars en Brusselse bedrijven,
organisaties, scholen, kinderdagverblijven, overheden met hun vragen over Nederlands
voor volwassenen. Het wil van het Nederlands een troef maken voor zoveel mogelijk
Brusselaars. De algemene coördinatie en het voeren van een taalpromotiebeleid (creëren
van een positief klimaat rond het Nederlands) wordt gefinancierd via het Brusselbeleid van
de Vlaamse Regering.
Uitgaven in het kader van het taalbeleid:
In het kader van het vijfde Taalbarometer-onderzoek zal een bureau worden aangesteld
voor de enquêtering (bij een representatief staal van de Brusselse bevolking). Die
opdracht zal worden aanbesteed en wordt geraamd op 225.000 euro.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
390
7
225
0
622

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VEK
390
7
225
0
622

Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:

(duizend euro)

Compensaties
Van SJ0-1SGI2EB-WT

VAK
80

VEK
80

Toelichting
Voor de enquêtering van de 5de
taalbarometer

Van SJ0-1SGI5EX-IS

145

145

Voor de enquêtering van de 5de
taalbarometer

TOTAAL

225

225

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

BA 2021
Index
Compensaties

(duizend euro)

VAK
1.948
0
0

VEK
1.948
0
0
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Andere bijstellingen
BO 2022

-

262
1.686

-

262
1.686

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:

(duizend euro)

Andere bijstellingen
Aanpassing aan de
werkelijke dossiers:
index- en interestgedeelte
erfpachtvergoeding
Muntpunt, investeringsen onderhoudskosten aan
gebouwen VO

VAK
-262

VEK
-262

TOTAAL

-262

-262

Toelichting
Totaal bedrag dossiers 1.686 keuro
- 515 keuro investeringen aan
het Huis van het Nederlands
Brussel en Muntpunt (-262
keuro t.o.v. BA2021)
- 200 keuro onderhoudskosten
aan het Huis van het
Nederlands Brussel en
Muntpunt
- 971 keuro voor het index- en
interestgedeelte van de
erfpachtvergoeding van
Muntpunt

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

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
1.094
0
0
39
1.133

VEK
1.094
0
0
39
1.133

Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Aanpassing van het
kapitaalgedeelte van de

VAK
39

VEK
39

Toelichting
Het bedrag op dit artikel wordt
aangepast aan de werkelijke
kapitaalaflossing van de
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erfpachtvergoeding van
Muntpunt
TOTAAL

erfpachtvergoeding voor het
Muntpuntgebouw.
39

39

SJ0-1SGI2EV-WT – CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS IN BRUSSEL
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het Nederlands in de
hoofdstad). De middelen zijn bestemd voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor
wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt.
Bij BA2021 werd een nieuwe subsidiebasis voorzien voor de 3 CVO’s in Brussel (CVO
Semper, CVO Lethas Brussel en GO! CVO Brussel) voor de toekenning van het NT2-budget
van 633 keuro. In 2020 werd dit budget herverdeeld naar het begrotingsartikel waarop de
middelen voor de werking van het Volwassenenonderwijs stonden ingeschreven. Vanaf
2021 worden de middelen rechtstreeks toegekend aan de 3 CVO’s.
De middelen zijn bestemd voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in Brussel
woont en er een cursus NT2 volgt (en niet kan rekenen op een andere vrijstelling).
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
633
0
0
0
633

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VEK
633
0
0
0
633

SJ0-1SGI2EW-IS – MUNTPUNT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt ontvangt voor 2022 een toelage van
2.430 keuro.
Zie toelichting onder 4.1 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw Muntpunt.
Kredietevolutie:

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
2.407
26
3
0
2.430

VEK
2.407
26
3
0
2.430
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Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
Compensaties
Naar CB0-1CBX2AC-PR
TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK

-3

-3

-3

-3

Toelichting
Generieke bijdrage voor
actieplan Energie-efficiëntie
(-2,5%)

het

SJ0-1SGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Voor 2022 staat er voor het Vlaams Brusselfonds een vastleggingskrediet (VAK)
ingeschreven van 2.844 keuro; het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 3.534 keuro.
Er staat jaarlijks een decreetsbepaling ingeschreven in de uitgavenbegroting die het
mogelijk maakt om de niet benutte VAK-kredieten over te dragen naar het volgende
begrotingsjaar. Er werd 1.153 keuro overgedragen van 2020 naar 2021. In 2021 wordt
voorzien om 430 keuro aan te wenden. Er wordt voorzien om het restbedrag van 723
keuro aan te wenden in 2022.
In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering werd een éénmalig budget van
10.000 k euro voorzien op de centrale relanceprovisie (projectnummer 157 –
Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel). Die bijkomende middelen zullen onder meer
ingezet worden voor de projectoproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in
Brussel’ en worden herverdeeld naar de toelage in functie van goedgekeurde initiatieven.
Zie ook toelichting onder 3.1. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams
Brusselfonds.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

VAK
2.989
0
145
0
2.844
723

VEK
2.883
0
145
796
3.534

Inhoudelijke toelichting:
kredietevoluties:
Compensaties
Naar SJ0-1SGI2EC-WT
TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK

-145

-145

145

145

Toelichting
Voor de enquêtering van de 5de
taalbarometer
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugzetten bedrag
overgedragen saldo 2020
verminderd van de
toelagen 2021

VAK

VEK
881

VEK-behoefte

-85

TOTAAL

796

Toelichting
De toelagen werden bij BA2021
verminderd met het bedrag van de
aanwending van het overgedragen
saldo 2020 van 881 keuro
(conform de werkwijze van vorige
jaren). Dit bedrag wordt terug bij
de toelagen gevoegd.
Op basis van de
vereffeningsverplichtingen in 2022
is er een bijstelling van -85 keuro.

2. DAB’s
Ontvangstenartikelen
Uitgavenartikelen
3. Overige entiteiten onder gezag
3.1 Entiteit Vlaams Brusselfonds
Algemene omschrijving
Het Vlaams Brusselfonds financiert projecten en initiatieven die complementair zijn aan
het inclusief gemeenschapsbeleid en die de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en
zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad op het vlak
van welzijn, cultuur en onderwijs beogen.
Koppeling aan ISE
De activiteiten van het Vlaams Brusselfonds worden uitgeoefend binnen het inhoudelijk
structuur element (ISE) Brussel: “Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de
coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad”.
Om het hoofdstedelijk beleid vorm te geven is het Vlaams Brusselfonds een belangrijk
beleidsinstrument.
Bijdrage aan strategische doelstelling
De uitgaven passen in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad), OD 2.1:
(een flankerend en selectief investeringsbeleid voeren ter versterking van de Vlaamse
instellingen in de zorg-, onderwijs- en culturele sector).
De middelen van het Vlaams Brusselfonds worden jaarlijks voor een belangrijk gedeelte
ingezet voor de eigen infrastructuur. Het gaat hierbij over de erfpachtvergoeding en
onroerende voorheffing van Muntpunt en het eigenaarsonderhoud, gebouwenbeheer en
investeringen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel.
Daarnaast wordt er in 2022 via het Vlaams Brusselfonds een actief investeringsbeleid in
de hoofdstad gevoerd dat de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt.
Het fonds verleent investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het
optimaliseren, inrichten, (ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van infrastructuur of
27

aankopen van duurzaam materiaal in het kader van hun werking als Vlaamse
gemeenschapsvoorziening en ter versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel.
Vanaf 1 februari 2021 is een nieuw richtlijnenkader van kracht.
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 4.455 keuro:

