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Woord vooraf

Het zittingsjaar 2006-2007 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
was weer flink gevuld. Sinds de uitbreiding van de Raad na de laatste regionale
verkiezingen in 2004 zijn de parlementaire werkzaamheden aanzienlijk toegenomen
en is de Raad een onmisbare speler geworden op het politieke terrein in Brussel.

De kiezers kunnen goed volgen wat er in de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie omgaat. Vanzelfsprekend zijn de plenaire en de
commissievergaderingen openbaar en zijn bezoekers steeds welkom. Bovendien
zendt TV Brussel van alle plenaire vergaderingen uitvoerige samenvattingen uit. Die
tv-samenvattingen kunnen, net zoals de integrale gedrukte verslagen, op gelijk welk
moment worden bekeken en geraadpleegd via de website van de Raad.

Ondertussen is het prachtige huis van de Raad in hartje Brussel een echte
aantrekkingspool geworden. Niet alleen de Vlaamse Brusselaars hebben de weg
naar ons huis gevonden, maar ook wie vanuit Vlaanderen eens een dagje wil
brusselen. Dat blijkt uit de succesvolle opendeurdagen, de talrijker wordende
bezoekersgroepen, de vele artistieke tentoonstellingen, lezingen en andere sociaal-
culturele activiteiten die in ons huis plaatshebben.

Opmerkelijk is de hoge vlucht die de educatieve initiatieven van de Raad hebben genomen. De
Raad wil daarmee doelbewust bijdragen tot democratische burgerschapsvorming. Via een pakket
educatieve projecten kunnen kinderen en jongeren van elf tot achttien jaar op een leuke en
interessante manier kennis maken met de werking van een parlement. Voorbeelden daarvan zijn
het Kinderparlement en het Jongerenparlement 17+. Het afgelopen zittingsjaar was er ook een
primeur: in de Dialoogklassen konden zeventien- en achttienjarigen uit Nederlandstalige Brusselse
scholen vrij en vrank debatteren met hun Franstalige leeftijdgenoten in het parlementaire halfrond.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zet zijn inspanningen voort voor een betere
samenwerking met de Franstalige gemeenschap en met andere bevolkingsgroepen in Brussel.
Ook de internationale contacten van de Raad worden versterkt. Brussel is niet alleen de Vlaamse
hoofdstad, maar ook een bruisende kosmopolitische hoofdstad.

Jean-Luc VANRAES
Voorzitter
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HOOFDSTUK I

SAMENSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE RAAD

1. Samenstelling

1.1. Zetelverdeling

In de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zetelen de 17 Nederlandstalige leden die
op 13 juni 2004 verkozen werden voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 

Deze verkiezingen resulteerden langs Nederlandstalige kant in de volgende zetelverdeling:
Vlaams Belang 6 zetels
VLD 4 zetels
sp.a-spirit 3 zetels
CD&V 3 zetels
Groen! 1 zetel

De Raad vormt samen met het College de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).  
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.



1 2 3

4 5 6

7 8 9



1 Fouad AHIDAR
2 Els AMPE
3 Jan BÉGHIN
4 Adelheid BYTTEBIER
5 Jos CHABERT
6 René COPPENS
7 Carla DEJONGHE
8 Johan DEMOL
9 Brigitte DE PAUW
10 Frédéric ERENS
11 Dominiek LOOTENS-STAEL
12 Erland PISON
13 Marie-Paule QUIX
14 Valérie SEYNS
15 Jos VAN ASSCHE
16 Walter VANDENBOSSCHE
17 Jean-Luc VANRAES

10 11

13 14

16 17

12

15
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1.2. Raad

De 17 leden van de Raad vertegenwoordigen 5 politieke fracties/partijen : Vlaams Belang, VLD,
sp.a-spirit, CD&V en Groen!.  Deze fracties vertolken het standpunt van hun politieke partij(en)
tijdens de besprekingen in de Raad en bij de stemmingen.
De politieke meerderheid wordt gevormd door VLD, sp.a-spirit, CD&V. Vlaams Belang en Groen!
zetelen in de oppositie.

Dominiek Lootens-Stael (fractievoorzitter)
Johan Demol
Frédéric Erens
Erland Pison
Valérie Seyns
Jos Van Assche

Carla Dejonghe (fractievoorzitter)
Els Ampe
René Coppens
Jean-Luc Vanraes

Fouad Ahidar (fractievoorzitter)
Jan Béghin
Marie-Paule Quix

Walter Vandenbossche (fractievoorzitter) 
Jos Chabert
Brigitte De Pauw

Adelheid Byttebier (fractievoorzitter)



1.3. College

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld uit 3 leden : de twee
Vlaamse ministers en de Vlaamse staatssecretaris van de Brusselse gewestregering. De Brusselse
gewestregering telt in totaal 8 leden : 5 ministers (3 Franstalige – 2 Nederlandstalige) en 3 staats-
secretarissen (2 Franstalige – 1 Nederlandstalige).

Collegevoorzitter Guy Vanhengel is bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting,
collegelid Pascal Smet is bevoegd voor Cultuur en Patrimonium en collegelid Brigitte Grouwels
tenslotte is bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken.

Vlaams minister Bert Anciaux woont als minister bevoegd
voor Brussel de vergaderingen van het VGC-college bij
met raadgevende stem en oefent het toezicht uit.
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2. Structuur

2.1. Voorzitter

Bij het begin van ieder zittingsjaar kiest de Raad een voorzitter. Deze leidt de werkzaamheden van
de Raad, het Bureau en het Uitgebreid Bureau. Naar buiten treedt hij op als de vertegenwoordiger
van de Raad. De huidige voorzitter is Jean-Luc Vanraes.

2.2. Bureau

Bij het begin van ieder zittingsjaar wordt het Bureau (voorzitter, ondervoorzitter en 5 secretarissen)
gekozen, dat fungeert als “dagelijks bestuur” van de Raad. Het Bureau is verantwoordelijk voor de
administratie en de financiën van de Raad. Het benoemt het personeel en houdt toezicht op de
werking van de griffie.

Samenstelling (20 oktober 2006 tot 18 oktober 2007) :

Voorzitter Jean-Luc Vanraes (VLD)

Ondervoorzitter Brigitte De Pauw (CD&V)

Secretarissen Frédéric Erens (Vlaams Belang)
Erland Pison (Vlaams Belang)
Fouad Ahidar (sp.a-spirit)
Valérie Seyns (Vlaams Belang)
Els Ampe (VLD)

Vergaderfrequentie :

Aantal vergaderingen Aantal vergaderuren

17 10.40 uur
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2.3. Uitgebreid Bureau

Voor de regeling van louter politieke aangelegenheden,  zoals het opstellen van de agenda van de
plenaire vergaderingen en de regeling van de werkzaamheden, wordt het Bureau uitgebreid met
de fractievoorzitters van de erkende politieke fracties. Samen vormen zij het Uitgebreid Bureau. 

Samenstelling (20 oktober 2006 tot 18 oktober 2007) :

Voorzitter Jean-Luc Vanraes (VLD)

Ondervoorzitter: Brigitte De Pauw (CD&V)

Secretarissen Frédéric Erens (Vlaams Belang)
Erland Pison (Vlaams Belang)
Fouad Ahidar (sp.a-spirit)
Valérie Seyns (Vlaams Belang)
Els Ampe (VLD)

Fractievoorzitters Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
Carla Dejonghe (VLD)
Fouad Ahidar (sp.a-spirit)
Walter Vandenbossche (CD&V)
Adelheid Byttebier (Groen!)

Vergaderfrequentie :

Aantal vergaderingen Aantal vergaderuren

16 18.05 uur
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Beslissingen en dossieropvolging :

Educatieve initiatieven 2007
Tijdens de vergaderingen van 7 december 2006 en 19 april 2007 keurde het Uitgebreid Bureau
de volgende educatieve initiatieven voor 2007 goed :

- Download Brussel : try-out 12 januari 2007.
Jongeren van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs maken kennis met de Belgische
staatsstructuur en ontdekken het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

- Dialoogklassen : 25 januari 2007 en 15 februari 2007.
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Parlement Francophone Bruxellois
gaan samen in debat met Nederlandstalige en Franstalige leerlingen uit het zesde jaar over
“Samenleven in Brussel”.

- Studiekeuzebeurs : 6 tot 9 maart 2007.
Twee initiatieven in samenwerking met de directie Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie : een initiatief voor leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs,
“Speurneuzen in het parlement” en het programma “Handige Harry’s in huis”, voor tieners van
het eerste en tweede middelbaar.

- Kinderparlementen 2007
Na het succes van vorig jaar, met deelname van 22 Brusselse basisscholen, volgt een nieuwe
reeks kinderparlementen : 4, 11 en 25 oktober 2007, 8 en 25 november 2007 onder het thema
“als ik het voor het zeggen had…”

Vlaanderendag 22 april 2007 : opendeur VGC
Op 7 december 2007 beslist het Uitgebreid Bureau tot een bijkomende opendeurdag van de Raad,
naar aanleiding van de tweejaarlijkse Vlaanderendag. 

Informatieavond Vlaams-Brusselse mandatarissen 6 maart 2007
Het Uitgebreid Bureau neemt op 1 februari 2007 de beslissing om een informatieavond te
organiseren voor de gemeentelijke Vlaams Brusselse mandatarissen met als enig agendapunt een
toelichting door het College over de VGC-beleidsdomeinen.
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Uitbreiding draadloos netwerk
Eveneens op 1 februari 2007 zet het Uitgebreid Bureau het licht op groen om het draadloos
netwerk uit te breiden tot de plenaire vergaderzaal.

Studiereis Berlijn - 18 tot 21september 2007
Op 26 februari 2006 geeft het Uitgebreid Bureau de opdracht om een programma voor een
studiereis naar Berlijn uit te werken. Brussel en Berlijn zijn allebei hoofdstad van een federale staat
en tegelijkertijd vormen ze een stadsstaat of een deelstaat binnen een federatie. Vanuit deze
invalshoek wordt het studiebezoek voorbereid.

Voorstellingsfolder – Anderstalige publicaties
Naar aanleiding van het groeiend aantal publieke activiteiten van de Raad, acht het Uitgebreid
Bureau het nuttig dat er een voorstellingsfolder over de Raad wordt gemaakt. (Beslissing van 26
februari 2007). 
Op 14 juni 2007 beslist men om tevens een presentatiebrochure over de Raad in het Frans, het
Engels en het Duits uit te geven, evenals een Franstalige editie van het boek “Brussel, Vlaamse
en kosmopolitische hoofdstad”.

Conferentie van de Vlaams Brusselse Schepenen en OCMW-Voorzitters 
opnieuw van start

De Conferentie van de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in het Brussels hoofdstedelijk
gewest heeft op 14 maart 2007 voor het eerst vergaderd sinds de verkiezingen van oktober 2006.
De Conferentie telt 21 leden: 19 Vlaamse schepenen en 2 Vlaamse OCMW-Voorzitters.
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De Conferentie brengt alle Vlaams Brusselse schepenen en OCMW-voorzitters samen om
ervaringen uit te wisselen, de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren, gemeenschappelijke
problemen te bespreken en eventueel oplossingen aan te kaarten bij andere bestuursniveaus,
ondermeer de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse en de federale overheid.

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de Conferentie een bevoorrechte gesprekspartner
in het lokaal beleid dat de VGC wenst te ontwikkelen.

Op de eerste vergadering van de Conferentie is een Vast Bureau gekozen dat bestaat uit een
voorzitter en drie ondervoorzitters. De vier leden van het Vast Bureau zitten volgens een
beurtsysteem de Conferentie gedurende de komende zes jaar voor.
Tot dat Vast Bureau behoren Robert Delathouwer (sp.a-schepen in Koekelberg), Luc Denys
(Groen!-schepen in Schaarbeek), Brigitte De Pauw (CD&V-schepen in Jette) en Jean-Luc
Vanraes (VLD, OCMW-voorzitter in Ukkel). In de eerste periode neemt Jean-Luc Vanraes het
voorzitterschap waar.

De Conferentie van de Vlaams Brusselse schepenen en OCMW-voorzitters vergadert voortaan in
de zetel van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De griffier van de Raad neemt
het secretariaat waar. De griffie zorgt voor de logistieke ondersteuning.

De Conferentie heeft in het huis van de Raad vergaderd op 14 maart 2007, 9 mei 2007, 4 juni
2007, 27 juni 2007, 4 juli 2007 en 12 september 2007.
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HOOFDSTUK II

DE POLITIEKE ACTIVITEITEN VAN DE RAAD

1. Inhoudelijke analyse 

1.1. Plenaire vergaderingen

In de plenaire vergaderingen van de Raad komen zowel algemene beleidsaspecten als specifieke
VGC-bevoegdheden aan bod : cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Ontwerpen en voorstellen
van verordening, voorstellen van resolutie worden voorbereidend behandeld in de diverse
commissies. Beleidsverklaringen, beleidsnota’s, jaarverslagen en rapporten, moties van aan-
beveling en van afkeuring worden rechtstreeks in de plenaire vergaderingen afgewerkt. Vragen en
interpellaties komen in regel aan bod in de plenaire vergaderingen, maar kunnen ook behandeld
worden in een commissievergadering. Het Uitgebreid Bureau beslist hierover.
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Zoals wettelijk bepaald vond de openingszitting van 2006-2007 plaats op 20 oktober 2006, de 1e
vrijdag na de 3e woensdag van de maand oktober. Nadien volgden nog 16 plenaire vergaderingen
met goed gevulde agenda’s.

