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Woord vooraf

Het zittingsjaar 200�-2008 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie was 
opnieuw goed gevuld. Sinds de uitbreiding van de Raad na de laatste regionale verkiezin-
gen van 200� zijn de parlementaire werkzaamheden aanzienlijk toegenomen. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie is nu een onmisbare speler op het politieke terrein in Brussel.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie doet er alles aan om een zo open 
mogelijk politiek huis te zijn. Plenaire en commissievergaderingen zijn openbaar en be-
zoekers zijn steeds welkom. Bovendien zendt ‘tvbrussel’ van alle plenaire vergaderingen 
uitvoerige samenvattingen uit. Die televisie-uitzendingen kunnen, net als de gedrukte 
integrale verslagen, op gelijk welk ogenblik worden bekeken en geraadpleegd via de 
website van de Raad. Ook ‘Brussel deze Week’, ‘fm Brussel’ en ‘Brusselnieuws’ volgen de 
activiteiten in de Raad op de voet.

Ondertussen is het prachtige huis van de Raad in hartje Brus-
sel een echte aantrekkingspool geworden, niet alleen voor de 
Vlaamse hoofdstedelingen, maar ook voor wie vanuit Vlaande-
ren eens een dagje wil brusselen. Dat blijkt uit de succesrijke 
publieke evenementen, de steeds talrijker 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 geno-
men. Wij willen daarmee doelbewust bijdragen tot democratische burgerschapsvorming. 
Via een pakket educatieve projecten onder de noemer ‘Puzzel Brussel’ 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, het 
Jongerenparlement 1�+ en de Dialoogklassen. Ook organisaties die actief zijn rond vol-
wassenenvorming, doen in toenemende mate een beroep op ons educatief aanbod.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zet zijn inspanningen voort voor 
een betere samenwerking met alle bevolkingsgroepen in Brussel. Ook de internationale 
contacten worden versterkt. In dat licht heeft de Raad een nieuwe meertalige website 
bruselo.info gelanceerd. Want, Brussel is niet alleen de Vlaamse hoofdstad, maar ook een 
bruisende kosmopolitische hoofdstad.

Jean-Luc VANRAES
Voorzitter
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 1. Samenstelling

Zetelverdeling
In de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zetelen de 1� Nederlandstalige  
leden die - voor een periode van vijf jaar - op 1� juni 200� verkozen werden voor het  
Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 
Deze verkiezingen resulteerden langs Nederlandstalige kant in de volgende zetelverdeling:
Vlaams Belang � zetels
Open Vld � zetels
sp.a+VlaamsProgressieven � zetels
CD&V � 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.

HOOFDsTUK I
 De samenstelling en de structuur  
 van de Raad

VGC_jaarboek.indd   9 21-10-2008   11:40:40



VGC_jaarboek.indd   10 23-10-2008   12:47:53



VGC_jaarboek.indd   11 23-10-2008   12:48:29



ja
a

r
v

e
r

s
la

g
 2

0
0

7-
2

0
0

8

12

Raad

De 1� leden van de Raad vertegenwoordigen � politieke fracties/partijen: Vlaams  
Belang, Open Vld, sp.a+VlaamsProgressieven, 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 Open Vld, sp.a+VlaamsProgressieven en 
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 (onafhankelijke vanaf 2� september 2008)

	 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
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College
De Brusselse gewestregering telt 8 leden: � ministers (� Franstalige – 2 Nederlandstalige) 
en � staatssecretarissen (2 Franstalige – 1 Nederlandstalige).
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld uit � leden: de 
twee Vlaamse ministers en de Vlaamse staatssecretaris van de Brusselse gewestregering. 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel is bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Be-
groting, collegelid Pascal Smet is bevoegd voor Cultuur en Patrimonium en collegelid 
Brigitte Grouwels is bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken.
 
Vlaams minister Bert Anciaux, bevoegd voor Brussel, woont 
de vergaderingen van het VGC-college bij met raadgevende 
stem en oefent het toezicht uit.
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 2. Structuur

Voorzitter

Bij het begin van ieder zittingsjaar kiest de Raad een voorzitter. Deze leidt de werkzaam-
heden van de Raad, het Bureau en het Uitgebreid Bureau en treedt naar buiten als de 
vertegenwoordiger van de Raad. De huidige voorzitter is Jean-luc Vanraes.

Bureau

Bij het begin van ieder zittingsjaar wordt het Bureau (voorzitter, ondervoorzitter en � 
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 (19 oktober 2007 tot 16 oktober 2008)
Voorzitter Jean-luc Vanraes (Open Vld) 

Ondervoorzitter Brigitte De Pauw (CD&V) 

Secretarissen Frédéric Erens (Vlaams Belang)
 Erland Pison (Vlaams Belang)
 Fouad Ahidar ((sp.a+VlaamsProgressieven)
 Valérie Seyns (Vlaams Belang)
 Els Ampe (Open Vld)

Vergaderfrequentie
AAntAl vergAderingen  AAntAl vergAderuren

19 10.10 uur

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. 

VGC_jaarboek.indd   14 21-10-2008   11:41:52
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Samenstelling (19 oktober  2007 tot 16 oktober 2008)

Voorzitter Jean-luc Vanraes (Open Vld)

Ondervoorzitter: Brigitte De Pauw (CD&V)

Secretarissen Frédéric Erens (Vlaams Belang)
 Erland Pison (Vlaams Belang)
 Fouad Ahidar (sp.a+VlaamsProgressieven)
 Valérie Seyns (Vlaams Belang)
 Els Ampe (Open Vld)

Fractievoorzitters Dominiek lootens-Stael (Vlaams Belang)
 Carla Dejonghe (Open Vld)
 Fouad Ahidar (sp.a+VlaamsProgressieven)
 Walter Vandenbossche (CD&V)
 Adelheid Byttebier (Groen!)

Vergaderfrequentie
AAntAl vergAderingen AAntAl vergAderuren

17 19.25 uur

Beslissingen en dossieropvolging
Educatieve initiatieven 
Tijdens de vergaderingen van � december 200�, 1� januari en � april 2008 keurden het 
Bureau en het Uitgebreid Bureau de volgende educatieve initiatieven goed: 

-  Vormingsactiviteiten met Citizenne: � december 200�, �0 januari en 1� maart 2008 
Naar aanleiding van de ‘Dag van de vrijwilliger’ op � december 200� organiseert 
de Raad van de VGC in samenwerking met Citizenne een vormingsprogramma 
voor Brusselse Nederlandstalige vrijwilligers. 

-  Speurneuzen in het Brussels Parlement op 10 en 11 december 2007. 
   Op maandag 10 en dinsdag 11 december komen de vijfde en de zesde klas van de 

Sint-Guidoschool uit Anderlecht op speurtocht in het Brussels Parlement. Het be-
zoek past in een themaproject rond inspraak en democratie. 

VGC_jaarboek.indd   15 21-10-2008   11:41:52
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- Jongerenparlement 17+ op woensdag 20 en donderdag 21 februari 2008
   Bij alle verkiezingen trekt een verse lading jongeren voor het eerst naar de stem-

bus. Tijdens een nieuwe dubbeleditie van het Parlement 1�+ maken we die nieuw-
komers wegwijs in de do’s en don’ts van het stemhokje.

- Speurneuzen + Handige Harry’s in het Brussels Parlement op 3 maart 2008
Speurneuzen in het parlement (voor 11-12 jarigen)
Dit programma is bestemd voor leerlingen van het zesde leerjaar die voor de over-
gang naar het middelbaar onderwijs staan. Zij kunnen kennismaken met de brede 
waaier mensen die in het parlement werkt. 
Handige Harry’s in huis (voor 13-14 jarigen) 
Dit programma is bedoeld voor tieners uit het eerste en tweede middelbaar die een 
overstap naar het technisch- of beroepsonderwijs overwegen. In dit aanbod ligt de 
klemtoon vooral op de technische aspecten van het werk achter de schermen. 

- Educatief project “Dit nooit meer! 
   2� leerlingen van het Koninklijk Instituut Woluwe uit Sint-lambrechts-Woluwe (BuSo) 

met � begeleiders, worden afgevaardigd naar de Europese jongerenbijeenkomst in 
Buchenwald (Duitsland) van donderdag 10 tot en met maandag 1� april 2008. 

- Proefeditie ‘dialoogklassen Vlaanderen-Brussel op 15 april 2008
   De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie lanceert samen met het Vlaams 

Parlement een nieuw proefproject. Voor de eerste keer worden ‘dialoogklassen’ 
gehouden met een Vlaamse en een Brusselse school: een samenwerkingsinitia-
tief van ‘Puzzel Brussel’ en ‘de Kracht van je Stem’, de educatieve dienst van het 
Vlaams Parlement. 

Studiereis Eupen – 20 mei 2008
Het Uitgebreid Bureau keurde op � april de studiedag goed naar aanleiding van de 
uitnodiging van Voorzitter louis Siquet van het Parlament der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft (Parlement van de Duitstalige Gemeenschap), die een delegatie van de Raad 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uitnodigt voor een studiebezoek in Eupen.