Eigen ontvangsten
Toelagen
Overgedragen overschot
vorige boekjaren

BA 2021
620
2 883
881

BO 2022
921
3 534
0

4.455 keuro +71 keuro (t.o.v. BA2021)
0821: 0 keuro (-881 keuro)
1611: 126 keuro huurgelden van het Agentschap I&I, HVNB en Centrum Basiseducatie
Brusselleer voor lokalen in het Huis van het Nederlands Brussel
1620: 300 keuro terugbetaling van onroerende voorheffing van het Muntpuntgebouw
(+300 keuro)
4610: 543 keuro werkingstoelage van SJ0-1SGI5EX-IS (-89 keuro)
6612: 2.991 keuro investeringstoelage van SJ0-1SGI5EX-IS (+740 keuro)
6912: 495 keuro geïndexeerde vergoeding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als
bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt, in uitvoering van artikel 12 van de
samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008 (+
1 keuro)
Uitgaven
VAK: 4.488 keuro
Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 4.488 keuro:
2.844 keuro VAK-krediet, 921 keuro eigen inkomsten en 723 keuro VAK-overdracht
-274 keuro t.o.v. BA2021 (-145 keuro compensatie naar begrotingsartikel SJ01SGI2EC-WT, +301 keuro verhoging eigen ontvangsten en -430 keuro VAKoverdracht)
1250: 34 keuro (onroerende voorheffing Muntpunt)
3300: 365 keuro (110 keuro voor onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel en
255 keuro voor subsidies: 110 keuro voor VK Concerts, 50 keuro voor Brussel behoort
ons toe, 80 keuro voor iMAL en 15 keuro voor partners 11 juliviering)
4110: 200 keuro (eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van het
Nederlands Brussel en Muntpunt)
4160: 370 keuro (uitbatingskosten Muntpunt)
5210: 1.241 keuro (518 keuro en 723 keuro VAK-overdracht nog te bestemmen
investeringssubsidie aan vzw's)
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6112: 2.278 keuro (2.104 keuro voor de erfpachtvergoeding Muntpunt en 174 keuro
voor investeringen aan Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)
VEK: 4.455 keuro
Het totaal aan uitgaven (VEK) in de begroting van het Fonds bedraagt 4.455 keuro en is
gelijk aan de totale ontvangsten van het Fonds.
+71 keuro t.o.v. BA2021 (-145 keuro compensatie naar begrotingsartikel SJ01SGI2EC-WT, -881 keuro overgedragen saldo, +796 keuro toelagen en +301
keuro verhoging eigen ontvangsten)
1250: 34 keuro (VAK 2022: onroerende voorheffing Muntpunt)
3300: 365 keuro (VAK 2022: 110 keuro voor onkostennota's Huis van het Nederlands
Brussel en 255 keuro voor subsidies en partners 11 juliviering)
4110: 200 keuro (28 keuro encours en VAK 2022: 172 keuro voor eigenaarsonderhoud
Muntpunt en kleine herstellingen Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)
4160: 370 keuro (VAK 2022: uitbatingskosten Muntpunt)
5210: 817 keuro (40 keuro encours en VAK 2022: 777 keuro)
6112: 2.619 keuro (344 keuro encours en VAK 2022: 2.104 keuro voor de
erfpachtvergoeding Muntpunt en 171 keuro voor investeringen Muntpunt)
6410: 50 keuro (50 keuro encours)
Saldo-intering of -opbouw
Bij BA 2021 bedroeg de toegestane saldo-intering -881 keuro. De toelage werd toen met
eenzelfde bedrag verminderd.
Bij BO 2022 wordt er geen saldo-intering of saldo-opbouw voorzien. Ten opzichte van BA
2021 treedt er dus een positieve saldo-evolutie op van 881 keuro.
4. Overige entiteiten onder toezicht
4.1 Entiteit Muntpunt
Algemene omschrijving
Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft - naast de bibliotheekfunctie als opdracht de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd
informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse,
Vlaamse instellingen en organisaties.
Koppeling aan ISE
De activiteiten van Muntpunt worden uitgeoefend binnen het inhoudelijk structuurelement
(ISE) Brussel: “Het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het
beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad”.
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Bijdrage aan strategische doelstellingen
SD1 Brusselaars en Brusselgebruikers vinden het antwoord op hun vragen waardoor ze
volwaardig kunnen participeren en functioneren in een complexe stedelijke samenleving
OD1 Muntpunt beschikt over een volwaardige wegwijswerking met
gespecialiseerde info-experts voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening
OD2 Een groter informatieaanbod en meer contactmogelijkheden resulteren in een
breder en inclusief publieksbereik
OD3
Partnerorganisaties
gebruiken
Muntpunt
als
informatieen
communicatieplatform
Financiële impact SD1 op begrotingsjaar 2022:
De uitbouw van de informatieopdracht zal infrastructurele aanpassingen vergen (deze
middelen worden gedragen via het Vlaams Brusselfonds)
SD2 Brusselaars en Vlamingen ontdekken Brussel als co-creatieve stad die bouwt aan een
duurzame en inclusieve toekomst.
OD1 Met een breed publiek worden inspirerende verhalen gedeeld over
verscheiden initiatieven die bijdragen tot een leefbare stad voor iedereen
OD2 Brusselaars en Vlamingen vinden een toegangspoort tot Brussel die hun blik
op de stad verruimt en verdiept
Financiële impact SD2 op begrotingsjaar 2022:
Het uitbouwen van deze SD kan resulteren in een nieuw digitaal platform
SD3 Brusselaars en Brusselgebruikers ontdekken in Muntpunt een schatkist aan ideeën,
opinies en verhalen die handvaten biedt voor een beter leven en bijdraagt aan een
inclusieve, democratische samenleving
OD1 Muntpunt bevordert lezen, wakkert leesplezier aan en laat kennismaken met
verhalen en literatuur
OD2 Muntpunt verbindt Brusselaars en Brusselgebruikers rond ideeën en verhalen
OD3 Brusselaars en Brusselgebruikers vinden duiding bij hedendaagse
samenlevingsthema’s en maken deel uit van het open debat hierover
Financiële impact SD3 op begrotingsjaar 2022:
Geen extra gevolgen
SD4 Iedereen vindt een plek om levenslang te leren, vaardigheden te ontwikkelen en
kennis te delen om zo sterker te staan in de samenleving
OD1 Wie Nederlands wil leren, krijgt tal van oefenkansen in een informeel kader
OD2 Muntpunt is een laagdrempelige leeromgeving voor digitale vaardigheden en
mediawijsheid
OD3 Muntpunt is een laagdrempelige werk- en maakplek waar gebruikers kunnen
experimenteren en van elkaar kunnen leren
OD4 Muntpunt faciliteert en promoot initiatieven die inzetten op sociaal-culturele,
communicatieve en samenwerkingsvaardigheden
Financiële impact SD op begrotingsjaar 2022
Geen extra gevolgen
SD5 Bewoners en gebruikers van Brussel vinden in Muntpunt, en op andere plekken in de
stad, een veilige en inclusieve derde plek
OD1 Publiek en partners geven mee vorm aan de vernieuwing van de infrastructuur
en diensten, alsook aan een gedragscode die een veilig verblijf garandeert
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OD2 Ervaringen met de co-creatie van een derde plek worden ingezet in
samenwerkingen met beheerders en betrokkenen van andere openbare ruimten in
Brussel
Financiële impact SD5 op begrotingsjaar 2022
De uitbouw van deze doelstelling zal infrastructurele aanpassingen vergen (deze financiële
impact is opgenomen in de beleidsnota)
SD6 Muntpunt is een knooppunt van kennis en informatie met focus op het Vlaams
gemeenschapsaanbod en het netwerk van Nederlandstalige instellingen in Brussel en voert
daarbij een actief promotiebeleid
OD1 Paspartoe groeit uit tot een sterk merk, verbonden met een breed en divers
aanbod, en afgestemd op de noden van de Brusselaars en Brusselgebruikers
OD2 Door een scherpere positionering zorgt Muntpunt voor een grotere
doorstroming van het N-aanbod naar het publiek
OD3 Binnen het N-aanbod coördineert Muntpunt een participatief traject dat
uitmondt in een gezamenlijk communicatiebeleid
Financiële impact SD6 op begrotingsjaar 2022
De uitwerking van deze doelstelling zal in begrotingsjaar een aanzienlijke (financiële)
impact hebben op de (digitale) kanalen en tools van de organisatie. De financiële impact
is opgenomen in de begroting zowel in vaste werkingskosten en via een aangelegde
provisie.
Alle doelstellingen worden continu gemeten aan de hand van cijfermateriaal. Nieuw binnen
deze beleidsperiode is dat er gestreefd wordt om de doelstellingen te meten aan de hand
van impactindicatoren. Hiervoor zal een continue interactie met publiek, partners en
stakeholders nodig zijn.
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
Muntpunt voorziet in 2022 een begroting in evenwicht. Hiervoor streeft Muntpunt naar een
niveau van eigen inkomsten van voor corona
OVERZICHT TUSSEN DE BETOELAGING EN DE EIGEN INKOMSTEN (BA2021 –
BO2022)
BA2021
BO2022
Eigen ontvangsten