20 oktober 2006
Opening zitting 2006-2007  -  Benoeming Bureau  -  Toespraak voorzitter  -  Mededelingen  -
Voorstellen wijziging Reglement van Orde  -  Interpellatie : instap in het kleuteronderwijs  -  Vragen:
verdeling welkomstpakketten aan nieuwe Brusselaars, de gemeenschapscentra en de
democratische waarden

27 oktober 2006
Voorstel resolutie : gehandicaptenbeleid  -  Samengevoegde interpellaties : gevolgen van de
gemeenteraadsverkiezingen 2006  -  Vraag : sportzaal MIVB Haren  -  Actualiteitsdebatten : een
Brussels front bij communautaire onderhandelingen, de gevolgen van de blijvende groei in de
Brusselse Nederlandstalige onderwijsinstellingen 

17 november 2006
Voorstel resolutie : gehandicaptenbeleid  -  Ontwerp verordening begrotingswijziging 2 en B voor
2006  -  Motie van overeenstemming  -  Interpellatie : betere ondersteuning lokale dienstencentra
-  Vraag: toegekende voordelen aan personeelsleden in de gemeenschapscentra  -
Actualiteitsvraag : niet opvolging voorrangsbeleid door ruim 38% Brusselse gemeentescholen  -
Actualiteitsdebat : de mogelijke voorbereidingen van communautaire onderhandelingen in 2007

1 december 2006
Interpellatie over het Stedenfonds  -  Moties van aanbeveling : politieke situatie van Brusselse
Vlamingen en gevolgen hiervan voor het VGC-beleid na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2006,  spijbelen en schoolverzuim in het Nederlandstalig onderwijs Brussel - Interpellaties :
nakende uitzendingen voor en door Marokkanen op TV Brussel, drastische afslanking van de KU
Brussel - Vragen : pensioenregeling voor VGC-werknemers, promoten Brussels voedingsonderwijs
n.a.v. “week van de smaak”  -  Actualiteitsvraag : Zorgnet en de relaties met de Vlaamse Regering
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15 december 2006 ochtendvergadering
Motie van orde  -  Ontwerp verordeningen : begrotingswijziging 3 en C voor 2006 en begroting
voor 2007  -  Motie van overeenstemming  -  Actualiteitsdebat : de problemen bij de Brusselse
WMKJ’s  -  Motie van aanbeveling : nakende uitzendingen voor en door Marokkanen op TV Brussel

15 december 2006 namiddagvergadering
Vragen : onderzoek naar verhuispatroon van Vlamingen van en naar Brussel, organisatie van het
Brussels Nederlandstalig thuisonderwijs, opzeggen van hospitalisatieverzekering van
personeelsleden bij vzw de Welvaartkapoen, signaal tegen integratie door gesluierde medewerkers
van vzw BON,  medische kosten van financieel zwakkere Brusselaars, lessen getrokken uit
hoorzitting over alleenstaande oudere vrouwen  -  Motie van orde

12 januari 2007
Beleidsplan 2007-2011 in kader van erfgoedconvenant tussen Vlaamse Gemeenschap en
Vlaamse Gemeenschapscommissie - Interpellatie : oprichting “gemeentelijke adviesraden
gehandicapten” - Vragen : dienstencheques voor kinderopvang, aidspreventie,  aangekondigd
hervormingsplan van de VGC-administratie, de site van De Lijn in Kuregem en het
stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen  -  Actualiteitsdebat : woonzorgzones in Brussel

26 januari 2007
Samengevoegde interpellaties omtrent uitspraken van een collegelid over uitbreiding territorium van
het Brussels hoofdstedelijk gewest  -  Interpellatie : lerarentekort in het Franstalig onderwijs  -
Vraag : roken op speelplaatsen van Brusselse scholen  -  Actualiteitsdebat : doorlichtingsverslagen
kwaliteit secundaire scholen  -  Actualiteitsvragen : Elishout-Coovi-campus, opschorting lessen in
Academie Beeldende Kunsten te Anderlecht door stroompanne, rol van VGC in gewestelijke
overeenkomst met RSC Anderlecht, homo-agressie door migrantenjongeren in Brussel-centrum

9 februari 2007
Motie van afkeuring : uitspraken van een collegelid omtrent gebiedsroof op Vlaanderen en verdere
uitbreiding van het Brussels hoofdstedelijk gewest  -  Voorstel resolutie over energieverbruik binnen
de VGC  -  Vragen : eventuele schoolbezoeken van vzw Narconon, GPB-opleidingen, promotie van
Brussel als kunstenstad, mogelijke prospectie gebouwen woonzorgzones of seniorenzorg  -
Actualiteitsdebat : het Stedenfonds en de onrust in het Schoolopbouwwerk
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2 maart 2007
Samengevoegde interpellaties en vraag over de aangekondigde sluiting van het Heilig-Hartcollege
in Ganshoren  -  Vraag : samenwerkingsovereenkomst van de Brusselse culturele sector  -
Actualiteitsvraag over het niet meer ondertitelen van Franstalige films in Brusselse filmzalen  -
Vraag : het urgentiefonds voor de onderwijsinstellingen  -  Samengevoegde vragen omtrent
energienormen en -besparende investeringen in scholen

16 maart 2007
Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2005-2007, voortgangsrapport 2005-2006  -  Vragen : onder-
steuning van leerlingen met gezondheidsgerelateerde studieproblemen, tegenstrijdige berichten
rond succes Brusselse wetswinkel

20 maart 2007
Interpellaties : toestand Nederlandstalig onderwijs in Brussel, geplande rondetafelconferentie kwaliteit
Nederlandstalig onderwijs Brussel, resultaten onderwijsinspectie in Brussel, besluiten van onderzoek
schoolachterstand van allochtone leerlingen  -  Actualiteitsvraag : Kristus Koning-Assumpta  -  Vragen
: evaluatie Brussels curriculum, theoretische en praktische lessen autorijden op school

30 maart 2007
Motie van aanbeveling : toestand Nederlandstalig onderwijs in Brussel en resultaten
onderwijsinspectie  -  Interpellaties : welzijn van Nederlandstalige bejaarden in Brussel,
woonzorgzones in het Brusselfonds  -  Discussienota “Hoe waarborg je de anderstalige leerlingen
een (Nederlands)talig kader buiten de school(m)uren ?”  -  Interpellatie : management van de
administratie en personeelsreorganisatie  -  Vraag : Taverne Groot Eiland  -  Actualiteitsvragen :
VGC-politiek t.a.v. gesluierd VGC-personeel, nieuwe plaatsen in kinderopvang, VRT-beslissing niet
uitzenden 11 juli-viering in Brussel

27 april 2007
Motie van orde  -  Interpellatie : demografische omwenteling in Brussel en gevolgen voor Vlaamse
gemeenschap  -  Vragen om uitleg : Roma-problematiek in Brussel, nood aan meer allochtone
personeelsleden in zorgsector  -  Vragen : burgerdienst op school, verlopen convenants tussen
gemeenschapscentra en VGC  -  Actualiteitsvragen :  cumuls leidend ambtenaar VGC, aantal
Nederlandstalige leerlingen in Brusselse scholen, collegestandpunt in debat Vlaamse
Gemeenschap over rol van Brussel en haar instellingen, Stedenfonds 2
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25 mei 2007
Interpellaties : toepasbaarheid zorgverzekering in rusthuizen, aangekondigde Brusselplan en
verband met RVG-motie voor een discussienota  -  Vragen : renovatie van de campus Elishout,
decreet kosteloos basisonderwijs, Time Out-projecten en daaraan gekoppelde begroting  -
Actualiteitsvraag : cultuurbeleidsplannen 2007 en hun subsidiëring 

22 juni 2007
Ontwerp verordening : begrotingswijziging 1 en A voor 2007  -  Motie van overeenstemming  -
Interpellaties : zorgverzekerde bejaarden rusthuis Bergamotte, uitvoering Stedenfonds 2 en
gevolgen voor een aantal vzw’s  -  Vragen : samenwerking Kind&Gezin en VGC m.b.t. Brusselse
consultatiebureaus, Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid en de Migrantenconsulent, tekort
aan Nederlandstalige huisartsen  -  Actualiteitsvraag : opdoeken Brussels Steunpunt
Ouderenmis(be)handeling  -  Vraag : schrijnend tekort aan medewerkers Brusselse zomerschool  -
Actualiteitsvraag : dreigend gebrek aan monitoren voor Brusselse speelpleinen

6 juli 2007
Interpellatie : cultuurparticipatiepolitiek van de VGC  -  Ontwerp verordening :  rekening 2005  -
Motie van overeenstemming  -  Interpellaties : Coditel, toename problematisch cannabisgebruik en
drugspreventiebeleid  -  Actualiteitsvraag : brochure “Aan tafel !” verspreid in alle scholen van
Brussel-stad.

De volledige tekst van de besprekingen over al de agendapunten van de plenaire openbare
vergaderingen wordt weergegeven in het Integraal Verslag, dat per vergadering wordt opgemaakt.
Deze verslagen zijn consulteerbaar op de website www.raadvgc.be onder de rubriek ‘parlementaire
documenten’.

In het zittingsjaar 2006-2007 kwam de Raad 2 keer samen in besloten plenaire vergadering. Op
1 december 2006 werden de begrotingswijziging 1 voor 2006 en de begroting 2007 van de Raad
aangenomen en op 22 juni 2007 werden de rekening 2006 van de Raad en de rekening van het
Reservefonds goedgekeurd.
Van de besloten plenaire vergaderingen worden notulen gemaakt, die worden bewaard op de
griffie. Deze notulen zijn niet ter inzage van het publiek.
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1.2. Commissies

De werkzaamheden van de Raad worden voorbereid in commissies. Het aantal commissies, hun
benaming, samenstelling en bevoegdheid wordt door de Raad, op voorstel van het Bureau, bepaald.
De bespreking van de ontwerpen of voorstellen vindt eerst plaats in een commissie, tenzij er tot
spoedbehandeling wordt overgegaan.
Een commissie is samengesteld uit een beperkt aantal VGC-raadsleden volgens het principe van
de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties en behandelt de stukken die onder haar
bevoegdheid vallen. 

1.2.1. Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting

Bevoegdheid
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting behandelt de begroting, de
begrotingswijzigingen, de rekening, het communicatie- en mediabeleid, ambtenarenzaken en alle
andere onderwerpen van algemene aard.
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Samenstelling
Voorzitter Jean-Luc VANRAES (VLD)

Ondervoorzitter Jan BEGHIN (sp.a-spirit)

Effectieve leden Vlaams Belang Dominiek LOOTENS-STAEL
Johan DEMOL

VLD Jean-Luc VANRAES
sp.a-spirit Jan BEGHIN
CD&V Walter VANDENBOSSCHE

Plaatsvervangers Vlaams Belang Frédéric ERENS
Jos VAN ASSCHE

VLD René COPPENS
sp.a-spirit Marie-Paule QUIX
CD&V Brigitte DE PAUW

Werking
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting vergaderde openbaar op 27 oktober,
27 november, 28 november, 15 december 2006, 9 januari, 5 februari, 30 maart, 18 juni en 2 juli
2007.

De begrotingswijzigingen 2 + B en 3 + C voor 2006, de begroting 2007 en de begrotingswijziging
1 + A voor 2007 alsook de rekening 2005 werden behandeld. 

Daarnaast werd gedebatteerd over de motie van aanbeveling omtrent de VGC na de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006, het voorstel van resolutie betreffende de
aanwending van de Lombardgelden ten gunste van de Brusselse Vlamingen en het voorstel van
resolutie omtrent het energieverbruik binnen de VGC.

Op vrijdag 30 maart 2006 ontving de commissie de nieuwe leidend ambtenaar van de VGC-
administratie met een uiteenzetting over het management en operationeel plan van de
administratie, dat tevens toegelicht werd door het College.

Besloten commissievergaderingen vonden plaats op 17 november 2006 en op 18 juni 2007.
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Tijdens deze twee bijeenkomsten kwamen de verschillende begrotingsstukken van de Raad aan
bod : de begrotingswijziging 2006, de begroting 2007, de rekening 2006 en de rekening van het
Reservefonds.

1.2.2. Commissie voor het Reglement

Bevoegdheid
Zoals de benaming laat vermoeden, is deze commissie bevoegd voor de behandeling van de
voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

Samenstelling
Deze commissie is samengesteld uit de leden van het Uitgebreid Bureau.

Voorzitter Jean-Luc VANRAES (VLD)

Ondervoorzitter Brigitte DE PAUW (CD&V)

Secretarissen Fouad AHIDAR (sp.a-spirit)
Frédéric ERENS (Vlaams Belang)
Erland PISON (Vlaams Belang)
Valérie SEYNS (Vlaams Belang)
Els AMPE (VLD)

Fractievoorzitters Dominiek LOOTENS-STAEL (Vlaams Belang)
Carla DEJONGHE (VLD)
Fouad AHIDAR (sp.a-spirit)
Walter VANDENBOSSCHE (CD&V)
Adelheid BYTTEBIER (Groen!)