Studiereis Bratislava en Praag – 1� tot 1� september 2008
Op � maart 2008 geeft het Uitgebreid Bureau de opdracht om een programma 
voor een studiereis naar Bratislava en Praag uit te werken met als invalshoek het 
uiteenvallen van Tsjechoslowakije op 1 januari 1��� in twee onafhankelijke staten: 
Tsjechië en Slowakije, elk met een eigen hoofdstad. Beide landen zijn lidstaten van 

VGC_jaarboek.indd   16 21-10-2008   11:41:52
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de Europese Unie. Als belangrijkste  studiedomein wordt gefocust op de gevolgen 
van de splitsing, vooral voor de hoofdstad.

Publicaties
Op de vergadering van 11 februari 2008 besliste het Uitgebreid Bureau om op de 
website van de Raad een meertalig Brussels infopunt te creëren.

Conferentie van de Vlaams-Brusselse Schepenen en OCmW-Voorzitters
De Conferentie van de Vlaamse schepenen en OCmW-voorzitters in het Brussels hoofd-
stedelijk gewest telt 21 leden: 1� Vlaamse schepenen en 2 Vlaamse OCmW-voorzitters. 
De Conferentie vergaderde in het huis van de Raad op 1� november 200�, 1� februari,  
� april, 11 juni en 10 september 2008. 

De Conferentie brengt alle Vlaams Brusselse schepenen en OCmW-voorzitters samen om er-
varingen uit te wisselen, de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren, gemeenschappe-
lijke problemen te bespreken en eventueel oplossingen aan te kaarten bij andere bestuursni-
veaus, ondermeer de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse en de federale overheid.

Het Vast Bureau bestaat uit een Voorzitter en drie Ondervoorzitters. De vier leden van 
het Vast Bureau zitten volgens een beurtsysteem de Conferentie 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 (open Vld, OCmW-voorzitter in Ukkel). In de eerste periode nam Jean-luc Vanraes 
het voorzitterschap waar. Vanaf het najaar 2008 is het de beurt aan Robert Delathouwer.

De griffier van de Raad verzorgt het secretariaat. De griffiediensten bieden de logistieke 
ondersteuning.

De volgende dossiers werden besproken in de periode 200�-2008:
-  Toepassing in de 1� Brussels gemeenten van de omzendbrief van de Brusselse  

minister-president over de tweetaligheid van de gemeentelijke publicaties.
- Samenstelling van de politieraad in de zone Brussel-Noord.
- Gemeentelijk onderwijs en de scholengroep
- Sportbeleidsplan 2008-2010
- Toepassing van het Cultuurbeleidsplan in de 1� Brusselse gemeenten 
- Hervormingsproces van de gemeenschapscentra.

VGC_jaarboek.indd   17 21-10-2008   11:41:52
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 1. Inhoudelijke analyse 

Plenaire vergaderingen
In de plenaire vergaderingen van de Raad komen zowel algemene beleidsaspecten als 
specifieke VGC-bevoegdheden aan bod: cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Ont-
werpen en voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie worden voorbereidend 
behandeld in een van de commissies. Beleidsverklaringen, beleidsnota’s, jaarverslagen 
en rapporten, moties van aanbeveling en van afkeuring worden rechtstreeks in de ple-
naire vergaderingen afgewerkt. Vragen, vragen om uitleg en interpellaties komen in re-
gel aan bod in de plenaire vergaderingen, maar kunnen ook doorverwezen worden naar 
een commissievergadering. Het Uitgebreid Bureau beslist hierover.

Zoals wettelijk bepaald vond de openingsvergadering van het zittingsjaar 200�-2008 
plaats op 1� oktober 200�, de 1e vrijdag na de �e woensdag van de maand oktober.  
Nadien volgden nog 1� plenaire vergaderingen met goed gevulde agenda’s.

HOOFDsTUK II
  De politieke activiteiten  

van de Raad van de Vlaamse  
Gemeenschapscommissie
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20 19 oktober 2007
Opening zitting 200�-2008 - Benoeming Bureau - Toespraak voorzitter - mededelingen 
- Beleidsverklaring 200�-2008 van het VGC-College - motie van aanbeveling: toename 
van problematisch cannabisgebruik en drugpreventiebeleid

26 oktober 2007
motie van orde - Investeringsplan 200�-2010, bijsturing - lokaal beleidsplan kinderop-
vang en preventieve gezinsondersteuning Brussel - Vraag: toewijzing geco’s in de kin-
deropvang - Actualiteitsdebat: beleidsplan Brussel en nieuwe beleidsbrief Brussel van 
Vlaams minister Bert Anciaux - Actualiteitsvragen: hoofddoekenverbod in het gemeen-
schapsonderwijs, het Stedenfonds, de toekomst van maks vzw - Interpellaties: rondeta-
felconferentie Nederlandstalig onderwijs, geleidelijke algemene invoer van een lesuur 
Engels in het basisonderwijs, cumul van een leerkracht van Zaveldal met de functie van 
directeur van een islamschool, ééngemaakte ondersteuningsstructuur voor het Brussels 
Nederlandstalig onderwijs - Vraag: moeilijkheden bij Nederlandstalige Brusselse scholen 
bij het invullen van vacatures op directieniveau

16 november 2007 - ochtend
Ontwerp verordeningen: begrotingswijziging 2 en B voor 200� en begroting 2008

16 november 2007 - namiddag
Beleidsplannen: overeenkomsten tussen Vlaamse Gemeenschap en VGC in uitvoering 
van decreet inzake werking en verdeling Stedenfonds 200�-200� en 2008-201�  - Stem-
mingen, begrotingswijziging 2 en B voor 200� en begroting 2008 - motie van overeen-
stemming - Samengevoegde vragen om uitleg: diversiteitsbeleid, sensibilisering inzake 
screening voor borstkanker en baarmoederhalskanker, gelijkekansencheques - Samen-
gevoegde vragen om uitleg: hoofddoeken voor leerkrachten in het gemeenschapson-
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derwijs, promotie van de leerkrachtenopleiding bij mannen, doorstroming van alloch-
tone leerlingen naar het hoger onderwijs

30 november 2007
Interpellaties: het lokaal sociaal beleid, initiatieven voor allochtone ouderen, het belang 
van de gezinssituatie voor schoolresultaten - Vraag om uitleg: mrax-klacht wegens ra-
cisme tegen TV Brussel - Vragen: Kenniscentrum Vlaamse Steden, aantasting van de volks-
gezondheid door fijn stof, congres over vrouwen in de stad in Brussel, vondelingenschuif 
in Brussel, doorlichting rusthuizen in Brussel, ondermaatse kennis van het verkeersregle-
ment bij jongeren, taalinitiatieven van Foyer in de mariaschool te Schaarbeek, monitoring 
van toenemend geweld op school - Actualiteitsvragen: masterplan woonzorgzones Brus-
sel, sluiten privécrèche ‘Garderie des Petits Princes’, bijdrage aan Vlaamse zorgverzekering, 
haalbaarheidsstudie UZ antenne in het zuiden van het Brussels hoofdstedelijk gewest 

14 december 2007
motie van orde - Beleidsplannen: Sportbeleidsplan 2008-2010, Investeringsplan 200�-
2010 (bijsturing) - Personeelsstatuut Permanente Diensten, aanpassingen - Interpellaties: 
kortlopende opleidingen voor de Brusselse horeca, éénmalige schuldovername door de 
Vlaamse Gemeenschap, samenwerking onderwijs, jeugdwerk en welzijn inzake detectie 
en preventie kindermishandeling - Actualiteitsdebatten: geldgebrek en het beleid bij TV 
Brussel, overname van de HOB door de Vlaamse Gemeenschap - Vragen: samenwerking 
met diverse gemeenschappen inzake spijbelproblematiek, brede schoolprojecten, kijk-
dichtheid en tevredenheid over TV Brussel, informatiedoorstroming voor toekomstige 
studenten, ouderenmis(be)handeling, toewijzing geco’s in de kinderopvang

25 januari 2008
Ontwerp verordening: erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen - In-
terpellaties: tweetalige jeugdwerkingen, Vlaamse promotiecampagne rond kunststeden, 
VGC-taalbeleid en tweede taalbarometer - Vragen: organisatie feest Vlaamse Gemeen-
schap in Brussel, standpunten over Brussel en invoering van subnationaliteit voor Brus-
selaars, participatie en evolutie bij Vlaams Brusselse verenigingsleven - Actualiteitsvraag: 
niet-verlenging conventie Villa montald - Actualiteitsdebat: conceptnota en uitspraken in 
de pers van de Vlaamse minister van onderwijs