541

645

Betoelaging

4.587

4.701

BO 2022 – Ontvangsten: +218 (t.o.v. BA 2021)
ESR 16.12: +104 keuro
Voor 2022 voorziet Muntpunt opnieuw de reguliere inkomsten met betrekking tot de
bibliotheek, de zaalverhuur met aanverwante diensten zoals catering, zijnde het niveau
van eigen inkomsten van voor corona.
ESR 46.10: +23 keuro
Dit is de toelage BO 2022 aan Muntpunt vanuit de Vlaamse Gemeenschap, nl. index +26
keuro en -3 keuro generieke bijdrage voor het actieplan Energie-efficiëntie (-2,5%).
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ESR 49.12: +85 keuro
Deze inkomsten vertegenwoordigen een stijging van de enveloppedotatie vanwege de VGC
voor de vervanging van de medewerkers werkzaam in Muntpunt met een VGC-statuut die
op pensioen gaan.
ESR 49.35: +4 keuro
Dit is een indexering van de inkomsten vanwege Actiris (gelinkt aan de indexering van
lonen).
ESR 49.40: +2 keuro
Dit is een indexering van de inkomsten vanwege sociale maribel (gelinkt aan de indexering
van de lonen).
Uitgaven
BO 2022 – Uitgaven: +218 (t.o.v. BA 2021)
ESR 11 (ESR 11.11, ESR 11.12, ESR 11.20, ESR 11.40): +207 keuro
In 2022 is er een stijging van de loonkost omwille van de voorziene indexering van de
lonen, de wettelijke baremaverhoging en nieuwe aanwervingen, nl. medewerkers
werkzaam in Muntpunt met een VGC-statuut die op pensioen gaan, worden vervangen
door medewerkers met een Muntpunt-contract.
ESR 12.11: +11 keuro
De algemene werkingskosten stijgen omwille van de stijgende energiekosten.
VI

APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD

VII LIJST MET AFKORTINGEN
ABB: Agentschap Binnenlands Bestuur
BRIO: Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum
BBC: Beleids- en beheerscyclus
COCOF: Franse Gemeenschapscommissie
DAB: Dienst Afzonderlijk Beheer
GACB: Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel
GGC: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
HVNB: Huis van het Nederlands Brussel
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
IVA: Intern Verzelfstandigd Agentschap
OD: Operationele doelstelling
NT2: Nederlands als tweede taal
SD: Strategische doelstelling
VAK: Vastleggingskredieten
VEK: Vereffeningskredieten
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VRT NU: Vlaamse Radio- en Televisie
VUB: Vrije Universiteit Brussel
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VIII

BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’

1. GEPLANDE BELEIDSINITIATIEVEN
Transversale, horizontale en overkoepelende beleidsdoelstellingen (indien niet onder een
SD geplaatst kunnen worden)
Vanuit het transversaal beleid geven we met onze subsidie-instrumenten mee uitvoering
aan de armoedeproblematiek en het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. We
hebben aandacht voor ‘armoedebestrijding’ en ‘kwetsbare mensen/jongeren’.
Relancemaatregelen (indien niet onder een SD geplaatst kunnen worden)
Naast de hefboomdossiers Vlaamse Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel gebruiken we
de relancemiddelen in 2022 voor de projectoproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als
broedplek in Brussel’.
SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op
respect en vertrouwen
Vanaf 1 januari 2022 de nieuwe beleids- en beheerscyclus met als bouwstenen een
strategisch meerjarenplan (beleidscyclus) en een modern begrotings- en rekeningenstelsel
(beheerscyclus) invoeren.
SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van
Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad
-

Met het Vlaams Brusselfonds een flankerend investeringsbeleid voeren op basis van
het vernieuwd richtlijnenkader;
De samenwerking met de structurele partners van het Vlaams Brusselbeleid opvolgen
op basis van de uitvoering van de meerjarenplannen en convenanten;
Investeren in hoofdstedelijke initiatieven en exemplarische projecten die de banden
tussen Brussel en Vlaanderen versterken aan de hand van de geactualiseerde
subsidiegids ‘Polsslag Brussel’;
Het organiseren van een tweede trefdag.

SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de hele
Vlaamse Regering
Uitbrengen van het GACB-rapport met de Brusseltoets en Brusselnorm.
2. BELEIDSEVALUATIES EN ONDERZOEKSINITIATIEVEN
SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van
Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad
In samenwerking met de VGC het beleids- en subsidiekader Brede School hervormen.
SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad
-

Het verderzetten van het onderzoek ‘Brusselse taalleerders’ dat peilt naar de motivatie
en de verwachtingen van volwassen Brusselaars die Nederlands willen leren doorheen
hun leertraject (Huis van het Nederlands Brussel);
Opstart van het Taalbarometeronderzoek V.
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