Werking
Tijdens de openingszitting van de Raad op 20 oktober 2006 werden 5 voorstellen tot wijziging van
het Reglement van Orde besproken en aangenomen die aan het einde van het vorige zittingsjaar
ingediend waren. Al deze wijzigingen werden in het Reglement van Orde geïntegreerd.
In de loop van 2006-2007 werd geen voorstel tot wijziging neergelegd. 
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1.2.3. Samenwerkingscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het
Brussels hoofdstedelijk gewest

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft van meet af aan de band aangehaald
met de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers die in Brussel gekozen zijn. Dat is zelfs in het
Reglement van Orde van de Raad van de VGC verankerd via de oprichting van de Samenwerkings-
commissie.

Bevoegdheid
De samenwerkingscommissie heeft tot doel de samenwerking en het overleg tussen de Raad en
de Brusselse Vlaamse volksvertegenwoordigers te verzekeren. De samenwerkingscommissie
vergadert minstens drie keer per zittingsjaar.

Samenstelling
Voorzitter Jean-Luc VANRAES (VLD)
Ondervoorzitter Brigitte DE PAUW (CD&V) 

VGC-Raad
Vlaams Belang Johan DEMOL, Frédéric ERENS, Dominiek LOOTENS-STAEL, 

Erland PISON, Valérie SEYNS, Jos VAN ASSCHE
VLD Els AMPE, René COPPENS, Carla DEJONGHE, Jean-Luc VANRAES
sp.a-spirit Fouad AHIDAR, Jan BÉGHIN, Marie-Paule QUIX
CD&V Jos CHABERT, Brigitte DE PAUW, Walter VANDENBOSSCHE
Groen! Adelheid BYTTEBIER

Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest
Vlaams Belang Erik ARCKENS, Greet VAN LINTER

Monique MOENS (Onafhankelijke vanaf 28 juni 2007)
VLD Sven GATZ
sp.a-spirit Elke ROEX
CD&V Steven VANACKERE (tot 28 juni 2007)

Paul DELVA (vanaf 4 juli 2007)
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Werking
Een belangrijk thema bij de samenwerkingscommissie in
het zittingsjaar 2006-2007 betrof de uitbouw en de
werking van woonzorgzones. 
De eerste activiteit hieromtrent was een studiebezoek aan
de woorzorgzones van Wervik op 28 februari 2007. Tijdens
een dagvullend programma kregen de parlementsleden
enerzijds beklijvende uiteenzettingen door de voorzitter en
de secretaris van het Wervikse OCMW en anderzijds een
boeiende rondleiding in de plaatselijke woonzorgzone, langs
het callcenter, het woonloket en een paar aangepaste
serviceflats.

Later in het werkjaar, op 26 maart 2007, werd rond dit
onderwerp gedebatteerd met Vlaams minister voor Cultuur,
Jeugd en Brussel, Bert Anciaux en collegelid Brigitte
Grouwels, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en
Ambtenarenzaken.

Intussen werd de kersverse voorzitter van het Vlaams
Parlement, mevrouw Marleen Vanderpoorten op 12 maart
2007 door de commissie uitgenodigd voor een gesprek
rond de plaats en de rol van Brussel voor de hele Vlaamse
gemeenschap. 
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1.2.4. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd

Bevoegdheid
De Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd agendeert alle onderwerpen met betrekking tot
kunsten, cultureel erfgoed, musea, gemeenschapscentra, sociaal-cultureel werk in
verenigingsverband, amateuristische kunstbeoefening, bibliotheekwerking, jeugd, speelpleinen,
sport en sportinfrastructuur en de derde leeftijd.

Samenstelling
Voorzitter Brigitte DE PAUW (CD&V)

Secretaris Valérie SEYNS (Vlaams Belang)

Effectieve leden Vlaams Belang Erland PISON
Valérie SEYNS

VLD René COPPENS
sp.a-spirit Marie-Paule QUIX
CD&V Brigitte DE PAUW

Plaatsvervangers Vlaams Belang Dominiek LOOTENS-STAEL
Frédéric ERENS

VLD Carla DEJONGHE
sp.a-spirit Jan BEGHIN
CD&V Jos CHABERT

Werking
De Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd werkte haar programma af in 5
bijeenkomsten.

Op 29 november 2006 werden eerst twee vragen behandeld over de
zwemweek en de openingsuren van Brusselse zwembaden en over de
problemen omtrent de subsidieaanvragen van de Vlaamse sportclubs in
Brussels. 
Nadien werd een plaatsbezoek gebracht aan de Hoofdstedelijk Openbare
Bibliotheek waar voorzitter Hugo Weckx en hoofdbibliothecaris Relinde
Raeymaekers het woord voerden over de organisatie en de problemen bij de
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HOB in het verbouwende Monnaiehouse. Aansluitend belichtte bibliothecaris Dora De Haeck de
werking van het Steunpunt Brusselse Bibliotheken (SBB).

Op woensdag 10 januari 2007 stond de bespreking van het Beleidsplan 2007-2011 in het kader
van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie op de agenda.

Tijdens de bijeenkomst van 24 januari 2007 beantwoordde bevoegd collegelid Pascal Smet eerst
een vraag omtrent de noodzaak van verhuis van collectie van de HOB tijdens de geplande
renovatiewerken in 2008 om daarna een gestoffeerde toelichting te geven bij de plannen van de
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie m.b.t. de uitbouw van een
Vlaams Communicatiehuis in Brussel.  Ook projectcoördinator Ann Steenwinckel verduidelijkte de
stand van zaken hieromtrent.

Op vrijdag 2 maart 2007 vergaderde de Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd samen met de
Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding. Eerst kwam de bespreking van de discussienota
“Hoe waarborg je de anderstalige leerlingen een (Nederlands)talig kader buiten de school(m)uren ?”
aan bod. Nadien reageerde collegevoorzitter Guy Vanhengel op de interpellatie in verband met
laaggeletterdheid en taalbeheersing in het kader van een globaal taalbeleid in het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel.

Op dinsdag 2 oktober 2007 gaf collegelid Pascal Smet tekst en uitleg bij de hervormingsplannen
voor de gemeenschapscentra en beantwoordde hij twee interpellaties over hetzelfde onderwerp.
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1.2.5. Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding

Bevoegdheid
De Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding is bevoegd voor de bespreking van alle
onderwerpen in verband met Nederlandstalig onderwijs in Brussel, VGC-onderwijs, leerlingen-
begeleiding en opleiding naar werk.

Samenstelling
Voorzitter Fouad AHIDAR (sp.a-spirit)

Ondervoorzitter Walter VANDENBOSSCHE (CD&V)

Effectieve leden Vlaams Belang Dominiek LOOTENS-STAEL
Frédéric ERENS

VLD Carla DEJONGHE
sp.a-spirit Fouad AHIDAR
CD&V Walter VANDENBOSSCHE

Plaatsvervangers Vlaams Belang Erland PISON
Valérie SEYNS

VLD Els AMPE
sp.a-spirit Marie-Paule QUIX
CD&V Brigitte DE PAUW

Werking
De Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding organiseerde 7 vergaderingen en een
buitenlandse studiereis naar Finland.

Op 9 november 2006 vond in het Vlaams parlementsgebouw een gemeenschappelijke vergadering
plaats van de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams
Parlement en de Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie rond het thema “Onderwijsondersteuning van het Nederlandstalig
onderwijs is Brussel”. De volgende sprekers kwamen elk vanuit hun invalshoek aan het woord :
Magda Deckers (Voorrangsbeleid Brussel), Helga De Braeckeleer (BROSO vzw), Lief Vandevoort
(Schoolopbouwwerk Brussel), Werner Schrauwen (Nascholingscentrum Brussel) en Piet
Vervaecke (Taalvaart VGC).
Na elke uiteenzetting kregen de parlementsleden de kans om vragen te stellen.
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Van 13 tot 16 november 2006 verbleven de commissieleden in Finland.
Finland scoort zeer goed op het vlak van onderwijs en staat op de 1ste plaats in het OESO-rapport
2005.  Deze studie en de bijzondere interesse voor het Finse gelijke kansenbeleid heeft de
Commissie ertoe aangezet een studiereis naar Helsinki te organiseren.
De eerste namiddag wordt de delegatie ontvangen door 2 medewerkers van het departement
onderwijs van de stad Helsinki : mevrouw Eeva Penttilä, verantwoordelijke voor de dienst
internationale betrekkingen en mevrouw Merja Hallantie, psycholoog. Zij belichtten kort het thema
“The city of Helsinki as a provider of education”. 

De tweede dag bracht de
delegatie een bezoek aan de
Kallio Comprehensive School en
de  Käpylä Comprehensive
School. Ter afronding van de
studiereis werd de delegatie
ontvangen in het Finse Parlement.
Vóór de rondleiding voerden
commissieleden een gesprek met
de voorzitter van de Commissie
Onderwijs, mevrouw Kaarina
Dromberg, rond de opmerkingen
en bevindingen die de commissie-
leden tijdens deze studiereis
hebben waargenomen.

Op 27 november 2006 reageerde collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor Onderwijs,
Beroepsopleiding en Begroting op 3 interpellaties : spijbelen en schoolverzuim in het Nederland-
stalig onderwijs in Brussel, actieplannen van “Klasse” tegen steaming, onderwijsondersteuning van
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Nadien gaf hij een antwoord op 3 vragen omtrent het meetinstrument inzake ouderbetrokkenheid,
de opgelegde uitwerking van een gezondheidsbeleid door de Nederlandstalige Brusselse scholen
en over het aantal inbraken in schoolgebouwen.

Op 2 maart 2007 vergaderde de Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding samen met de
Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd.
Eerst kwam de bespreking van de discussienota “Hoe waarborg je de anderstalige leerlingen een
(Nederlands)talig kader buiten de school(m)uren ?” aan bod.
Nadien reageerde collegevoorzitter Guy Vanhengel op de interpellatie over laaggeletterdheid en
taalbeheersing in het kader van een globaal taalbeleid in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
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In de bijeenkomst van 23 mei 2007 werd eerst een interpellatie behandeld betreffende de
aansluiting van de BUSO-school Zaveldal tot de vereniging ‘school zonder racisme’.
De overige tijd werd besteed aan de bespreking van de studie “Prestaties van leerlingen van
buitenlandse herkomst in België volgens de PISA-studie. Vergelijking tussen de Franse
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap”.
ULB-docent Dirk Jacobs, één van de medewerkers aan dit
onderzoek, gaf een uitvoerige toelichting aan de hand van heel
wat cijfer- en beeldmateriaal.

De twee volgende samenkomsten werden volledig gewijd aan
immersieprojecten.
Op 24 mei vond een terreinbezoek plaats bij de gemeentelijke
basisschool en de secundaire gemeenschapsschool van
Frasnes-lez-Anvaing en op 20 juni 2007 stonden de
taalbadklassen in de Van Meyelschool te Sint-Lambrechts-
Woluwe op het programma.  Telkens konden de commissieleden
na een uitvoerige belichting door de initiatiefnemers en een
vragenronde, kennis maken met de praktijkuitvoering bij de
leerlingen in de klaslokalen.

Op 3 juli 2007 sloot de Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding het zittingsjaar af met een
hoorzitting over schoolopbouwwerk. Mevrouw Lief Vandevoort, directeur Schoolopbouwwerk
Brussel, gaf een algemene uiteenzetting over de problematiek.  De schoolopbouwwerkers Kathy
Ruysinck (regio Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek) en Ann Boeraeve (regio Etterbeek, Elsene,
Vorst en Sint-Gillis) belichtten hun werk op het terrein.
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1.2.6. Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Senioren

Bevoegdheid
De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Senioren heeft als bevoegdheid algemeen welzijns-
beleid, jeugdwelzijn, seniorenwelzijn, etnisch-culturele minderheden, welzijn van personen met een
handicap, stedenbeleid, kind en gezin, gehoor-, spraak- en visuscentrum de Poolster en het
gezondheidsbeleid.

Samenstelling
Voorzitter Jos VAN ASSCHE (Vlaams Belang)

Ondervoorzitter Jan BEGHIN (sp.a-spirit)

Effectieve leden Vlaams Belang Valérie SEYNS
Jos VAN ASSCHE

VLD Els AMPE
sp.a-spirit Jan BEGHIN
CD&V Brigitte DEPAUW

Plaatsvervangers Vlaams Belang Johan DEMOL
Dominiek LOOTENS-STAEL

VLD Carla DEJONGHE 
sp.a-spirit Fouad AHIDAR
CD&V Jos CHABERT

Werking
De Commissie kwam een eerste keer samen op 22 november 2006 met een
hoorzitting over “De problematiek van de alleenstaande oudere vrouwen”.
Aan de hand van cijfermateriaal en vanuit haar praktijkervaringen bracht
mevrouw Els Messelis, sociaal-gerontologe, een gefundeerde uiteenzetting
over dit thema.
Achteraf gaf collegelid Brigitte Grouwels, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en
Ambtenarenzaken een antwoord op de interpellatie betreffende cijfergegevens
over aanmeldingen van zorgvragen en de resultaten van de HIVA-studie.

De mondelinge vraag omtrent het taalgebruik in de ziekenfondsen binnen het Brussels
hoofdstedelijk gewest en de gevolgen voor het welzijn, was aan de orde tijdens de samenkomst
van woensdag 9 mei 2007.
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1.3. Studiebezoek Berlijn – 18 tot 21 september 2007.