15 februari 2008
Voorstel wijziging Reglement van Orde - Interpellaties: verbetering van de toegankelijk-
heid van socio-culturele evenementen, GSm-alert en andere maatregelen voor Brusselse 
huisartsen - Samengevoegde interpellatie en vraag: gespecialiseerde voorlichting bij be-
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roepskeuze en vorming in functie van omgang met personen met een handicap - Actuali-
teitsvraag: pleidooi voor Engels als �e officiële taal in Brussel

29 februari 2008
Samengevoegde interpellaties: onderwijs in Eigen Taal en Cultuur, weerslag op de 
schoolresultaten van gebrekkige participatie van allochtone ouders, ondersteuning van 
de Roma in Brussel op onderwijsvlak - Vragen: Centrum voor Christelijk Vormingswerk 
vzw, gebrek aan middelen bij Brusselse ClB, vroegtijdige schoolverlaters, taxidienst voor 
Nederlandstalige huisartsen, samenstelling en werking van de adviesraden - Actuali-
teitsvraag: impact voor Vlaams Brussel van eerste octopusakkoorden - Actualiteitsde-
bat: inschrijvingsbeleid en gevolgen GOK-decreet in Brusselse scholen

14 maart 2008
Voorstel resolutie: middelen voor actieplan ter bestijding van armoede - Interpellaties: 
consultatiebureaus, schoolverzuim - Vragen: Coovi, mAG-scholenproject, infrastruc-
tuurproblemen bij HOB, bijkomende plaatsen in kinderopvang - Actualiteitsvragen: 
leerkrachtentekort in basis- en secundair onderwijs, Unfair Trade subsidiepolitiek van de 
VGC - Actualiteitsdebat: het GOK-decreet

11 april 2008
motie van aanbeveling: het GOK-decreet in Brussel - Interpellaties: woonzorgzoneplan van 
Vlaams minister Bert Anciaux, lokale dienstencentra - Samengevoegde interpellaties en ac-
tualiteitsvraag: Vlaamse investering en ondersteuning in het onderwijs en uitlatingen hier-
over van de collegevoorzitter - Vragen: voortbestaan van zwemlessen in het Nederlandstalig 
onderwijs, pestgedrag in de Vlaams Brusselse scholen, partijpolitiek getinte rondleidingen 
voor scholieren, financiële problemen van de KVS - Actualiteitsvragen: mogelijke participa-
tie aan het Brussels Info Plein, eerste resultaten van controle op schoolverzuim

25 april 2008
Interpellaties: aantrekken en behouden van leerkrachten voor het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel, conclusies uit een terugblik op 1� jaar VGC - Vragen: membraanfiltertechnologie 
op de Elishout-Coovi-site, masterplan secundair onderwijs, animatie in de Vlaams Brusselse 
rusthuizen - Vraag om uitleg: geco-contracten in de Brusselse kinderopvang - Actualiteits-
vragen: houding tegenover een federatie Brussel - Wallonië

9 mei 2008
Interpellaties: Vlaams sportdecreet en de Brusselse gemeenten, reclamecampagne ‘Word 
wakker in Brussel’ - Vraag om uitleg: taalkennis Frans van leerkrachten in Brussel - motie 
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van orde - Vragen: problemen met BruNonetwerk, situatieanalyse zorgaanbod voor per-
sonen met een handicap, taken van gewezen leidend ambtenaar, sociale ongelijkheid in 
toegang tot kinderopvang - Actualiteitsvraag: Plan België tegen discriminatie van meisjes 
in het Zuiden - Actualiteitsdebat: nakende verhuis en verbouwing van de HOB

6 juni 2008
Interpellatie: exploitatietoelagen voor Bronks - Actualiteitsvraag: toewijzing geco’s voor 
kinder- en buitenschoolse opvang - Vraag om uitleg: vzw Nasci, dienstencentrum voor het 
kind - Samengevoegde actualiteitsvragen: een reactie op de toevoeging van een Brussels 
gewestminister aan de Franse Gemeenschapsregering  - Vragen: specifieke uitdagingen 
in de gemeenschapscentra, Nederlandstalige sociale werkplaats in Brussel, preventie van 
uitwassen van huwelijksmigratie, de Zomerschool voor anderstalige nieuwkomers

20 juni 2008
Discussienota: Puzzel Brussel geeft kinderen en jongeren een stem - Samengevoegde 
interpellatie en actualiteitsvraag: het aantrekken en de organisatie van een taxidienst 
voor Vlaamse huisartsen in Brussel - interpellatie: zorg voor bejaarden en de strijd tegen 
vereenzaming en misbruiken - vraag: Nederlandstalige kleuterstages tijdens de vakan-
tieperiodes - actualiteitsvraag: de overname van de schuld

4 juli 2008
Ontwerp verordening: begrotingswijziging 1 en A voor 2008 - Resolutie: uitvoering 
van punten uit de discussienota “Puzzel Brussel” - interpellaties: talige ondersteuning 
in het Brussels Nederlandstalig onderwijs, nieuw onderwijssteunpunt en de toekomst 
van de ouderbetrokkenheid, inschrijvingsbeleid in de Brusselse Nederlandstalige scho-
len - vragen: gebruik van herbruikbare luiers in kinderdagverblijven, tekort aan islam-
leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs - actualiteitsvragen: de Vlaamse 
voetballiga, resultaten van de rondvraag van de Koning Boudewijnstichting bij Vlaamse 
schooldirecteurs in Brussel
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De volledige tekst van de besprekingen over al de agendapunten van de plenaire open-
bare vergaderingen wordt weergegeven in het Integraal Verslag, dat over iedere verga-
dering wordt opgemaakt. Deze verslagen worden ruim verspreid maar zijn ook consul-
teerbaar op de website www.raadvgc.be onder de rubriek ‘documenten’.

In het zittingsjaar 200�-2008 kwam de Raad 2 maal samen in besloten plenaire vergade-
ring. Op 1� november 200� werden de begrotingswijziging 1 voor 200� en de begroting 
2008 van de Raad besproken en op � juni 2008 werden de rekening 200� van de Raad en 
de rekening van het Reservefonds goedgekeurd.
De notulen van de besloten plenaire vergaderingen worden bewaard op de Griffie. Deze 
notulen zijn niet ter inzage voor het publiek.

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

Commissie voor Algemene ZAken, FinAnCiën en Begroting
Bevoegdheid
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting behandelt de begroting, 
begrotingswijzigingen, de rekening, het communicatie- en mediabeleid, ambtenarenza-
ken en alle andere onderwerpen van algemene aard.

Samenstelling
Voorzitter Jean-luc Vanraes (Open Vld)

Ondervoorzitter Jan Béghin (sp.a+VlaamsProgressieven)

Effectieve leden Vlaams Belang Dominiek lootens-Stael
  Johan Demol
 Open Vld  Jean-luc Vanraes
 sp.a+VlaamsProgressieven Jan Béghin
 CD&V  Walter Vandenbossche
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Plaatsvervangers Vlaams Belang  Frédéric Erens
  Jos Van Assche (tot 2� september 2008)
  Erland Pison (vanaf 2� september 2008)
 Open Vld René Coppens
 sp.a+VlaamsProgressieven marie-Paule quix
 CD&V Brigitte De Pauw
 
Werking
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting vergaderde openbaar op 22 
oktober, 12 en 1� november, 11 december 200�, 10 maart en �0 juni 2008.

De begrotingswijzigingen 2 en B voor 200�, de begroting 2008, de begrotingswijziging 1 
en A voor 2008, de beleidsovereenkomsten tussen Vlaamse Gemeenschap en VGC in uit-
voering van het decreet inzake werking en verdeling van het Stedenfonds 200�-200� en 
2008-201�, alsook de bijsturing van het Investeringsplan 200�-2010, werden behandeld. 

Het kabelaanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest werd uitvoerig belicht tijdens 
uiteenzettingen door vertegenwoordigers van verschillende kabelmaatschappijen.

Op 11 december 200� vond een gedachtewisseling plaats over Nederlandstalige verhui-
zers van en naar Brussel, naar aanleiding van een studie uitgevoerd door BRIO, onder 
leiding van Dr. Rudi Janssens.

Daarnaast werd gedebatteerd over twee voorstellen van resolutie 
betreffende : het vrijmaken van middelen voor het VGC-luik van het 
actieplan ter bestrijding van de armoede en de uitvoering van punten 
uit de discussienota “Puzzel Brussel geeft kinderen en jongeren een 
stem”.
Ook de volgende vragen kwamen aan bod: het misbruik van VGC-com-
puters voor politieke doeleinden, de eerste Franstalige uitzending van 
TV Brussel.

Besloten commissievergaderingen vonden plaats op 12 november 200� 
en op 1� mei 2008.
Tijdens deze bijeenkomsten kwamen de verschillende begrotingsstuk-
ken van de Raad aan bod: de begrotingswijziging I voor 200�, de begro-
ting 2008, de rekening 200� en de rekening van het Reservefonds. Dr. Rudi Janssens
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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 (Open Vld)

Ondervoorzitter Brigitte De Pauw (CD&V)

Secretarissen Frédéric Erens (Vlaams Belang)
 Erland Pison (Vlaams Belang)
 Fouad Ahidar(sp.a+VlaamsProgressieven)
 Valérie Seyns (Vlaams Belang)
 Els Ampe (Open Vld)

Fractievoorzitters Dominiek lootens-Stael (Vlaams Belang)
 Carla Dejonghe (Open Vld)
 Fouad Ahidar (sp.a+VlaamsProgressieven)
 Walter Vandenbossche (CD&V)
 Adelheid Byttebier (Groen!)

Werking
Tijdens het zittingsjaar 200�-2008 vergaderde de Commissie voor het Reglement enkel 
op 11 februari 2008, omtrent het voorstel tot wijziging van artikel �� van het Reglement 
van Orde, ingediend door de heren Walter Vandenbossche en Fouad Ahidar en mevrouw 
Carla Dejonghe (Stuk � (200�-2008) Nr.1). 
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sAmenwerkingsCommissie met de vlAAmse volksvertegenwoordigers  
vAn het Brussels hooFdstedelijk gewest
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie haalde van meet af de band aan met die � 
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 Samenwerkingscommissie.

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

Samenstelling
Voorzitter Jean-luc Vanraes (Open 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 (onafhanke-

lijke vanaf 2� september 2008)
Open Vld Els Ampe, René Coppens, Carla Dejonghe, Jean-luc Vanraes
sp.a+VlaamsProgressieven 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
Open Vld Sven Gatz
sp.a+VlaamsProgressieven Elke Roex
CD&V Paul Delva
Onafhankelijke monique moens

Werking
Drie maal ontving de Samenwerkingscommissie het bezoek van een minister uit de 
Vlaamse Regering. 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, gaf op 10 december 200� 
een gestoffeerde toelichting bij zijn Beleidsbrief Brussel – Beleidsprioriteiten 200�-2008.
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De nieuwste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, 
bracht op 21 januari 2008 een uiteenzetting over zijn visie op het welzijnsbeleid 
van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.
Op 1� juni 2008 tenslotte, traden de commissieleden in debat met Frank Vanden-
broucke, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, rond het thema “Het Ne-
derlandstalig onderwijsbeleid in Brussel met onder andere de toepassing van de 
taalwetgeving”. De raadsleden kregen een hele namiddag de kans om de Vlaamse 
minister en collegevoorzitter Guy Vanhengel te ondervragen over de integrale pro-
blematiek van het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Commissie voor Cultuur, sport en jeugd
Bevoegdheid
De Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd agendeert alle onderwerpen met betrek-
king 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)

Ondervoorzitter Valérie Seyns (Vlaams Belang)

Effectieve leden Vlaams Belang Erland Pison
  Valérie Seyns
 Open Vld  René Coppens
 sp.a+VlaamsProgressieven marie-Paule quix
 CD&V Brigitte De Pauw
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Plaatsvervangers Vlaams Belang Dominiek lootens-Stael
  Frédéric Erens
 Open Vld Carla Dejonghe
 sp.a+VlaamsProgressieven Jan Beghin
 CD&V Jos Chabert

Werking
De Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd organiseerde � bijeenkomsten in het zittings-
jaar 200�-2008.

In de vergadering van 2� november 200� kregen de commissieleden, aan 
de hand van heel wat cijfermateriaal, een toelichting van Collegelid Pas-
cal Smet over de plaats van de cultuurwaardebon in het cultuurparticipa-
tiebeleid. Aanvullend belichtte coördinator Anja Van Roy de werking en 
het Actieplan 2008 van Kunsteducatief netwerk Brussel. Tot slot werden 
nog vragen beantwoord over het jeugdhuis De Branding en theater Arte.

De bijeenkomst van 12 december 200� was volledig gewijd aan het Sport-
beleidsplan 2008-2010 en die van 11 januari 2008 aan de verordening hou-
dende de erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen.

Op 21 mei 2008 werd ’s ochtends een hoorzitting georganiseerd over het 
Brussels dialect, met toelichtingen van zowel de voorzitter van de vzw 
ARA!, Robert Delathouwer, als Geert Dehaes, streektaalcoördinator. Na-
dien werd een terreinbezoek gebracht aan de bouwwerf van het jeugd-
theater Bronks aan de Varkensmarkt. Architect martine De maeseneer 
gaf tekst en uitleg bij het bouwproject tijdens een rondleiding die erg ge-
smaakt werd door zowel de VGC-raadsleden en hun medewerkers als door 
verschillende bestuursleden van Bronks, medewerkers van de administra-
tie, alsook collegevoorzitter Guy Vanhengel en collegelid Pascal Smet.

Tijdens de bijeenkomst van � juni 2008 werden twee voorstellen van 
resolutie onder de loep genomen: een eerste betreffende de morele en 
geldelijke ondersteuning van “Verscheur de stilte”, het benefietconcert in 
de KVS tegen seksuele terreur in Oost-Congo en andere conflictgebieden 
en een tweede houdende de naamsverandering van monnaie House naar 
Vlaams Huis De munt.

Hoorzitting Brussels dialect

Bronks
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De commissie sloot het zittingsjaar af op 2 juli 2008 met een terreinbezoek aan Zinnema. 
Behalve een rondleiding doorheen het gebouw, kregen de commissieleden van directeur 
mars moriau en zijn medewerkers een uitvoerige uiteenzetting over de nieuwste uitda-
gingen en visies op de werking van het Vlaams huis voor Amateurkunsten in Brussel.

Commissie voor onderwijs en Beroepsopleiding
Bevoegdheid
De Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding is bevoegd voor het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel, VGC-onderwijs, leerlingenbegeleiding en opleiding naar werk.

Samenstelling
Voorzitter Fouad Ahidar (sp.a+VlaamsProgressieven)

Ondervoorzitter Walter Vandenbossche (CD&V)
 
Effectieve leden Vlaams Belang Dominiek lootens-Stael
  Frédéric Erens
 Open Vld Carla Dejonghe
 sp.a+VlaamsProgressieven Fouad Ahidar
 CD&V Walter Vandenbossche

Plaatsvervangers Vlaams Belang  Erland Pison
  Valérie Seyns
 Open Vld Els Ampe
 sp.a+VlaamsProgressieven marie-Paule quix
 CD&V Brigitte De Pauw

Werking
De Commissie voor Onderwijs en Beroepsopleiding werkte haar programma 200�-2008 
af in � vergaderingen.

Het voorstel van resolutie betreffende de inschakeling van native speakers met het oog 
op een kwaliteitsvol onderricht van de tweede taal in het Brussels basisonderwijs en 
de eerste graad van het secundair onderwijs, was aan de orde in de bijeenkomst van 22 
januari 2008.
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Op 12 februari 2008 nam Koen Geurts, stafmedewerker bij het regionaal integratiecentrum 
Foyer de uiteenzetting voor zijn rekening tijdens de hoorzitting ‘Roma en Onderwijs in Brussel’.

Twee interpellaties over het examen ‘grondige kennis Frans’ en over de website ‘Samen 
naar school’, openden de bijeenkomst van 2� februari 2008.
Nadien verschafte collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor Onderwijs, Beroeps-
opleiding en Begroting ook nog een antwoord op vijf vragen in verband met: het omgaan 
met niet-wetenschappelijke denkbeelden bij leerlingen, de verplichting voor Neder-
landstalige scholen om een eigen gezondheidsbeleid op te stellen, het time-outproject, 
het startbanenproject JoJo en de mogelijkheid voor opleiding tot veiligheidsberoepen in 
het secundair onderwijs.

De hoorzitting “De Brusselse ervaring met meertalig onderwijs, zoals het OETC” op dins-
dag � mei 2008 bracht een boeiende discussie teweeg met verschillende deskundige 
sprekers: Kris Vandenbrande, professor Taalkunde KUl, luc de Coninck, directeur Sint Jan 
Berchmanscollege, Sven moens, directeur gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee, Ingrid 
Clynhens, directrice gemeenschapsschool laken, Ria Baldewijns, inspectrice op rust en 
loredana marchi en Hilde De Smedt van de Werkgroep Immigratie van de vzw Foyer.

Op 2 juni 2008 was ‘Het inschrijvingsbeleid in het Nederlandstalig onderwijs’ het thema 
van de hoorzitting, waar de aanzet voor het debat gegeven werd door de directeur van 
KOCB, Guido François, de coördinerend directeur van de scholengemeenschap Brussel 
– basisonderwijs, Gerda Calders, de voorzitter van het Brusselplatform, Hugo Eerdekens 
en de voorzitter van het lOP Brussel – basisonderwijs, Dimokritos Kavadias.

Tot slot reageerde Collegevoorzitter Guy Vanhengel op � juni 2008 op interpellaties over het 
organiseren van infomomenten inzake meertalige opvoeding voor anderstalige ouders en 
over de steeds grotere werkdruk van de schooldirecteurs in het Vlaams Brussels onderwijs.
Ook beantwoordde hij een vraag over opleidingen tot kuisvrouw of -man.