Een delegatie van de Raad bracht onder leiding
van voorzitter Jean-Luc Vanraes een vierdaags
studiebezoek aan Berlijn. Naast de voorzitter
namen ook ondervoorzitter Brigitte De Pauw, de
fractievoorzitters Dominiek Lootens-Stael, Carla
Dejonghe, Adelheid Byttebier  en raadslid Marie-
Paule Quix deel aan het bezoek.
De delegatie was te gast op de Vlaamse
diplomatieke vertegenwoordiging en genoot een
toelichting van Vlaams diplomatiek
vertegenwoordiger Edi Clijsters. Hij had het
onder meer over het functioneren van Berlijn als
hoofdstad en deelstaat en over de evolutie van
het Duits federalisme. Nadien werd de VGC-
groep ontvangen op de Belgische Ambassade
door de heer Marc Geleyn, ambassadeur, voor
een gedachtewisseling over de relatie tussen
België en Duitsland. 
De volgende dag werd een uitgebreid bezoek
gebracht aan de Erika Mann-Grundschule, een multiculturele basisschool in de wijk Wedding. Frau
Babbe, directrice, gaf tekst en uitleg bij de interessante aanpak van de school inzake het integreren
van kinderen met een migratieachtergrond in het Berlijnse onderwijs. Nadien volgde een briefing
over het Europabeleid van Duitsland en de relatie met Brussel door de heer François de Kerchove,
Ministerraad op de Belgische ambassade.
Vervolgens ging het richting Abgeordnetenhaus Berlin, waar de VGC ontvangen werd door de
Berlijnse parlementsleden Karin Seidel-Kalmutzki (Vice-voorzitter, SPD), Mieke Senftleben (FDP),
Oliver Scholz (CDU) en Günther KRUG (SPD). Het gesprek ging over de uitdagingen en
knelpunten van de dubbele functie van Berlijn als hoofdstad en deelstaat, over de integratie van
Oost en West en over het omgaan met diversiteit in het onderwijs. Het bezoek werd afgerond met
een rondleiding in het Abgeordnetenhaus.
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Op donderdag 20 september 2007 woonde de VGC-delegatie een plenaire
vergadering bij van de Deutsche Bundestag. Op de agenda stond het debat over
de verdere deelname van Duitse interventietroepen aan de Navo-missie in
Afghanistan. 
Nadien volgde een vergadering met de parlementsleden Andreas Schmidt
(Vorsitzender des Rechtsausschusses, CDU/CSU), Jochen-Konrad Fromme
(Föderalismuskommission, CDU/CSU), Otto Fricke (Föderalismuskommission,
FDP), Dr. Volker Wissing (Föderalismuskommission, FDP) en Axel Troost
(Föderalismuskommission, Die Linke) over de politieke en financiële verhoudingen
tussen de federale staat en de deelstaten. 

Het studiebezoek werd afgesloten met een ontmoeting met de voorzitter van de Duits-Belgisch-
Luxemburgse parlementsgroep, waar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de
grensgebieden van de drie betrokken staten uitgebreid aan bod kwamen.

1.4. Studiebezoek met collegelid Brigitte Grouwels – 24 april 2007.

Een delegatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie onder leiding van VGC-collegelid Brigitte
Grouwels bracht een bezoek aan de provinciale overheid van Limburg, het Toegankelijkheids-
bureau Vlaanderen en het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid in Hasselt.
Het werkbezoek startte in het provinciehuis met een toelichting over Universal Design door
Professor Hubert Froyen van de Provinciale Hogeschool Limburg. Daarna kwam gedeputeerde
Erika Thijs aan het woord over het provinciale toegankelijkheidsbeleid. Aansluitend werd de werking
van het Toegankelijkheidsbureau en het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid toegelicht door
algemeen directeur Mieke Broeders. Greet Vandenrijt van Toerisme Vlaanderen gaf uitleg bij het

actieplan toegankelijkheid van Toerisme Vlaanderen.
De voormiddag werd afgesloten met een toespraak
van gouverneur Steve Stevaert die het (economisch)
belang van toegankelijkheid en de uitbouw van het
kenniscentrum toegankelijkheid voor Limburg in de
verf zette. 
Na de middag kregen de deelnemers een zicht op
‘toegankelijkheid in de praktijk’ via een bustoer door
Hasselt langs de Groene Boulevard en een bezoek
aan het plaatselijk cultureel centrum.
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2. Kwantitatieve analyse

2.1. Plenaire vergaderingen en commissievergaderingen

2.1.1. Plenaire vergaderingen : vergaderfrequentie

Tijdens het volledige zittingsjaar 2006-2007 hield de Raad 17 openbare plenaire vergaderingen en
2 besloten plenaire vergaderingen in een totale vergadertijd van respectievelijk 41.56 uur en 10
minuten. 

2.1.2. Commissievergaderingen : vergaderfrequentie

Commissie Aantal bijeenkomsten Totale vergadertijd 

Algemene Zaken,
Financiën en begroting 9 7.45 uur

- Besloten vergaderingen + 2 + 0.15 uur

Het Reglement / /

Samenwerking tussen RVG en de zes
Vl. volksvertegenwoordigers uit Brussel 3 6.50 uur

Cultuur, Jeugd en Sport 5 10.00 uur

Onderwijs en Beroepsopleiding 7 24.10 uur

Welzijn, Gezondheid en Senioren 2 2.05 uur

TOTALEN 26 + 2 50.50 + 0.15 uur
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2.2. Verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit

2.2.1. Voorstellen van verordening

Er werden geen voorstellen van verordening ingediend.  

2.2.2. Voorstellen van resolutie

1. Voorstel van resolutie houdende het gehandicaptenbeleid in Brussel –  
Stuk 349 (2006-2007) – Nr.1
Aangenomen op 17 november 2006

2. Voorstel van resolutie houdende het energieverbruik binnen de VGC – 
Stuk 362 (2006-2007) – Nr.1
Aangenomen op 9 februari 2007

3. Voorstel van resolutie van de heren Dominiek Lootens-Stael, Frédéric Erens, Erland Pison en
mevrouw Valérie Seyns betreffende de aanwending van de Lombardgelden ten gunste van de
Brusselse Vlamingen – Stuk 358 (2006-2007) - Nr.1
Niet aangenomen in de commissie.

2.2.3. Discussienota’s

De heer Fouad Ahidar diende in de periode 2006-2007 de enige discussienota in : “Hoe waarborg
je de anderstalige leerlingen een (Nederlands)talig kader buiten de school(m)uren ?” –  Stuk 359
(2006-2007) – Nrs.1 en 2
Over een discussienota wordt niet gestemd.

2.2.4. Moties

Tot besluit van een interpellatie kunnen de raadsleden een motie van aanbeveling of van afkeuring
indienen. De volgende moties van aanbeveling werden in het zittingsjaar 2006-2007 ingediend :

● Motie van aanbeveling van de heer Walter Vandenbossche tot besluit van de op 27 oktober
gehouden interpellatie van de heer Walter Vandenbossche tot de heer Guy Vanhengel,
collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting, over de VGC na de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 – Stuk 350 (2006-2007) – Nr.1
Niet aangenomen in de commissie.
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● Motie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael tot besluit van de op 27 oktober
gehouden interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Guy Vanhengel,
collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting, in verband met de
politieke situatie van de Vlamingen in Brussel na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
jongstleden en de gevolgen voor het beleid van de VGC – Stuk 351 (2006-2007) – Nr.1
Niet aangenomen

● Motie van aanbeveling van de heren Frédéric Erens en Dominiek Lootens-Stael tot besluit van
de op 27 november 2006 gehouden interpellatie van de Frédéric Erens tot de heer Guy
Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting,
betreffende “spijbelen en schoolverzuim in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel – Stuk 355
(2006-2007) – Nr.1
Niet aangenomen

● Motie van aanbeveling van de heren Dominiek Lootens-Stael, Frédéric Erens, Erland Pison en
mevrouw Valérie Seyns tot besluit van de op 1 december 2006 in plenaire vergadering
gehouden interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Guy Vanhengel,
collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting, betreffende de
nakende uitzendingen voor en door Marokkanen op TV Brussel – Stuk 356 (2006-2007) – Nr.1
Niet aangenomen

● Motie van aanbeveling van mevrouw Carla Dejonghe en de heren Fouad Ahidar en Walter
Vandenbossche tot besluit van de op 20 maart 2007 gehouden interpellaties over de toestand
van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en over de resultaten van de onderwijsinspectie in
Brussel – Stuk 365 (2006-2007) – Nr.1
Aangenomen op 30 maart 2007

Er werd slechts één motie van afkeuring ingediend :

● Motie van afkeuring van de heren Dominiek Lootens-Stael, Johan Demol, Frédéric Erens, Jos
Van Assche, Erland Pison en mevrouw Valérie Seyns tot besluit van de op 26 januari 2007
gehouden interpellatie van de heer heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Guy Vanhengel,
collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting, betreffende de
uitspraken van een lid van zijn College om gebiedsroof te plegen op Vlaanderen en het
territorium van het Brussels hoofdstedelijk gewest verder uit te breiden – Stuk 361 (2006-
2007) – Nr.1 
Niet aangenomen

JAARVERSLAG 2006-2007 | 39



Voor elke begrotingsverordening wordt een motie van overeenstemming ingediend waarin
bevestigd wordt dat de begrotingstabellen in overeenstemming zijn en een integrerend deel
uitmaken van de neergelegde verordening.
In de zitting 2006-2007 werden de volgende moties van overeenstemming ingediend en
aangenomen :

● Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 2 en B
voor het dienstjaar 2006
Aangenomen op 17 november 2006

● Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 3 en C
voor 2006 en bij de begroting voor het dienstjaar 2007
Aangenomen op 15 december 2006

● Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 1 en A
voor het dienstjaar 2007
Aangenomen op 22 juni 2007

● Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over het dienstjaar
2005
Aangenomen op 6 juli 2007

2.2.5. Voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde

In het zittingsjaar 2006-2007 werd geen voorstel tot wijziging van het Reglement van 
Orde ingediend.

2.2.6. Ontwerpen van verordening

Het College diende 5 ontwerpen van verordening in die allen door de Raad werden
aangenomen. (zie ook Bijlage 2)

● Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het
dienstjaar 2006 – Stuk 6 (2006-2007) – Nrs.1 en 2
Aangenomen op 17 november 2006 
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● Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het
dienstjaar 2006 – Stuk 6 A (2006-2007) – Nrs.1 en 2
Aangenomen op 15 december 2006

● Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007 – Stuk 5
(2006-2007) – Nrs.1 en 2 
Aangenomen op 15 december 2006 

● Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het
dienstjaar 2007 – Stuk 6 B (2006-2007) – Nrs.1 en 2 + Errata
Aangenomen op 22 juni 2007 

● Ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2005 –  Stuk 7
(2006-2007) – Nrs.1 en 2
Aangenomen op 6 juli 2007 

2.2.7. Beleidsverklaringen en Beleidsnota’s

In het zittingsjaar 2006-2007 diende het College geen enkele Beleidsnota in.

2.2.8. Beleidsplannen en Beleidsovereenkomsten, Jaarverslagen en Jaarplannen

● Beleidsplan 2007-2011 in het kader van het erfgoed convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 357 (2006-2007) – Nrs.1 en 2
Aangenomen op 12 januari 2007

● Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2005-2007 : voortgangsrapport 2005-2006 – Stuk 363
(2006-2007) – Nr.1
Aangenomen op 16 maart 2007

2.3. Controlerende activiteit

De VGC-raadsleden oefenen hun controlefunctie uit via interpellaties, mondelinge vragen,
actualiteitsvragen en schriftelijke vragen.
Interpellaties, mondelinge vragen en actualiteitsvragen komen aan bod tijdens de plenaire
vergaderingen of, indien het Uitgebreid Bureau dit beslist, in de bevoegde commissievergadering.
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2.3.1. Interpellaties, vragen, actualiteitsvragen en vragen om uitleg per collegelid, per
fractie en per raadslid, in openbare vergaderingen

- Interpellaties (I P)
- Actualiteitsvragen (A V)
- Vragen (Vr)
- Vragen om uitleg (VoU)

Guy Vanhengel Pascal Smet Brigitte Grouwels
I P AV Vr VoU I P AV Vr VoU I P AV Vr VoU

VLAAMS BELANG
Johan Demol 1
Frédéric Erens 2 5 2 1 2
Erland Pison 1 1 1 2 1 1
Dominiek Lootens-Stael 8 3 3 1 1 2 1 1
Valérie Seyns
Jos Van Assche 3 1 1 1
V L D
Els Ampe 3 1 1 2
René Coppens 1 1
Carla Dejonghe 1 1 2 2 1 3
Jean-Luc Vanraes 1
S P. a – S P I R I T
Fouad Ahida 3 1
Jan Béghin 1 1 3 1 2
Marie-Paule Quix 3 1 3 1 1 1 1
C D  &  V
Jos Chabert
Brigitte De Pauw 3 2 1 1 1
Walter Vandenbossche 5 3 1 1 1
G R O E N !
Adelheid Byttebier 1 1 2 1 1
SUBTOTALEN 19 24 18 0 3 6 6 0 11 9 16 2
TOTALEN 61 15 38
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Artikel 59,5c van het nieuwste Reglement van Orde, bepaalt dat wanneer 2 of meer leden van
verschillende fracties actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp indienen, de voorzitter deze, na
ontvankelijkheid, omzet in een actualiteitsdebat.
In het zittingsjaar 2006-2007 werden zo in totaal 16 actualiteitsvragen, uit vorige tabel, behandeld
in 7 actualiteitsdebatten. 