Commissie voor welZijn, geZondheid en senioren
Bevoegdheid
De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Senioren  heeft als bevoegdheid algemeen 
welzijnsbeleid, jeugdwelzijn, seniorenwelzijn, etnisch-culturele minderheden, welzijn 
van personen met een handicap, stedenbeleid, kind en gezin, gehoor-, spraak- en visus-
centrum de Poolster en het gezondheidsbeleid.

Koen Geurts
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Samenstelling
Voorzitter  Jos Van Assche (Vlaams Belang) - tot 8 oktober 2008
 n.n. vanaf � oktober 2008

Ondervoorzitter Jan Beghin (sp.a+VlaamsProgressieven)

Effectieve leden Vlaams Belang  Valérie Seyns
  Jos Van Assche (tot 8 oktober 2008)
  Erland Pison (vanaf � oktober 2008)
 Open Vld Els Ampe
 sp.a+VlaamsProgressieven Jan Beghin
 CD&V Brigitte Depauw

Plaatsvervangers Vlaams Belang  Johan Demol
         Dominiek lootens-Stael
 Open Vld Carla Dejonghe 
 sp.a+VlaamsProgressieven Fouad Ahidar
 CD&V Jos Chabert

Werking
De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Senioren zette een aantal belangwekkende 
onderwerpen op de agenda in 200�-2008.

Op 2� oktober 2008 werd collegelid Brigitte Grouwels geïn-
terpelleerd over de opvolging van de resolutie ‘gehandicap-
tenbeleid in Brussel’ en beantwoordde ze een vraag over het 
H-team.

Nadat het collegelid reageerde op een interpellatie omtrent 
de ‘derde trap’ voor de zorgverzekering in Brussel en uitleg 
gaf bij de vragen betreffende het personeel van de buiten-
schoolse kinderopvang, de werklast en werkomstandigheden 
van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel en 

over de dringende wenselijkheid van maatregelen om het roken bij zwangere vrouwen 
terug te dringen, trokken de commissieleden op 1� november 200� naar de vzw Nasci.
Daar kregen zij een meeslepend verhaal van Nicky Budts, directeur van dit dienstencen-
trum voor het kind dat een helpende hand reikt aan zowel hulpbehoevende zwangere 
vrouwen als aan moeders en hun kinderen in probleemsituaties.
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Op 28 november 200� nodigde de Commissie twee deskundigen uit rond 
het thema ‘maatschappelijke participatie van alleenstaande oudere 
vrouwen en de weerslag hiervan op hun welzijn’. Dokter in de Geron-
tologie en VUB-docente, Christel Geerts, en lieve Vanderleyden van de 
studiedienst Vlaamse Regering, belichtten de problematiek elk vanuit 
hun vakgebied.

Tijdens de bijeenkomst van � juni 200� kregen de commissieleden van collegelid Brigitte 
Grouwels, reacties en antwoorden op de interpellatie in verband met maatregelen voor 
opvang van bejaarden en op de vraag over de inkomens van de Vlaams Brusselse senioren.

Onder het thema ‘Zelfdoding (bij jongeren) in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest’ rondde de commissie haar werkzaamheden op 18 juni 2008 af met 
een hoorzitting, rijk gestoffeerd door directrice Grieke Forceville, van het 
Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Patrick Janssens, vice-voorzitter van 
het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Brussel en Karl Andriessen, 
medewerker suïcidepreventie van het CGGZ Brussel.

Studiemomenten
ontvAngst oCmw wervik
Nadat het Wervikse OCmW de VGC-raadsleden in februari 200� vergast-
te op een boeiende studiedag in het kader van de problematiek ‘woon-
zorgzones’, was het op 2� januari 2008 de beurt aan de OCmW-raads-
leden om een studiebezoek te brengen aan de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.
In de voormiddag werd hen een educatieve voorstelling over de Raad 
in het Belgische en Brusselse politieke raderwerk aangeboden en een 
extra belichting van de VGC-bevoegdheden inzake gezondheidszorg en 
welzijn.
De OCmW-mandatarissen gingen gretig in op de kans om wat bijko-
mende vragen te stellen over het reilen en zeilen van de Brusselse insti-
tutionele situatie, de samenwerkingsstructuur en de plaats van de VGC 
daarin.
Na de middag werd samen met Truus Roesems van het Observatorium 
voor Welzijn en Gezondheid wat dieper ingegaan op het globaal OCmW-
beleid in het Brussels hoofdstedelijk gewest 
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studieBeZoek pArlement vAn de duitstAlige 
gemeensChAp te eupen
Op dinsdag 20 mei 2008 waren de VGC-raadsleden te gast bij 
het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in België te 
Eupen.
Ook minister-president Karl-Heinz lambertz, maakte deel uit 
van de Duitstalige delegatie die de VGC-raadsleden en -mede-
werkers hartelijk verwelkomde.
Parlementsvoorzitter louis Siquet gaf een uiteenzetting over 
de werking en de bevoegdheden van het gemeenschapsparle-
ment en spitste daarbij de aandacht toe op de rol die de Duits-

talige Gemeenschap wil spelen in het federale België.
Zowel de diensten van het Duitstalige Parlement als van de VGC-Raad verzorgden 
om beurten een kennismakingsuiteenzetting over de eigen instelling.
Tot slot werd tijdens een vragenronde een boeiende discussie op gang gebracht met 
al de deelnemers, waarbij zowel prangende communautaire- als typische gemeen-
schapsmateries en bevoegdheidsvraagstukken aan bod kwamen.

Karl-Heinz Lambertz
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studieBeZoek BrAtislAvA en prAAg 15 – 19 septemBer 2008
Studiebezoek Bratislava en Praag 
Een VGC-delegatie onder leiding van voorzitter Jean-luc Vanraes deed van 
1� tot 1� september 2008 Slovakije en de Tsjechië aan met als studieonder-
werp de politieke, economische en sociale evolutie van respectievelijk de 
Slovaakse - en de Tsjechische Republiek sinds 1���. 
Tijdens een tweedaags bezoek aan Bratislava, de Slovaakse hoofdstad, 
werden voorzitter Jean-luc Vanraes en delegatieleden Adelheid Bytte-
bier, Carla Dejonghe, Dominiek lootens-Stael en marie-Paule quix, ont-
vangen door vertegenwoordigers van het Slovaakse Parlement en van 
de Regio Bratislava. De delegatie werd begeleid door Z.E. André Cools, 
Ambassadeur van België in de Republiek Slovakije, die de delegatie een 
uitstekende en beknopte inleiding verschafte over de politieke en econo-
mische situatie in Slovakije.

In het Slovaakse Parlement ontving voorzitter Tatiana Rosová, samen met Viera  
mazúrová, magda Koåútová, Peter Pelegrini, Renáta Zmajkovičová en Sarközy Klára, 
eveneens lid van de parlementaire ‘Friendship Group with Belgium’, de VGC-delegatie.

Tatiana Rosová
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Er volgde een boeiende gedachtewisseling over de onafhankelijkheid 
van Slovakije en alle maatschappelijke gevolgen die daarmee samen-
hingen.
Aansluitend was de delegatie te gast bij de Regio Bratislava, waar in 
hoofdzaak het financieringsmechanisme van de regio en de verhouding 
tegenover de nationale staat aan bod kwamen. Voorzitter Vladimír Ba-
jan, bijgestaan door ondervoorzitters martin Kuruc en Bystrík Hollê en 
een drietal leidinggevende ambtenaren, verduidelijkte op welke wijze 
de middelen van de regio’s zijn opgebouwd en in welke belangrijke do-

meinen de regio prioritair investeert. Bijzondere aandacht ging naar de 
rechten van de Hongaarse minderheid in Slovakije.

Van Bratislava werd doorgereisd naar Praag, hoofdstad van de Tsjechische Republiek.
Walter moens, voormalig vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Tsjechië, gaf 
tekst en uitleg bij de activiteiten van de Vlaamse Vertegenwoordiging. Hij maakte van 
de gelegenheid gebruik om zijn kersverse opvolger André Hebbelinck voor te stellen en 
vergastte de VGC-delegatie op een vergelijking tussen de Tsjechische levenswijze en de 
Vlaamse, aan de hand van diverse historische en sociaal-culturele elementen.
De economische samenwerking tussen Tsjechië en Vlaanderen werd uit de doeken ge-
daan door Alain Decraene, hoofd van Flanders Investment and Trade.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de Tsjechische Republiek had de 
delegatie het voorrecht om Zdenek Jicinsky, volksvertegenwoordiger en profes-
sor grondwettelijk recht, te ontmoeten, die haarscherp de politieke aanloop en de 
wettelijke gevolgen van het uiteenvallen van Tsjechoslovakije in twee aparte sta-
ten analyseerde. De professor maakte deel uit van het Nationale Parlement in 1��� 
en was ooggetuige van de toenmalige politieke ontwikkelingen.