2.3.2. Interpellaties, vragen en actualiteitsvragen in besloten commissievergaderingen

Nihil

2.3.3. Interpellaties, vragen en actualiteitsvragen per collegelid en per raadslid in de
openbare commissievergaderingen

Interpellaties, vragen en actualiteitsvragen kunnen door het Uitgebreid Bureau voor behandeling
worden doorverwezen naar de commissie die bevoegd is voor het betrokken onderwerp. De
verslaggeving van deze interventies vindt men terug in de bijlagen van het eerstvolgende Integraal
Verslag.

Een overzicht van 2006-2007 :
- Interpellaties (I P)
- Vragen (Vr)

Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd –  collegelid Pascal Smet

Raadslid I P Vr

Erland Pison (Vlaams Belang) 1

Frédéric Erens (Vlaams Belang) 1

TOTALEN 2
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Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding – collegelid Guy Vanhengel

Raadslid I P Vr

Frédéric Erens (Vlaams Belang) 2 1

Erland Pison (Vlaams Belang) 1

Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 1

Jos Van Assche (Vlaams Belang) 1

Fouad Ahidar (sp.a-spirit) 1 1

TOTALEN 5 3

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Senioren – collegelid Brigitte Grouwels

Raadslid I P Vr

René Coppens (VLD) 1

Adelheid Byttebier (Groen!) 1

TOTALEN 1 1

Schriftelijke vragen per collegelid, per bevoegdheidsdomein en per raadslid 

Tijdens het zittingsjaar 2006-2007 publiceerde de Raad 2 Bulletins van Vragen en Antwoorden.
Alle vragen werden beantwoord binnen de vooropgestelde termijn van 20 werkdagen. 

Schriftelijke vragen aan Guy Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor
Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting 

Onderwijs Media Algemeen

Jos Van Assche (Vlaams Belang) 2

Els Ampe (VLD) 1

Carla Dejonghe (VLD) 3 1

Fouad Ahidar (sp.a-spirit) 2

Marie-Paule Quix (sp.a-spirit) 1

Walter Vandenbossche (CD&V) 3 2

T O T A L E N 8 3 4
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Schriftelijke vragen aan Pascal Smet, Collegelid bevoegd voor
Cultuur en Patrimonium

Cultuur Patrimonium Sport

Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 1

Els Ampe (VLD) 1 1 1

René Coppens (VLD) 1

Carla Dejonghe (VLD) 1 2 1

Walter Vandenbossche (CD&V) 2 1

Adelheid Byttebier (Groen!) 1

T O T A L E N 7 4 2

Schriftelijke vragen aan Brigitte Grouwels, Collegelid bevoegd voor
Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken

Welzijn Gezondheid

Erland Pison (Vlaams Belang) 1

Jos Van Assche (Vlaams Belang 1

Carla Dejonghe (VLD) 1

Jan Béghin (sp.a-spirit) 1

Walter Vandenbossche (CD&V) 2 1

Adelheid Byttebier (Groen!) 4 1

T O T A L E N 9 3

3. Begroting

De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te
realiseren, zijn voornamelijk afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en vanaf 2002 ook van de Federale Overheid.  In mindere mate genereert de VGC een
aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties.

Een gedetailleerde raming van de vermoedelijke ontvangsten en uitgaven voor het komende
(kalender)jaar wordt vastgelegd in de begroting. De begroting vormt de wettelijke basis voor de
Vlaamse Gemeenschapscommissie om gelden te innen en uit te geven.
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De Vlaamse regering heeft de spelregels voor deze begroting vastgelegd en moet deze begroting
dan ook goedkeuren.

Het College bereidt jaarlijks het begrotingsontwerp voor. De Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie stemt over de begroting.
De begroting bestaat uit de gewone en de buitengewone dienst.
De gewone dienst bevat de inkomsten en de uitgaven voor de gewone activiteiten van een jaar
(personeelskosten, toelagen, werking,…). De buitengewone dienst bevat de inkomsten en
uitgaven voor het patrimonium (investeringen, modernisering,…).

De begroting over het dienstjaar 2006 werd in evenwicht ingediend en na diverse
begrotingswijzigingen afgesloten met een licht overschot van 1.109,83 euro.
Voor de rekening 2006 wordt gerekend op een bijkomend overschot van ongeveer 1.82 miljoen
euro afkomstig onder meer van minder uitgaven voor leninglasten en personeelsuitgaven en minder
uitgaven of meer ontvangsten op de werkingskosten en overdrachten.

Ook voor 2007 komt een niet onbelangrijk deel van de middelen uit aangelegde reserves,
voornamelijk in het Stedenfonds.

Overzicht inkomsten 2007 

procentueel in miljoen euro

Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest        41,32 52,76

Dotatie Federale Overheid 4,39 5,61

Dotatie Vlaamse Gemeenschap 18,97 24,22

Subsidies Vlaamse Gemeenschap 19,35 24,71

Andere middelen 15,97 20,39

TOTAAL 127,69
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Aan welke beleidsrealisaties worden deze middelen besteed ? De verdeling van deze gelden over
de diverse begrotingsposten levert de volgende tabel op.

Overzicht uitgaven 2007 

Procentueel In miljoen euro

Algemene uitgaven 6,22 6,239

Raad 4,12 4,132

College 1,82 1,819

Administratie 17,90 17,942

Uitleendienst Materieel 0,24 0,242

Onderwijs 5,18 5,190

Onderwijsinstellingen 21,18 21,227

Cultuur 19,25 19,293

Welzijn 15,13 15,161

Gezondheid 1,47 1,469

Communicatie 2,48 2,486

Patrimonium 5,09 5,102

TOTAAL 100,2
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HOOFDSTUK III

HET VOORLICHTINGS- EN INFORMATIEBELEID VAN DE RAAD

1.Educatieve dienst

Puzzel Brussel
Kinderen en jongeren vertrouwd maken met de werking van een parlement. Het is één van de 
speerpunten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De educatieve dienst
presenteerde het afgelopen jaar een aantal projecten voor scholen, onder de noemer ‘Puzzel
Brussel’. Puzzel Brussel nam meteen een vliegende start en kreeg bijna duizend leerlingen over de
vloer voor een speelse duik in de democratie. 
We zetten de activiteiten even op een rij: 

Vijf maal Kinderparlement
De Kinderparlementen in het najaar van 2006 waren een voltreffer. Op 12 oktober, 26 oktober, 9
november, 16 november en 23 november konden 500 zesdeklassers proeven van een ochtendje
politiek op de van het halfrond. Net als parlementsleden gingen ze met elkaar in debat en mochten
ze op de stemknopjes drukken. 
Het thema van het Kinderparlement was heel toepasselijk: ‘Als ik burgemeester was…’. Naar

aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8
oktober pakten de jonge parlementsleden uit met
briljante plannen om van Brussel een leukere stad
voor kinderen te maken. 
22 Nederlandstalige basisscholen deden mee, goed
voor vijf tot de nok gevulde zittingen.
En het Kinderparlement blijft groeien. Tussen 4
oktober en 13 december 2007 staan zeven nieuwe
zittingen op het programma. Het discussieonderwerp
is deze keer ‘Als ik baas van Brussel was…’.  25
klassen hebben al ingetekend om deel te nemen. 
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- Deelnemende scholen :

26 oktober 2006
Kristus Koning Assumpta (Laken), Gemeenteschool Mooi-Bos (Sint-Pieters-Woluwe), Klavertjevier
(Brussel), Floréalschool (Ukkel).
9 november 2006
Boodschapinstituut (Schaarbeek), Gemeentelijke basisschool ‘De Kadeekes’ (Koekelberg), Groene
school (Anderlecht), Everheide (Evere), Kakelbontschool (Laken). 
16 november 2006
Unescoschool (Koekelberg), Sint-Jozefsschool (Sint-Lambrechts-Woluwe), Sint-Jan Berchmans-
college (Brussel).
23 november 2006
BSGO Zavelput (Sint-Agatha-Berchem), BSGO De Bron (Sint-Gillis), Instituut Maria Onbevlekt
(Anderlecht), Gemeentelijke basisschool Stokkel (Sint-Pieters-Woluwe), De Toverfluit (Sint-Jans-
Molenbeek).
4 oktober 2007
Sint-Jan Berchmanscollege (Brussel), Kristus Koning Assumpta (Laken), Basisschool Voorzienig-
heid (Sint-Lambrechts-Woluwe).
11 oktober 2007
Basisschool De Wemelweide (Watermaal-Bosvoorde), Basisschool De Bron (Sint-Gillis),
HeiligHartschool (Jette), Sint-Jan Berchmanscollege (Brussel), Lutgardisschool (Elsene).
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‘Download Brussel… in je brein’
Dit uitdagend programma voor leerlingen van het
vijfde en zesde jaar secundair onderwijs ging op 12
januari 2007 in première. 20 leerlingen uit het Sint-
Niklaasinstituut van Anderlecht speelden eerst een
spannende quiz over de Belgische en Brusselse
politiek. Daarna kregen ze een stoomcursus
staatshervorming, gevolgd door een rondleiding in
het Brussels Parlement. Tot slot konden ze hun
vragen afvuren op een aantal raadsleden tijdens een
heuse live-chat. 
‘Download Brussel… in je brein’ is een educatief
programma dat de Raad telkens op vrijdag aanbiedt
aan alle Nederlandstalige middelbare scholen van
Brussels. Het wil jongeren wegwijs maken in de
ingewikkelde Belgische staatsstructuur en stelt
scherp op de rol van buitenbeentje Brussel. 

Dialoogklassen
Op 25 januari en 15 februari 2007 beleefde het
Brussels Parlement nog een primeur. De Raad van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het
Parlement francophone bruxellois sloegen de
handen in elkaar en lanceerden een dubbele editie
van de Dialoogklassen. 
Voor het eerst gingen Nederlandstalige en
Franstalige jongeren van het zesde secundair met
elkaar in debat over ‘samenleven in Brussel’. Ze
bogen zich over drie grote discussiethema’s:
- Hoe kijken jongeren aan tegen de bonte mix van

talen en culturen in Brussel? 
- Hebben jongeren nog voldoende burgerzin?
- En hoe kan Brussel een beter jeugdbeleid

uittekenen? 
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Tijdens het debat voerden alle leerlingen het woord in hun eigen taal. De parlementaire
vertaaldienst zorgde voor simultaanvertaling. In totaal namen 170 enthousiaste jongeren uit vijf
Nederlandstalige en vier Franstalige scholen deel aan de Dialoogklassen. 
Het initiatief viel ook buiten de schoolmuren in de smaak, want de Dialoogklassen kaapten de
Condorcetprijs 2007 weg. Deze prijs van het CREP (centre de recherche et d’études politiques)
bekroont elk jaar een initiatief dat de democratische waarden bevordert. 

- Deelnemende scholen : 
25 januari 2007
Sint-Jan Berchmanscollege (Brussel), Koninklijk Atheneum (Etterbeek), Koninklijk Atheneum
Emanuel Hiel (Schaarbeek), Lycée Emile Jacqmain (Brussel), Athénée Royal (Ganshoren).
15 februari 2007
Koninklijk Atheneum Victor Horta (Evere), Elishout - school voor voeding (Anderlecht), Institut
Alexandre Herlin (Sint-Agatha-Berchem), Centre communal d’Enseignement Pierre Paulus (Sint-
Gillis).

Speurneuzen in het Brussels Parlement 
Van 6 tot en met 9 maart 2007 hield de Vlaamse Gemeenschapscommissie een grote

Studiekeuzebeurs in het Jubelpark van Brussel. Het accent lag op de
promotie van het technisch- en beroepsonderwijs. Aansluitend op een
bezoek aan de Studiekeuzebeurs konden  kinderen van het zesde leerjaar
ook even komen ‘speurneuzen’ in het Brussels Parlement. De educatieve
dienst stippelde een spannende speurtocht uit en liet de leerlingen letterlijk
een blik achter de schermen werpen. Op hun tocht maakten ze kennis met
wie er allemaal in het parlement werkt: van portier tot hoge pief. Tien
scholen uit Vlaams-Brabant en Brussel gingen op het aanbod in, goed voor
bijna 200 deelnemers. 
Op donderdag 6 september 2007 kwamen nog eens 45 kinderen
speurneuzen in het Brussels Parlement. Het ging om de vierdeklassers van
het Sint-Lodewijkscollege uit Brugge. Hun bezoek maakte deel uit van een
daguitstap naar Brussel. 

- Deelnemende scholen : 
6 maart 2007
Gemeentelijke basisschool Vande Borne (Jette), Gemeentelijke basisschool Windekind (Sint-Jans-
Molenbeek), De Wegwijzer (Evere), Instituut Heilige Familie (Schaarbeek).
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8 maart 2007
Centrumschool (Londerzeel), Lutgardisschool Sint-Juliaan (Oudergem), Sint-Jozefschool (Ukkel),
De Kastanjelaar (Vilvoorde).
9 maart 2007
Basisschool Veeweide (Anderlecht), Sint-Paulusschool (Ukkel), Stedelijke basisschool 't Groentje
(Vilvoorde).
6 september 2007
Sint-Lodewijkscollege (Brugge).

2. Public Relations

2.1. Evenementen en ontvangst van bezoekers

Ook tijdens het zittingsjaar 2006-2007 werden tal van activiteiten gerealiseerd, ondersteund en
hernomen. In totaal konden meer dan 6.900 bezoekers genoteerd worden bij de verschillende
initiatieven.

2.1.1. Eigen activiteiten van de Raad 

Op 20 oktober 2006 werd het boek “Brussel, Vlaamse en Kosmopolitische hoofdstad”
voorgesteld aan de pers en aan het grote publiek, in aanwezigheid van de meeste
medeauteurs en ten behoeve van zowat 120 belangstellenden.

Op uitnodiging van de Raad brachten mevrouw Kristine Kloeck en de heer Dirk Depover van
Child Focus op 20 november 2006 een uiteenzetting over de werking en de uitdagingen van
hun organisatie.  25 geïnteresseerden woonden deze vergadering bij.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 18 januari 2007 mocht de Raad meer dan 500
gasten verwelkomen om het jaar feestelijk in te zetten.

Op 6 maart 2007 werden de nieuwste Nederlandstalige gemeentemandatarissen van het
Brussels hoofdstedelijk gewest uitgenodigd op een informatieavond.
De 3 collegeleden, met hun verantwoordelijke ambtenaren uit de verschillende directies van
de VGC-administratie, informeerden de 52 aanwezige mandatarissen en belangstellenden.
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22 april 2007 : Vlaanderendag.
563 tevreden bezoekers wandelden door het Huis van de Raad en de kantoren van de verschillende
politieke fracties. De VGC-administratie was eveneens op het appel met een infostand.

Het Irisfeest, op zondag 6 mei 2007,
bracht 1.224 bezoekers naar ons
gebouw.
De tentoonstelling met werken van
schilder André Coppens en een praatje
met de aanwezige volkvertegenwoor-
digers, werden zeer gewaardeerd.
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Woensdag 11 juli 2007 - feest van de Vlaamse gemeenschap.
Traditiegetrouw organiseerde de Raad een happening in de zalen van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement. Dit jaar werden 800 toehoorders muzikaal verwend door de band ”Cry like a man”, de
violist Yossif Ivanov en tot slot de groep “Prima Donkey”. De Raadsleden mochten dit jaar 400
gasten verwelkomen op de gebruikelijke receptie.
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2.1.2. Activiteiten van de politieke fracties

De VLD-fractie organiseerde op 27 februari 2007 een vormingssessie voor haar Brusselse
OCMW-mandatarissen.

Het huisvestingscongres van de CD&V-fractie op 21 april 2007 lokte meer dan 75 deelnemers.

De sp.a-spirit-fractie organiseerde op 28 juni 2007 een informatieve ontmoetingsavond waarop
115 gasten een toelichting kregen over de zetel van de Raad en de kunstintegratie in het gebouw.

Op initiatief van de VLD-fractie werd op zaterdag 22 september 2007 de groep Liberales
ontvangen op de zetel van de Raad.

2.1.3. Activiteiten in samenwerking met andere organisaties

De VGC-jeugdraad hield op 22 november 2006 een algemene ledenvergadering in de polyvalente
zaal met 52 deelnemers.

Op 8 maart 2007 vond de dag van de NT2 student plaats.
Onder de naam “Bijt in Brussel” werd er voor een 1000-tal NT2 studenten een informatiebeurs
ingericht. De deelnemers proefden van de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie aange-
boden sociaal-culturele en sportieve mogelijkheden.

In het Van Ruusbroec salon werden met medewerking van de cultuurmanifestatie “Passa Porta”
twee lezingen gebracht in het Brussels dialect.

Tijdens de “weik van het Brussels” werd in samenwerking met de vzw ARA op 25 en 27 april 2007
“Powezee in ’t Brussels “ georganiseerd.
Telkens kwamen een 50-tal toehoorders luisteren naar teksten en poëzie, voorgedragen in het
Brussels.

Voor het Groot Dictee van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat op 12 juni 2007
georganiseerd werd in de lokalen van de Raad daagden 20 moedige deelnemers op.
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Een bezoek aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd
een vast item in het cursusaanbod van Citizenne. 
22 cursisten van het huis van het Nederlands werden op 9 februari 2007
ontvangen bij de Raad en op 22 mei 2007 mochten wij 12 cursisten-
ambtenaren van de VGC-administratie, verwelkomen.
De vormingscursus “Wegwijs in Brussel” voor kandidaat-leden van adviesraden
van de Vlaamse Gemeenschap, trok op 19 juni 2007 15 deelnemers aan.
Op 8 oktober 2007 werd een vormingscursus gegeven aan 15 nieuwkomers
in het kader van een inburgeringscursus van de vzw BON. 

Een andere constante in de activiteiten van de dienst public relations, is de samenwerking
met “Broodje Brussel”.
Op 28 november kregen 25 toehoorders tekst en uitleg bij de werking van de Raad.
Vanaf de maand februari startten maandelijks lezingen aansluitend op de uitgave door de
Raad van het boek “Brussel, Vlaamse en Kosmopolitische Hoofdstad”.
De heer Paul De Ridder, Professor Harry Van Velthoven, Professor Sera Devriendt,
Professor Johan Tielemans, de heer Guido Fonteyn, de heer Geert Van Istendael, ere-rector
van de VUB Professor Els Witte en de heer André Monteyne konden telkens gemiddeld een
40-tal toehoorders bekoren.

2.1.4. Activiteiten van derden

Op 9 november 2006  hield het Europees thematisch netwerk “Le Nôtre”, in samenwerking met
de Erasmushogeschool - departement horteco, een symposium in de gebouwen van de Raad
onder het thema : Internationalisering van de  tuin- en landschapsarchitectuur. 

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de zelfhulpgroep “Ons Kindje” (Raad van ouders van
de jeugdzorg) werd op 1 december 2006 een academische zitting gehouden in de polyvalente zaal.
60 toehoorders luisterden geboeid naar de sprekers Dr.Alice van der Plas, prof. Roger Burggraeve,
Dr. Kris Roose en Dr. Hans Van Crombrugge.

Op 1 en 2 december 2006 debatteerde een internationaal en meertalig gezelschap van meer dan
300 personen over de vraag hoe wetenschap en kunst elkaar al dan niet kunnen ontmoeten.
Gastsprekers waren de heren Daniël Buren, Morgens Rukov, Peter Delpeut, Frank Madelener,
Luciano Fabo, Peter Greenaway en Helmunt Lachermann.

Op 26 januari 2007 kon de “Stichting Jongeren Kamer Brussel” (JCI) met een zestigtal leden in
de Van Ruusbroeczaal op het nieuwe jaar klinken.
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Het Davidsfonds, in samenwerking met het weekblad Knack, hield op 10 februari 2007 de
Brusselse selectie van het Groot Dictee der Nederlandse Taal in de plenaire vergaderzaal van de
Raad. De 40 deelnemers kregen eveneens een toelichting over de werking van de Raad van de
VGC alsook een rondleiding in de gebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

De Nationale federatie van schoorsteenvegers schonk een kostuumpje aan Brussels eerste burger,
manneken pis. Bij die gelegenheid werd op 4 mei 2007 een 50 koppige delegatie van deze
federatie ontvangen op de Raad.

Naar aanleiding van het project Erasmus Mundus External Cooperation, gecoördineerd door de
Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, waren op 25 september 2007 een
veertigtal vertegenwoordigers van de partneruniversiteiten te gast bij de VGC-Raad.

De Gemeenschapsraad, het belangrijkste beleidsorgaan van het Rode Kruis Vlaanderen,  hield op
29 september 2007 haar jaarvergadering in de lokalen van de Raad. 35 leden namen deel aan de
vergadering.

2.2. Persconferenties

De nieuwe initiatieven van de educatieve dienst, Download Brussel en Puzzel Brussel, werden op
12 januari 2007 gedetailleerd voorgesteld aan pers en publiek.

6 februari 2007 – persconferentie van de Rederijkerskamer “’t Mariacranske“ naar aanleiding van
het festival “Wit - dwonder van claren ijse ende snee”, een festival in woord en beeld.

30 maart 2007 – persconferentie van de leidend ambtenaar van de VGC-administratie betreffende
het Management en Operationeel Plan voor de administratie.

Op 29 juni startte de Raad opnieuw met een verloren “Wetstraat traditie”. De Brusselse pers werd
uitgenodigd op een contactavond voor journalisten en parlementsleden. Als gastspreker werd de
Nederlandse ambassadeur, de heer Rudolf Bekink, uitgenodigd.

10 juli 2007 – persconferentie van de Vlaamse Schepenen en OCMW-Voorzitters van het Brussels
hoofdstedelijk gewest met als thema “Toelichting bij het memorandum van de Conferentie voor de
federale formateur”.
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2.3. Tentoonstellingen

In de loop van het zittingsjaar 2006-2007 organiseerde de Raad drie opgemerkte tentoonstellingen
in het gebouw die op heel wat belangstelling konden rekenen :
- van 8 december tot 22 december 2006 sculpturen van Liliane Versluys.
- van 3 mei tot 16 mei 2007 schilderijen van André Coppens.
- van 22 juni tot 12 juli 2007 beelden van Patrick Crombé.

3. Website

Surf eens naar www.raadvgc.be en ontdek een bron aan informatie met een ruim aanbod van
parlementaire werkzaamheden, documenten, aankondigingen,… en nog veel meer.

Vernieuwingen
De educatieve initiatieven “Puzzel Brussel”, “Kinderparlementen”, “Parlement 17+”, “Download
Brussel in je brein” en “Dialoogklassen” kregen in 2007 elk hun eigen specifieke  webpagina’s
waar belangstellenden alles vernemen over de bedoeling van deze activiteiten en zich meteen ook
kunnen aanmelden om deel te nemen.

Activiteiten
Het dagdagelijks aanpassen van de website blijft de voornaamste bezigheid voor de dienst
Informatica.  Dit impliceert in hoofdzaak : updating van agenda’s van de parlementaire activiteiten,
aanvullen van de pdf-documenten en de stukken alsook van de aankondiging en de verslaggeving
van de educatieve en culturele activiteiten van de Raad.

Webstatistieken
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal raadplegingen van de website door
externe gebruikers en hoeveel gegevens er worden opgehaald.
Deze gegevens zijn slechts vanaf januari 2007 beschikbaar.
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Maand Unieke Aantal Pagina’s Hits Verbruik

bezoekers bezoeken

Jan. 2007 982 1.490 11.402 46.732 584.46 MB

Feb. 2007 539 973 9.061 37.425 357.07 MB

Mar. 2007 842 1.427 13.660 60.543 530.16 MB

Apr 2007 867 1.386 9.946 45.633 505.76 MB

Mei 2007 1.075 1.539 10.904 54.946 645.25 MB

Juni 2007 873 1.342 12.393 61.536 656.80 MB

Juli 2007 652 1.057 7.939 45.885 526.52 MB

Aug 2007 725 1.012 6.213 30.584 490.40 MB

Sept. 2007 488 615 5.003 24.103 365.94 MB (tot 15 sept)

Okt. 2007 0 0 0 0 0

Nov. 2007 0 0 0 0 0

Dec. 2007 0 0 0 0 0

Totaal 7.043 10.841 8.6521 40.7387 4.55 GB

De meest opgevraagde documenten zijn de pdf-bestanden van verslagen en stukken.
Met een gemiddelde van 750 per maand beslaan zij 18,7% van het totaal aan consultaties.