Nadien onderhielden Tomas Dub en Karel Splichal, vice-voorzitters van de Com-
missie voor Buitenlandse Betrekkingen, de delegatie over de evolutie van Tsjechië 
na de fluwelen revolutie van 1�8� en de splitsing van 1���. 

Tot slot genoot de delegatie van een rondleiding in het Tsjechisch Parlement.

Vladimír Bajan

Zdenek Jicinsky
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 2. Kwantitatieve analyse 

Plenaire vergaderingen en commissievergaderingen

plenAire vergAderingen: vergAderFrequentie
Tijdens het volledige zittingsjaar 200�-2008 hield de Raad 1� openbare plenaire verga-
deringen en 2 besloten plenaire vergaderingen in een totale vergadertijd van respectie-
velijk ��.1� uur en 1� minuten. 

CommissievergAderingen: vergAderFrequentie

Commissie AAntAl Bijeenkomsten totAle vergAdertijd  

Algemene Zaken, 
Financiën en begroting 6 10.�� uur
- Besloten vergaderingen +2	 + 0.18 uur

Het Reglement 1 0.2� uur

Samenwerking tussen RVG en de zes
Vl. volksvertegenwoordigers uit Brussel � �.1� uur

Cultuur, Jeugd en Sport �  �.�0 uur

Onderwijs en Beroepsopleiding � �.21 uur

Welzijn, Gezondheid en Senioren � �.�2 uur

TOTALEN  28 + 2 44.20 + 0.18 uur

Verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit
voorstellen vAn verordening
Eén voorstel van verordening werd ingediend op 8 oktober 2008 en ter behandeling 
doorverwezen naar de commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting in het 
zittingsjaar 2008-200�:
•  Voorstel van verordening van de heren Walter Vandenbossche en Fouad Ahidar, tot 

instelling van een ombudsdienst – Stuk �0� (200�-2008) – Nr.1

voorstellen vAn resolutie
•  Voorstel van resolutie van mevrouw marie-Paule quix en cs. betreffende de inschake-

ling van native speakers met het oog op een kwaliteitsvol onderricht van de tweede 
taal in het Brussels basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs 
– Stuk �88 (200�-2008) – Nr.1
Niet aangenomen in de commissie
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•  Voorstel van resolutie van de heer Jan Béghin, mevrouw Brigitte De Pauw en de heer 
Jean-luc Vanraes betreffende het vrijmaken van middelen binnen de VGC-begroting 
voor het VGC-luik van het actieplan ter bestrijding van de armoede – Stuk ��1 (200�-
2008) – Nr.1

   Aangenomen door de Raad op 14 maart 2008

•  Voorstel van resolutie van mevrouw Adelheid Byttebier en cs. betreffende de continu-
ering van het ondersteuningsaanbod voor meertalig onderwijs van de vzw Werkgroep 
Immigratie en andere Brusselse onderwijsondersteuners – Stuk ��� (200�-2008) – Nr.1

   Ingetrokken

•  Voorstel van resolutie van de heer Erland Pison betreffende de morele en geldelijke 
ondersteuning van “Verscheur de stilte”, het benefietconcert in de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg tegen seksuele terreur in Oost-Congo en andere conflictgebieden – Stuk 
��� (200�-2008) – Nr.1

   Niet aangenomen in de commissie

•  Voorstel van resolutie van de heren Frédéric Erens en Dominiek lootens-Stael houden-
de de naamsverandering van monnaie House naar Vlaams Huis De munt – Stuk ��8 
(200�-2008) – Nr.1

   Niet aangenomen in de commissie

•  Voorstel van resolutie van de heren Jean-luc Vanraes, Fouad Ahidar en mevrouw  
Brigitte De Pauw met als doel de uitvoering van punten uit de discussienota “Puzzel 
Brussel geeft kinderen en jongeren een stem” – Stuk �0� (200�-2008) - Nr.1

   Aangenomen door de Raad op 4 juli 2008

disCussienotA’s
De heer Jean-luc Vanraes diende in de periode 200�-2008 de enige discussienota in:
“Puzzel Brussel geeft kinderen en jongeren een stem” –  Stuk �00 (200�-2008) – Nr.1 
Over een discussienota wordt niet gestemd.
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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 200�-2008 ingediend:

*  motie van aanbeveling van de heer Jan Béghin tot besluit van de op 1� decem-
ber 200� gehouden interpellatie van de heer Jan Béghin tot de heer Guy Van-
hengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begro-
ting, de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur en Patrimonium en 
mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Amb-
tenarenzaken, over de eenmalige schuldovername door de Vlaamse Gemeenschap 
– Stuk �8� (200�-2008) – Nr.1

   Ingetrokken

*  motie van aanbeveling van de heer Jean-luc Vanraes en mevrouw Brigitte De Pauw 
tot besluit van de op 1� december 200� gehouden interpellatie van de heer Jan Béghin 
tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsoplei-
ding en Begroting, de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur en Patrimo-
nium en mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en 
Ambtenarenzaken, over de eenmalige schuldovername door de Vlaamse Gemeenschap 
– Stuk �8� (200�-2008) – Nr.1

  Ingetrokken

*  motie van aanbeveling van de heer Dominiek lootens-Stael tot besluit van het op 1� 
maart 2008 gehouden actualiteitsdebat, betreffende de toepassing van het GOK-de-
creet in Brussel – Stuk ��2 (200�-2008) – Nr.1

  Niet aangenomen

Er werd in 200�-2008 geen enkele motie van afkeuring ingediend.

-- Voor elke begrotingsverordening wordt een motie van overeenstemming ingediend 
waarin bevestigd wordt dat de begrotingstabellen in overeenstemming zijn en een inte-
grerend deel uitmaken van de neergelegde verordening.
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In de zitting 200�-2008 werden de volgende moties van overeenstemming ingediend en 
aangenomen:

*  motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijzi-
ging 2 en B voor het dienstjaar 200�

  Aangenomen op 16 november 2007

*  motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begroting voor 
het dienstjaar 2008

  Aangenomen op 16 december 2007

*  motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijzi-
ging 1 en A voor het dienstjaar 2008

  Aangenomen op 4 juli 2008

voorstellen tot wijZiging vAn het reglement vAn orde
In het zittingsjaar 200�-2008 werd één voorstel tot wijziging van het Reglement van 
Orde ingediend:

Voorstel tot wijziging van artikel �� van het Reglement van Orde van de Raad van  
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heren Walter Vandenbossche en Fouad 
Ahidar en mevrouw Carla Dejonghe – Stuk � (200�-2008) – Nrs.1 en 2
Aangenomen op 15 februari 2008

ontwerpen vAn verordening
Het	College	diende	4	ontwerpen	van	verordening	in	die	allen	door	de	Raad	werden	aan-
genomen.	

*  Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B 
voor het dienstjaar 200� – Stuk � (200�-2008) – Nrs.1 en 2

  Aangenomen op 16 november 2007 [Belgisch Staatsblad 16-06-2008] 

*  Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 
– Stuk � (200�-2008) – Nrs.1 en 2 

   Aangenomen op 16 november 2007 [Belgisch Staatsblad 16-06-2008]

*  Ontwerp van verordening houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaal-cultu-
rele verenigingen – Stuk �8� (200�-2008) – Nrs.1, 2 en �

  Aangenomen op 25 januari 2008 [Belgisch Staatsblad ...]
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*  Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A 
voor het dienstjaar 2008 – Stuk � A (200�-2008) – Nrs.1 en 2

  Aangenomen op 4 juli 2008 [Belgisch Staatsblad 1-09-2008]

BeleidsverklAringen en BeleidsnotA’s
Sedert de reglementswijziging van oktober 200� stipuleert artikel �� van het Regle-
ment van Orde onder meer dat het College bij het begin van elk zittingsjaar een beleids-
verklaring indient bij de Raad. In het zittingsjaar 200�-2008 werd deze beleidsverklaring 
aangenomen tijdens de openingzitting op 1� oktober 200�.

BeleidsplAnnen en Beleidsovereenkomsten, jAArverslAgen en jAArplAnnen
* Investeringsplan 200�-2010: bijsturing

– Stuk ��� (200�-200�) – Nrs.1 en 2
Aangenomen op 26 oktober 2007

* lokaal beleidsplan kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Brussel
– Stuk ��� (200�-200�) – Nr.1 
Aangenomen op 26 oktober 2007

*  Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie voor de periode 200�-200� in uitvoering van het decreet tot vaststelling van 
de regels inzake de werking en de verdeling van het Stedenfonds - Addendum – Stuk 
��� (200�-2008) – Nrs.1 en 2

  Aangenomen op 16 november 2007

*  Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie voor de periode 2008-201� in uitvoering van het decreet tot vaststelling van 
de regels inzake de werking en de verdeling van het Stedenfonds
– Stuk ��� (200�-2008) – Nrs.1 en 2
Aangenomen op 16 november 2007

* Sportbeleidsplan 2008-2010 
– Stuk �82 (200�-2008) – Nrs.1, 2 en �
Aangenomen op 14 december 2007

* Investeringsplan 200�-2010: bijsturing - Erratum 
– Stuk ��� (200�-2008) – Nr.�
Aangenomen op 14 december 2007
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Beleidscontrolerende activiteit

De VGC-raadsleden oefenen hun controlefunctie uit via interpellaties, mondelinge vra-
gen, actualiteitsvragen, vragen om uitleg en schriftelijke vragen.
Al deze interventies komen aan bod tijdens de plenaire vergaderingen of, indien het Uit-
gebreid Bureau dit beslist, in de bevoegde commissievergadering.

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
 ip Av  vr  vou i p Av  vr vou i p  Av vr  vou
vlAAms BelAng      
Johan Demol      
Frédéric Erens  4 4 1   1  1 1 2 
Erland Pison 2 3 2   1   1  3 
Dominiek lootens-Stael 3 4 1       1  
Valérie Seyns            
Jos Van Assche 2 2 5 1   1   1 4 
open vld          
Els Ampe   1    2   1  1
René Coppens  1     1   1  
Carla Dejonghe  1 1 1 1 3 2  1  1 
Jean-luc Vanraes 1        1   
sp.A+vl.progress.          
Fouad Ahidar 3 1 5         
Jan Béghin 1    1    3 2 4 1
marie-Paule quix 3 4 1 2 1    2   
Cd & v          
Jos Chabert            
Brigitte De Pauw 1 2 1  1 4 1  2 2 1 1
Walter Vandenbossche 3 2   2 1   2   
g r o e n !         
Adelheid Byttebier 2 2   1      3 2
suBtotAlen 21 26 21 5 7 9 8 0 13 9 18 5
totAlen 73 24 45
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vlAAms BelAng      
Johan Demol      18 
Frédéric Erens 1 5 7 1 14	 16
Erland Pison 3 4 5  12 15
Dominiek lootens-Stael 3 5 1  9	 13  
Valérie Seyns      15
Jos Van Assche 2 3 10 1 16	 16
open vld        
Els Ampe  1 3 1 5	 18
René Coppens  2 1  3 18 
Carla Dejonghe 2 4 4 1 11 18  
Jean-luc Vanraes 2    2 18  
sp.A+vl.progress.        
Fouad Ahidar 3 1 5  9 18 
Jan Béghin 5 2 4 1 12 17 
marie-Paule quix 6 4 1 2 13 18
Cd & v         
Jos Chabert      10
Brigitte De Pauw 4 8 3 1 13 18
Walter Vandenbossche 7  3       10	 		 11 
g r o e n !        
Adelheid Byttebier 3  2  3  2   10   12
totAlen 41  44  47  10   142

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

Artikel ��, � c 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 200�-2008 werden zo in totaal 1� actualiteitsvragen, uit de voorgaan-
de tabel, behandeld in � actualiteitsdebatten. 

politieke ACtiviteit per rAAdslid in de openBAre vergAderingen
In totaal werd er tijdens de 1� plenaire vergaderingen 18 maal over een onderwerp  
gestemd (zie vroeger).
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interpellAties, vrAgen en ACtuAliteitsvrAgen per Collegelid en per rAAdslid 
in de openBAre CommissievergAderingen
Interpellaties, vragen en actualiteitsvragen kunnen door het Uitgebreid Bureau voor be-
handeling 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 2007-2008:

Commissie voor Algemene ZAken, FinAnCiën en Begroting - Collegelid guy vAnhengel
Raadslid	 	 i	P	 VR
Erland Pison (Vlaams Belang)   1 
  - Collegelid Brigitte grouwels
Valérie Seyns (Vlaams Belang)   1 
totAlen  - 2

Commissie voor Cultuur, sport en jeugd - Collegelid pAsCAl smet
Raadslid	 	 i	P	 VR
René Coppens (Open Vld)   1
Brigitte De Pauw (CD&V)   1
totAlen  - 2

Commissie voor onderwijs en Beroepsopleiding - Collegelid guy vAnhengel
Raadslid	 	 i	P	 VR
Fouad Ahidar (sp.a+VlaamsProgressieven) 2
Els Ampe (Open Vld)   1
Adelheid Byttebier (Groen!)  1 
Brigitte De Pauw (CD&V)   2
Frédéric Erens (Vlaams Belang)   1
marie-Paule quix (sp.a+VlaamsProgressieven)  1
Jos Van Assche (Vlaams Belang)  1 2
totAlen  5 6
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Schriftelijke vragen aan Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting

 onderwijs mediA FinAnCiën divers
Fouad Ahidar (sp.a+Vl.Progress.) 2 
Carla Dejonghe (Open Vld) �
Brigitte De Pauw (CD&V)    1
Frédéric Erens (Vlaams Belang) 1   1
Dominiek lootens-Stael (Vlaams Belang) 12 1 1 6
Valérie Seyns (Vlaams Belang) 3 
Jos Van Assche (Vlaams Belang) 1 
Walter Vandenbossche (CD&V) 5 
totAlen 30 1 1 8

Schriftelijke vragen aan Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur en Patrimonium

 Cultuur pAtrimonium sport speelpleinen divers
Carla Dejonghe (Open Vld) 13 1 2 1 1
Brigitte De Pauw (CD&V)      1
Dominiek lootens-Stael  8 1   1
(Vlaams Belang)
Jean-luc Vanraes (Open Vld) 3  
totAlen 24 2 2 1 3

Commissie voor welZijn, geZondheid en senioren - Collegelid Brigitte grouwels
Raadslid	 	 i	P	 VR
Adelheid Byttebier (Groen!)  2 1 
Brigitte De Pauw (CD&V)   1
Dominiek lootens-Stael (Vlaams Belang) 1 
Jos Van Assche (Vlaams Belang)   2
Walter Vandenbossche (CD&V)   1
totAlen  3 5

Interpellaties (I P) Vragen (Vr)

sChriFtelijke vrAgen per Collegelid, per Bevoegdheidsdomein en per rAAdslid 
Tijdens het zittingsjaar 200�-2008 publiceerde de Raad 2 Bulletins van Vragen en  
Antwoorden.
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Schriftelijke vragen aan Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken

 welZijn geZondheid personeel divers
Els Ampe (Open Vld) 2  
Jan Béghin (sp.a+Vl.Progress.)  1 
Adelheid Byttebier (Groen!) 4  1
Carla Dejonghe (Open Vld) 1  3
Brigitte De Pauw (CD&V)    1
Dominiek lootens-Stael (Vlaams Belang) 7 7 1 3
Valérie Seyns (Vlaams Belang) 1  
Walter Vandenbossche (CD&V)    1
totAlen 15 8 5 5
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 1. Educatieve dienst

Puzzel Brussel
De educatieve dienst van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie draaide 
tijdens het schooljaar 200�-2008 op kruissnelheid. Het aanbod van Puzzel Brussel 
bleek een schot in de roos en kreeg meer dan tweeduizend enthousiaste leerlingen 
over de vloer. 
Puzzel Brussel is de verzamelnaam van een pakketje educatieve programma’s aan-
gepast aan elke leeftijd. Kinderen en jongeren krijgen de kans om een blik te werpen 
achter de schermen van de democratie. 

Zeven maal Kinderparlement
Aan het begin van het parlementaire jaar hield Puzzel Brussel zeven sprankelende edities 
van het Kinderparlement. Tussen � oktober en 1� december 200� nestelden ��0 zesde-
klassers zich op de zitjes in het halfrond. Net als echte politici wisselden ze ideeën uit 
om van hun stad en hun school een leuke plek voor kinderen te maken. En natuurlijk 
mochten ze ook de stemknopjes uitproberen! Het thema van het Kinderparlement was 

HOOFDsTUK III
  Het voorlichtings- en informatiebeleid 

van de Raad 
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deze keer: “Als ik baas van Brussel was...” meer dan dertig klassen uit 2� basisscholen 
deden mee, een absoluut record. En het Kinderparlement blijft een topper. Tijdens het 
schooljaar 2008-200� staan maar liefst tien tintelende edities op stapel.

deelnemende sCholen 
4 oktober 2007

• Sint Jan Berchmanscollege, Brussel
• Kristus Koning Assumpta, laken
• Basisschool Voorzienigheid, Sint-lambrechts-Woluwe

11 oktober 2007
• Basisschool De Wemelweide, Watermaal-Bosvoorde
• De Bron, Sint-Gillis
• Heilig Hartschool, Jette
• Sint Jan Berchmanscollege, Brussel 
• lutgardisschool, Elsene

25 oktober 2007
• Basisschool Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe
• Basisschool mooi-Bos, Sint-Pieters-Woluwe
• Basisschool Vier Winden, Sint-Jans-molenbeek
• Basisschool ’t PlantZoentje, laken
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8 november 2007
• BSGO Zavelput, Sint-Agatha-Berchem
• Sint Jan Berchmanscollege, Brussel 
• Sint-Albertschool, Sint-Jans-molenbeek
• Wittouckschool, laken
• GVBS Sint-lutgardis, Ganshoren

29 november 2007
• De Bloeiende Kerselaar, Watermaal-Bosvoorde
• Sint-Albertusschool en Sint-Jozefsschool, Sint-Agatha-Berchem
• Vrije Vlaamse Basisschool, Ukkel
• Windekind, Sint-Jans-molenbeek
• Klavertjevier, Brussel

6 december 2007
• Basisschool Koninklijk Atheneum, Etterbeek
• Heilig Hartcollege, Ganshoren
• Sint Jozefsschool, Sint-lambrechts-Woluwe

13 december 2007
• Unescoschool, Koekelberg
• BSGO Floreal, Ukkel
• Everheide, Evere

Educatieve tentoonstelling DIT NOOIT MEER!?
Van 12 tot 2� november 200� bood de Spiegelzaal van het Brussels parlement onder-
dak aan een indrukwekkende tentoonstelling over de concentratiekampen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van foto’s, documenten en 
authentieke voorwerpen van overlevenden, maakten bezoekers 
op een beklijvende manier kennis met deze zwarte bladzijde uit 
de Europese geschiedenis. 