JAARVERSLAG 2006-2007 | 61

HOOFDSTUK IV 

HET GRIFFIEPERSONEEL EN DE DIENSTEN VAN DE RAAD

Griffie
Lombardstraat 61-67 – 1000 Brussel
Algemeen telefoonnummer: 02/213.71.00
Algemeen faxnummer: 02/213.71.01
E-mail:  HYPERLINK "mailto:info.raad@raadvgc.irisnet.be" info.raad@raadvgc.irisnet.be
Postadres:
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
1006 Brussel

1. Personeel van de griffie

GRIFFIER
Daniël Buyle – Tel 02/213.71.80 – dbuyle@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat griffier
Krista Kerckhoven – Tel 02/213.71.80 – kkerckhoven@raadvgc.irisnet.be

DIENST WETGEVING 

● Patricia Coppens – Diensthoofd – Tel 02/213.71.91 – pcoppens@raadvgc.irisnet.be
● Nathalie Bos – Tel 02/213.71.92 – nbos@raadvgc.irisnet.be
● Gerd Closset – Tel 02/213.71.90 – gclosset@raadvgc.irisnet.be

QUAESTUURDIENST

● Jos Claes – Diensthoofd – Tel 02/213.71.75 – Fax 02/213.71.77 – jclaes@raadvgc.irisnet.be
● Claudine Adam – Tel 02/213.71.75 – cladam@raadvgc.irisnet.be



ALGEMENE DIENSTEN

Coördinatie : 
Daniël Buyle, Griffier

Secretariaat Algemene Diensten
Anne Claeys – Tel 02/213.71.26 – aclaeys@raadvgc.irisnet.be

Informatica
● Guy Verhaeghe – Tel 02/213.71.35 – gverhaeghe@raadvgc.irisnet.be  (loopbaanonderbreking)
● Steven De Smet – Tel 02/213.71.35 – sdesmet@raadvgc.irisnet.be
● Paul van den Akker – Tel 02/213.71.36 – pvandenakker@raadvgc.irisnet.be

Educatieve dienst en informatheek
● Hilde Vissers – Tel 02/213.71.14 of 02/213.71.93 – hvissers@raadvgc.irisnet.be

Public relations
● Bart Van Walleghem – Tel 02/213.71.25 – bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be

Technicus
● Beni De Boeck – Tel 02/213.71.88 – bdeboeck@raadvgc.irisnet.be

Onthaalmedewerkers
● Stefaan Debunne – Tel 02/213.71.02 – sdebunne@raadvgc.irisnet.be  (4/5 baan)
● Kristof Nijs – Tel 02/213.71.02 – knijs@raadvgc.irisnet.be
● Ingrid Arnoeyts – Tel 02/213.71.02 – iarnoeyts@raadvgc.irisnet.be  (4/5 baan)

Chauffeurs / kamerbewaarders
● Rudi Michiels – Tel 02/213.71.15 – rmichiels@raadvgc.irisnet.be
● Paul Claeys – Tel 02/213.71.15 – pclaeys@raadvgc.irisnet.be

Onderhoud / Algemene dienstverlening
● Sylvie Huysmans – Tel 02/213.71.17
● Raymonde De Cock – Tel 02/213.71.40
● Yuen Bing ‘Queenie’ NG – Tel 02/213.71.02

Huisbewaarder
● Raf Van Overstraeten – Tel 02/213.71.99. 
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2. Tijdelijk statutair personeel 

Kabinet van de Voorzitter :
● Stefan Cornelis Kabinetschef
● Pieter De Keyser Kabinetsmedewerker
● An Beckers Secretaresse

Kabinet van de Ondervoorzitter :
● Arne Proesmans Kabinetsmedewerker
● Isabelle Van Vreckem Kabinetsmedewerker 

3. Tijdelijk niet-statutair personeel van de Raad

Iedere fractievoorzitter beschikt over een voltijdse medewerker en alle andere raadsleden 
hebben een halftijdse medewerker in dienst.

4. Nieuwe en tijdelijke aanwervingen / aanstellingen / ontslagen / stages

Bij Bureaubeslissingen van respectievelijk 12 oktober en 23 november 2006, 8 januari 2007
traden volgende personeelsleden in dienst van de griffie: 
Kristof Nijs klerk in stage vanaf 16 november 2006
Ingrid Arnoeyts klerk in stage vanaf 1 januari 2007
Steven De Smet informaticus waarnemend vanaf 1 februari 2007

Martine Boterbergh, klerk, nam op eigen verzoek ontslag per 15 november 2006.

Sergio Ascardie, stagedoende personeelslid bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, werd op
vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telkens twee weken in februari en in juli 2007 bij
de technische dienst van de RVG ingezet om de taalcursussen Nederlands die hij volgde, met een
nuttige praktijk aan te vullen.

In het kader van zijn studies aan het Koninklijk Atheneum Ukkel liep Georges BARSAKIS elke
woensdagvoormiddag, van september 2006 tot en met juli 2007,  stage bij de VLD-fractie. 
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Mohamed CHELL van de school “Toverfluit” in Molenbeek was, in het kader van een stage bij de
sp.a-spiritfractie, elke woensdagmiddag van oktober 2006 tot mei 2007 in het gebouw van de
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werkzaam, evenals Lahouari BENALI die zijn
stage in september 2007 bij de sp.a-spiritfractie begon. 

5. Personeelsaangelegenheden

Het Bureau 
nam akte van :

- de eerste, tweede en derde tussentijdse evaluatie (driemaandelijks) van Ingrid Arnoeyts en
van Kristof Nijs

- de eindevaluatie (vierde driemaandelijkse) over het stagejaar van Stefaan Debunne en
benoemt hem in zijn functie vanaf 16 november 2006

- de eindevaluaties over het stagejaar van Raymonde De Cock en Yuen Bing “Queenie” NG en
benoemt hen in hun functie vanaf 1 december 2006

- de eindevaluaties over het stagejaar van Hilde Vissers, Gerd Closset, Anne Claeys en van
Paul van den Akker en benoemt hen in hun functie vanaf 1 januari 2007

- de eindevaluatie over het stagejaar van Raf Van Overstraeten en benoemt hem in zijn functie
vanaf 1 februari 2007

- de jaarlijkse evaluatie van Nathalie Bos, Krista Kerckhoven en Claudine Adam en van Paul
Claeys, Rudi Michiels en Beni De Boeck

- de tweejaarlijkse evaluatie van Sylvie Huysmans en van Jos Claes en Bart Van Walleghem
- de notulen van de vergadering van het Personeelscomité van 17 november 2006 op 23

november 2006.
besliste :

- op 12 oktober 2006 Beni De Boeck te bevorderen tot assistent met ingang van 1 januari
2007

- op 9 november 2006 één jaar loopbaanonderbreking toe te kennen aan Guy Verhaeghe,
informaticus

- op 23 november 2006 de vraag van Stefaan Debunne goed te keuren om voor één jaar
deeltijds (4/5 baan) te werken

- op 8 januari 2007 tot tijdelijke aanwerving voor één jaar van Steven De Smet, informaticus
(detachering uit een privé-bedrijf), in een 4/5-opdracht vanaf 1 februari 2007

- op 26 februari 2007 de wervingsreserves voor secretariaatsmedewerker (m/v) en voor
attaché (m/v) met twee jaar te verlengen tot juni 2009

- de gewijzigde samenstelling van het kabinet van de Voorzitter : vanaf 1 juli 2007 wordt Stefan
Cornelis kabinetschef van de Voorzitter.
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Naar jaarlijkse gewoonte werd opnieuw een studiedag voor het griffiepersoneel van de Raad
georganiseerd. Deze keer brainstormde de griffie op vrijdag 5 oktober 2007 in het congres- en
vakantiecentrum van Dexia “De Wielingen” in De Panne.

6. De Bestuursraad

Samenstelling :
Daniël Buyle, griffier; Patricia Coppens, diensthoofd wetgeving; Jos Claes, diensthoofd Quaestuur.

Werking :
De Bestuursraad vergaderde op 27 november 2006, 2 mei en 12 juli 2007. 

7. De Sociale Dienst

Op grond van artikel 161 van het Statuut van de permanente diensten van de Raad staat de
Sociale Dienst onder het gezag van het Bureau van de Raad, dat het reglement vastlegt, en wordt
hij beheerd door een Comité.

Samenstelling van het Comité :
Brigitte De Pauw, voorzitter; Valérie Seyns, lid; Daniël Buyle, lid; Jos Claes, secretaris 

Werking :
Het Comité vergaderde op 5 december 2006.

8. Het Personeelscomité

Samenstelling :
Bart Van Walleghem, voorzitter; Krista Kerckhoven, ondervoorzitter; Rudi Michiels, secretaris;
Nathalie Bos, lid

Werking :
In de vergadering van 17 november 2006 werd de toepassing van de regelingen inzake
kinderbijslag, ziekteverzekering, schooltoelage en hospitalisatieverzekering voor de ambtenaren
met loopbaanonderbreking, goedgekeurd.
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Tevens werd overeengekomen om de Assurcard (Ethias) aan te vragen voor het personeel.
De vergadering besliste eveneens om Bart Van Walleghem tot voorzitter en Krista Kerckhoven tot
ondervoorzitter te benoemen.
Op 28 november 2006 boog het personeelscomité zich over de toekenning van een vrije dag naar
aanleiding van het Irisfeest.
In zijn vergadering van 9 mei 2007 besprak het comité het voorstel tot werktijdregeling voor alle
recesperiodes.
Tijdens de vergadering van 9 juli 2007 werd de indexering van de maandelijkse uitkering van de
maaltijdvergoedingen goedgekeurd.  De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2008.

9. Dienst verslaggeving

Een ploeg van losse medewerkers bestaande uit 8 redacteurs, 3 revisoren en 2 administratieve
krachten maakt van elke plenaire vergadering binnen de 4 uur een voorlopig Integraal Verslag op.
Na proeflezing door de Dienst Wetgeving is het voorlopig Integraal Verslag nog dezelfde dag
raadpleegbaar op www.raadvgc.be.
De coördinatie van de verslaggeving ligt in de handen van Bert Maes, directeur, die ook de
verslaggeving van de kinder- en jongerenparlementen op zich neemt.

10. Dienst Informatica 

Het netwerk van de Raad onderging afgelopen jaar geen noemenswaardige veranderingen. 

Om het werk van de verslaggevers van de plenaire zittingen te vergemakkelijken, werd een V-LAN
verbinding  tot stand gebracht tussen het netwerk van de Raad en dat van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement. De verslaggevers plaatsen voortaan hun teksten rechtstreeks op de
server van de Raad, waar ze door de wetgevende dienst onmiddellijk gereviseerd worden. 

De laptops van de Dienst Verslaggeving waren dringend aan vervanging toe. De Raad schreef een
lastenboek uit waarop 3 bedrijven reageerden. Het contract voor 12 nieuwe laptops werd
toegekend aan Dolmen CA.
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De informatica-uitrusting van de bibliotheek werd uitgebreid met één werkeenheid.
Ook de dienst informatica kocht een nieuw en krachtiger toestel aan om het beheer van de website
te verbeteren en om de bewerking van fotografisch materiaal op een meer professionele manier
mogelijk te maken.

Overzicht van de activiteiten :

Systeembeheer
- Backup en recovery
- Active Directory
- Logbestanden opruimen
- Anti-virus en anti-spam
- Controle op performantie
- Helpdesk

Systeembeheer plenaire vergadering
- Opzetten van het portable network, opname van de audio en bijstand bij de verslaggeving.
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De oude Brusselse tijd
Schilderij van André COPPENS, acrylverf op doek en vernis, gerealiseerd in 2007.
In de onthaalzone van het huis van de Raad te bezichtigen.
Verworven in 2007.



BIJLAGE 1

RAAD, COLLEGE EN FRACTIES

Raad

Fouad AHIDAR (sp.a-spirit)
Gustave Gilsonstraat 88 - 1090 Jette
thuis Tel 02/415.89.98 Fax 02/415.89.51
kantoor Tel 02/213.71.22 Fax 02/213.71.21 fahidar@bruparl.irisnet.be

Els AMPE (VLD)
Kerkeveldstraat 37 - 1020 Brussel
kantoor Tel 02/549.65.24 Fax 02/549.65.92 els.ampe@vldbrussel.be

Jan BÉGHIN (sp.a-spirit)
Hervormingslaan 17 - 1083 Ganshoren
thuis Tel 02/425.95.90 Fax 02/425.68.69
kantoor Tel 02/549.63.40 Fax 02/549.63.50 jbeghin@bruparl.irisnet.be

Adelheid BYTTEBIER (Groen!)
Ch. Van Lerberghestraat 19 - 1030 Schaarbeek
thuis Tel 02/241.58.28 Fax 02/241.58.28
kantoor Tel 02/549.66.00 Fax 02/549.66.01 abyttebier@bruparl.irisnet.be

Jos CHABERT (CD&V)
Louis Bertrandlaan 100 - 1030 Schaarbeek
kantoor Tel 02/213.71.62 Fax 02/213.71.61 jchabert@bruparl.irisnet.be

René COPPENS (VLD)
Maria Van Hongarijelaan 54 bus 14 - 1083 Ganshoren
thuis Tel 02/426.40.54 Fax 02/426.40.54
kantoor Tel 02/549.65.23 Fax 02/549.65.92 coppensrene@skynet.be

Carla DEJONGHE (VLD)
Stuyvenberg 17 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
kantoor Tel 02/213.71.52 Fax 02/213.71.51 carla.dejonghe@vldbrussel.be
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Johan DEMOL (Vlaams Belang)
Blauweregenlaan 4 - 1030 Schaarbeek
thuis Tel 02/347.52.78 Fax 02/347.52.78
kantoor Tel 02/549.64.50 Fax 02/549.66.32 jdemol@bruparl.irisnet.be

Brigitte DE PAUW (CD&V)
De Smet De Naeyerlaan 24 - 1090 Jette
thuis Tel 02/428.11.78 Fax 02/428.11.78
kantoor Tel 02/213.71.70 Fax 02/213.71.71 brigitte.depauw@bhr.cdenv.be

Frédéric ERENS (Vlaams Belang)
Bisschoffsheimlaan 39 bus 9 - 1000 Brussel
thuis Tel 02/376.13.63 Fax 02/376.13.63
kantoor Tel 02/549.64.62 Fax 02/549.66.32 frederic.erens@vlaamsbelang.org

Dominiek LOOTENS-STAEL (Vlaams Belang)
Swartenbroucklaan 13 - 1090 Jette
thuis Tel 02/478.87.00 Fax 02/479.69.00
kantoor Tel 02/213.71.32 Fax 02/213.71.31 dlootens@bruparl.irisnet.be

Erland PISON (Vlaams Belang)
Boogschuttersstraat 24 bus 7 - 1081 Koekelberg
thuis  Tel 02/256.78.85 Fax 02/256.78.86
kantoor Tel 02/549.64.64 Fax 02/549.66.32 info@erlandpison.be

Marie-Paule QUIX (sp.a-spirit)
Romeinsesteenweg 525d - 1020 Laken
thuis Fax 02/262.45.49
kantoor Tel 02/549.65.90 Fax 02/549.65.15 mpquix@bruparl.irisnet.be

Valérie SEYNS (Vlaams Belang)
Moortebeekstraat 106 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
kantoor Tel 02/549.64.66 Fax 02/549.66.32 valerie.seyns@vlaamsbelang.org

Jos VAN ASSCHE (Vlaams Belang)
Broekstraat 113 - 1070 Anderlecht
thuis Tel 02/523.80.89 Fax 02/523.80.89
kantoor Tel 02/549.66.36 Fax 02/549.66.32 jvanassche@bruparl.irisnet.be
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Walter VANDENBOSSCHE (CD&V)
Clara Clairbertdreef 13/1 - 1070 Anderlecht
thuis Tel 02/520.68.39 Fax 02/520.68.39
kantoor Tel 02/549.65.65 Fax 02/549.65.66 wvdb100@hotmail.com

Jean-Luc VANRAES (VLD)
Winston Churchilllaan 205 - 1180 Ukkel
thuis Tel 02/347.39.70 Fax 02/347.39.73
kantoor Tel 02/213.71.40 Fax 02/213.71.41 info@jeanlucvanraes.be

College

Collegevoorzitter Guy VANHENGEL (VLD)
Kunstlaan 9 - 1210 Brussel
Tel 02/209.28.11 Fax 02/209.28.12 gvanhengel@vanhengel.irisnet.be
Adjunct-kabinetschef VGC : Christel Verhasselt

Collegelid Pascal SMET (sp.a-spirit)
Sint-Lazaruslaan 10 verd.14 - 1210 Brussel
Tel 02/517.12.59 Fax 02/511.54.64 psmet@smet.irisnet.be
Adjunct-kabinetschef VGC : Dirk Moors

Collegelid Brigitte GROUWELS (CD&V)
Sint-Lazaruslaan 10 verd.13 - 1210 Brussel
Tel 02/517.13.33 Fax 02/511.50.83 info@grouwels.irisnet.be
Adjunct-kabinetschef VGC : Martine Motteux

Vlaams minister voor Brussel

Minister Bert ANCIAUX (sp.a-spirit)
Arenbergstraat 7 - 1000 Brussel
Tel 02/552.69.00 Fax 02/552.69.01 kabinet.anciaux@vlaanderen.be
Adjunct-kabinetschef Brussel : Malika Abbad
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Fracties

CD&V
Lombardstraat 57 verd.2 - 1000 Brussel
Tel 02/549.65.65 Fax 02/549.65.66 claudine.coppens@bhr.cdenv.be

Groen!
Lombardstraat 57 verd.3 - 1000 Brussel
Tel 02/549.66.64 Fax 02/549.66.01 groen@bruparl.irisnet.be

sp.a-spirit
Lombardstraat 57 verd.3 - 1000 Brussel
Tel 02/549.66.55 Fax 02/549.65.15 sp.a-spirit@bruparl.irisnet.be

Vlaams Belang
Lombardstraat 57 verd.1 - 1000 Brussel
Tel 02/549.64.53 Fax 02/549.66.32 vlaamsbelang@bruparl.irisnet.be

VLD
Lombardstraat 57 verd.4 - 1000 Brussel
Tel 02/549.66.60 Fax 02/549.65.92 johan.basiliades@vldbrussel.be 
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BIJLAGE 2

ONTWERPEN VAN VERORDENING : AANNEMING, BEKRACHTIGING EN
BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Aanneming Bekrachtiging Bekendmaking
in de Raad door het College In B.S. 

Ontwerp van verordening tot vaststelling
van de begrotingswijziging 2 en B voor 17 november 2006 23 november 2006 8 maart 2007
het dienstjaar 2006
-  Stuk 6 (2006-2007) – Nrs.1 en 2

Ontwerp van verordening tot vaststelling 15 december 2006 15 december 2006 27 april 2007
van de begrotingswijziging 3 en C voor 
het dienstjaar 2006
-  Stuk 6A (2006-2007) – Nrs.1 en 2

Ontwerp van verordening tot vaststelling 15 december 2006 15 december 2006 3 mei 2007
van de begroting voor het dienstjaar 2007 
-  Stuk 5 (2006-2007) – Nrs.1 en 2

Ontwerp van verordening tot vaststelling
van de begrotingswijziging 1 en A 22 juni 2007 22 juni 2007
voor het dienstjaar 2007 
-  Stuk 6B (2006-2007) – Nrs.1 en 2 + Errata

Ontwerp van verordening tot vaststelling
van de rekening over het dienstjaar 2005 6 juli 2007 12 juli 2007
-  Stuk 7 (2006-2007) – Nrs.1 en 2



BIJLAGE 3

INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK

1. Bijwonen van de zittingen

Zowel de plenaire vergaderingen als de bijeenkomsten van de commissies zijn doorgaans openbaar
en belangstellenden zijn er van harte welkom. Alle zittingen worden georganiseerd in zalen van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, voorzien van een publieksruimte met zitbanken.
De toehoorders kunnen niet actief deelnemen aan de debatten en mogen deze ook niet verstoren.

Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij de vernieuwde bezoekersingang van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 73 te 1000 Brussel.
Vooraf reserveren hoeft niet, maar grotere groepen nemen toch het best vooraf contact op met de
PR-verantwoordelijke van de griffie, Bart Van Walleghem, tel. 02/213.71.25 – e-mail
bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be

2. Documenten en publicaties

Wetgeving
Ontwerpen en voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, amendementen,
commissieverslagen, moties, lijsten, enz. worden verwerkt tot gedrukte ‘Stukken’.
De schriftelijke vragen van de VGC-raadsleden en de antwoorden van de collegeleden worden
afgedrukt in het ‘Bulletin van Vragen en Antwoorden’.
Een volledig relaas van iedere plenaire vergadering wordt schriftelijk weergegeven in een ‘Integraal
Verslag’. 
Al deze documenten, alsook de jaarverslagen en de agenda’s van al de publieke vergaderingen,
kunnen geconsulteerd en afgedrukt worden via de website www.raadvgc.be. 
Wie dit wenst kan (zolang de voorraad strekt) een gedrukt exemplaar opvragen bij de Dienst
Wetgeving, Gerd Closset, tel. 02/213.71.90 – e-mail gclosset@raadvgc.irisnet.be

Informatiebrochure
De rol, de organisatie en de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd
in een bevattelijke stijl weergegeven in een kleurrijk geïllustreerde brochure, die ook zeer geschikt
is voor gebruik in het onderwijs.
Op aanvraag bij de griffiediensten wordt deze brochure gratis ter beschikking gesteld.

74 | JAARVERSLAG 2006-2007



JAARVERSLAG 2006-2007 | 75

Het boek “Brussel, Vlaamse en kosmopolitische hoofdstad”
Samen met een schare eminente auteurs en Brusselkenners schreef hoofdredacteur, Daniël
Buyle, griffier van de Raad een 176 pagina’s tellend prestigieus boek onder de titel “Brussel,
Vlaamse en kosmopolitische hoofdstad”.  Dit boek brengt naast de geschiedenis van de stad ook
een analyse van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel :  politiek, taal, cultuur, onderwijs media en
samenleving. 
Momenteel wordt gewerkt aan de Franse versie van deze uitgave.
Het boek kost € 30 en kan aangekocht worden via PR- verantwoordelijke Bart Van Walleghem,
tel. 02/213.71.25 – e-mail bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be,
of door storting van dit bedrag op rekening 091-0175047-88 op naam van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie te 1006 Brussel met de vermelding “Boek Brussel”.  Het boek
wordt u toegezonden. 

Voorstellingsfolder – Anderstalige publicaties
Met het oog op het steeds groeiend aantal publieke activiteiten van de Raad en ten behoeve van
de vele geïnteresseerde bezoekers, werden een geïllustreerde voorstellingsfolder en een
presentatiebrochure over de Raad in het Frans, het Engels en het Duits uitgegeven. 

3. Rondleidingen

Met uw klas, vereniging, vriendenkring,… te gast bij de Raad… dat kan ! 
Een gratis gestoffeerd groepsbezoek aan het Huis van de Raad van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie en/of aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement kan gereserveerd worden bij de
PR-verantwoordelijke Bart Van Walleghem, tel. 02/213.71.25 – 
e-mail bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be.
U leest er alles over op de website www.raadvgc.be.

4. Bibliotheek

De Raad heeft ook een bibliotheek in huis. U vindt er heel wat boeken over de Brusselse
instellingen en kunt er een ruime collectie tijdschriften inkijken over het politieke en culturele leven
in Brussel. 
De bibliotheek is vrij toegankelijk.
Meer informatie bij Hilde Vissers, tel. 02/213.71.14  - e-mail hvissers@raadvgc.irisnet.be



BIJLAGE 4

JAARVERSLAGEN EN –RAPPORTEN

Lijst van de ingediende verslagen door verenigingen die subsidies ontvangen van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie :

1 - Archipel vzw – Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
2 - Atelier Groot Eiland vzw – vereniging voor sociale tewerkstelling, opleiding en werkervaring
3 - Axcent – Brussels Interlevensbeschouwelijk Centrum vzw

4 - BAS! vzw – begeleidings- en bemiddelingsdienst
5 - Blindenzorg Licht en Liefde vzw
6 - Brede School – Spelen in verbondenheid
7 - Brug vzw – Samenlevingsinitiatief 
8 - Brusslelleer – Centrum voor basiseducatie
9 - Brusselse federatie van Huurdersverenigingen vzw
10 - Brusselse Welzijns- en GezondheidsRaad vzw
11 - Brussels Gekleurd vzw
12 - Brutaal – Brussels netwerk voor Nederlandstalige taalstimulering vzw
13 - de Buiteling – buitenschoolse kinderopvang
14 - Buurtconciërges – project van Seniorencentrum vzw
15 - Buurtsport Brussel vzw

16 - Casablanca vzw
17 - Centrum Ambulante Diensten vzw – Consultatiebureau De Vest
18 - City Mine(d) vzw
19 - Cosmos vzw – lokaal dienstencentrum Kuregem

20 - Elmer vzw - Kinderopvang

21 - Familiehulp vzw
22 - Fietsersbond Brussel vzw
23 - Forum vzw – dienstencentrum

24 - Gemeenschapscentrum Essegem – Samenlevingsinitiatief Jette
25 - Gemeenschapscentrum De Zeyp – Dienstencentrum Ganshoren 
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26 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek – Culturencentrum Sint-Gillis
27 - de Gepelde Banan vzw – KANart

28 - de Harmonie – dienstencentrum buurtwerk Noordwijk
29 - Holebi Overleg Brussel vzw
30 - Home-Info vzw
31 - Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek

32 - Inclusie Vlaanderen vzw
33 - Interculturele bemiddeling in de Gezondheidszorg – project van vzw Foyer

34 - JES vzw – straathoekwerk 

35 - Kaaitheater vzw
36 - de Kat – lokaal dienstencentrum Ukkel
37 - Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel vzw
38 - KAV - Brussels hoofdstedelijk gewest
39 - Kinder- en Jongerentelefoon
40 - Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie vzw
41 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg
42 - Krul vzw – socio-artistiek laboratorium
43 - Kurasaw - Kuregem Sociale Actie voor Werk

44 - Lhiving vzw
45 - Limiet Limite vzw – Ontwikkeling Brabantwijk
46 - de Lork vzw - bezigheidstehuis, begeleid wonen

47 - Minderhedenforum
48 - Mozaïek vzw - Centrum Algemeen Welzijnswerk 

49 - Nascholingscentrum Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

50 - Opvang vzw – vrijzinnige dienst voor pleegzorg

51 - Parkresidentie vzw - dienstencentrum
52 - Plus-Tôt Te Laat vzw – artistieke interventies
53 - het Punt – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 



54 - Randstad vzw – dienstencentrum
55 - Recyclart vzw

56 - de Schakel – Wijkpartenaat Brabantwijk vzw
57 - Sit – Schoolinterventieteam vzw
58 - ’t Signaal vzw
59 - Sociaal Vervoer Brussel vzw
60 - Solentra vzw – project van AZ-VUB kinder- en jeugdpsychiatrie
61 - Stads2 vzw – steunpunt sociale stadsontwikkeling Brussel
62 - Steunpunt Brusselse Bibliotheken (SBB)

63 - Taverne Groot Eiland vzw
64 - Topaz – dagcentrum UZ Brussel
65 - Tracé Brussel vzw – Org. voor socio-professionele inschakeling van Brusselse werkzoekenden
66 - TWI  Kanunnik Triest - beschutte werkplaats 

67 - VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
68 - Vereniging van Bezoekers aan Verzorgingsinstellingen vzw
69 - Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw
70 - Voorrangsbeleid Brussel vzw
71 - de Vrienden van Brosella vzw

72 - de Welvaartkapoen – dienstencentrum 
73 - de Wereldschool vzw
74 - Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Lijst afgesloten op 17 september 2007
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Crescita
Beeldhouwwerk van Patrick CROMBÉ in Bardiglio Carrara
marmer en Waalse petit-granit, gerealiseerd in 2004.
Opgesteld in de onthaalruimte Dame Angela.
Aangekocht in 2007.
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