De tentoonstelling kon op bijzonder ruime belangstelling reke-
nen. In totaal kwamen meer dan 1.800 mensen een kijkje nemen. 
Scholen zorgden voor het grootste deel van het bezoekersaantal. 
Bijna �00 Nederlandstalige en �2� Franstalige jongeren kregen 
een gratis rondleiding met een ervaren gids. 
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Focus op democratie
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bood bovendien een boeiend edu-
catief programma aan voor leerlingen van 1� tot 18 jaar. Via het verleden werd de link 
gelegd met het belang van onze democratie vandaag. 

- film ‘de laatste getuigen’
Om te beginnen kregen de jongeren een exclusieve montage te zien van de reeks ‘de 
laatste getuigen’. Een documentaire die luckas Vander Taelen begin jaren ’�0 draaide, 
met onthutsende getuigenissen van overlevenden van de concentratiekampen. 

- gerenommeerde gastsprekers 
Elke dag stonden er ook gastsprekers op het programma. Stuk voor stuk interessante 
vertellers die het thema ‘oorlog & conflicten’ vanuit hun eigen invalshoek benaderden. 

•  Documentairemaker Luckas Vander Taelen vertelde over the making of van ‘de laat-
ste getuigen’. Hoe verwerken mensen zulke trauma’s? En welke lessen trekken wij 
daaruit? 

•  Journalist Stefan Blommaert gaf zijn bevlogen kijk op de oorlog in de Balkan waar-
van hij in de jaren ’�0 getuige was. 

•  Socioloog Luc Huyse maakte een messcherpe analyse van oorlog en vrede in oost, 
west, noord en zuid. 

•  Jan Brocatus, directeur van Amnesty International Vlaanderen, deed een boekje 
open over mensenrechten.

• Verslaggever Jan Balliauw gaf een verhelderende visie op �/11, Afghanistan en Irak. 
•  Tot slot was er het ontroerende relaas van Norbert Vos. Hij overleefde de oorlog als 

onderduikkind, maar verloor een groot deel van z’n familie in de kampen. 
En we nodigden ook enkele overlevenden van de holocaust uit. 
Natan Ramet, Leopold Claessens en Gaston De Wit vertelden het verhaal van hun 
ontstellend verleden… om helemaal stil van te worden. 

Het educatieve programma van de Raad was een voltreffer. Samen met de tentoonstel-
ling zorgde het voor een geschiedenisles om nooit te vergeten.
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Vrijheidstrein naar Buchenwald
Voor het Koninklijk Instituut Woluwe kreeg de expo een 
indrukwekkend vervolg met een vijfdaagse trip naar de 
concentratiekampen van Buchenwald en Dora. 
Van 10 tot 1� april spoorden in totaal vierhonderd Belgische 
jongeren met de ‘Vrijheidstrein’ van Brussel naar Buchen-
wald. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
vaardigde dertig jongeren af van het Koninklijk Instituut 
Woluwe, een school voor blinden, slechtzienden en jon-
geren met autisme. De organisatie van de ‘Vrijheidstrein’ 
was in handen van het Instituut voor Veteranen - Nati-
onaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en 
Oorlogsslachtoffers. 

Zeventienplussers op de zitjes van het halfrond
Op 20 en 21 februari 2008 mochten jongeren het Brussels Parlement inpalmen. Tijdens 
een dubbeleditie van het ‘Parlement voor zeventienplussers’ konden leerlingen van het 
zesde jaar secundair onderwijs op een speelse manier kennismaken met de verkiezingen. 
Na een stevige stoomcursus stemmen, mochten ze zelf in het stemhokje kruipen. Daar-
na doken ze het halfrond in, voor een verrassend vinnig debat. meer dan 1�0 leerlingen 
uit vier verschillende scholen deden mee.  
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deelnemende sCholen pArlement 17+
20 februari 2008

• Koninklijk Atheneum Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe
• Sint-Guido Instituut, Anderlecht

21 februari 2008
• leonardo lyceum, Antwerpen
• Europese school Brussel III, Elsene

Dialoogklassen Brussel – Vlaanderen
Op 1� april 2008 pakte Puzzel Brussel uit met een proefeditie van de ‘Dialoogklassen 
Brussel-Vlaanderen’. Het ging om een samenwerking met ‘de Kracht van je Stem’, de 
educatieve dienst van het Vlaams Parlement. Een klas uit Brussel ging de confrontatie 
aan met een klas uit Vlaanderen. Samen zetten ze hun tanden in vier thema’s: 

• jongeren & politiek 
• jongeren & burgerzin 
• ruimte voor jongeren 
• jongeren & school en werk 

Daarna volgde een debat met enkele Vlaamse en Brusselse parlementsleden. De proef-
editie verliep uitstekend, dus krijgen de ‘Dialoogklassen Brussel-Vlaanderen’ een vervolg 
op 22 januari en 20 maart 200�. Ze zullen om de beurt plaatsvinden in het Brussels en in 
het Vlaams Parlement.

deelnemers diAloogklAssen
Sint-Pieterscollege, Jette
Heilige Drievuldigheidscollege, leuven

Download Brussel in je brein
Op 1� februari 2008 liepen 1�0 leerlingen van het Drievuldigheidscollege uit leuven langs voor 
het programma ‘Download Brussel in je brein.’ De jongeren kregen een pittige stoomcursus 
staatshervorming en gingen daarna op stap in de stad met Brusselkenner Paul De Ridder. 

Speurneuzen in het parlement
Puzzel Brussel stippelt ook leuke rondleidingen uit op maat van kinderen. leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar kunnen komen ‘speurneuzen’ in het Brussels Parlement. Het 
afgelopen schooljaar kregen we 200 kinderen uit zes basisscholen over de vloer. 

VGC_jaarboek.indd   52 21-10-2008   11:43:47



ja
a

r
v

e
r

s
la

g
 2

0
0

7-2
0

0
8

��

deelnemers speurneuZen
Sint-Guidoschool, Anderlecht
Gemeentelijke basisschool moorsel, Tervuren
Gemeentelijke basisschool Tijl Uylenspiegel, Sint-Jans-molenbeek
Gemeentelijke basisschool Windekind, Sint-Jans-molenbeek
Gemeentelijke basisschool De Vijvers, Anderlecht

Aanbod voor volwassenen
Ook volwassenen die kennis willen maken met de politieke structuur van België en Brus-
sel kunnen bij de educatieve dienst terecht voor een duik in de democratie. Samen met 
de dienst public relations ontving Puzzel Brussel groepen van de meest diverse pluima-
ge, goed voor nog eens 200 bezoekers.

 2. Public Relations

Evenementen en ontvangst van bezoekers 
Tijdens het zittingsjaar 200�-2008 werd een aantal gevestigde activiteiten hernomen 
maar zagen ook heel wat nieuwe initiatieven het eerste daglicht. In totaal mocht de 
Raad meer dan �.�00 bezoekers ontvangen.

eigen ACtiviteiten vAn de rAAd
Op vrijdag � november 200� werd de tentoonstelling “Deportatie en Genocide, een Eu-
ropese tragedie” plechtig geopend.
Deze indrukwekkende expositie over de concentratie-
kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd georga-
niseerd in samenwerking met het Parlement francopho-
ne bruxellois, het Breendonk memorial en het Instituut 
voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvali-
den, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers.
meer dan 1.800 belangstellenden bezochten de ten-
toonstelling of namen deel aan de workshops die deze 
activiteit stoffeerden.

Op �0 november 200� ontving de Raad zijne excellentie 
de heer Gerhard O. Hiwat, ambassadeur van Suriname.
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Ter ondersteuning van de mUlO-latour school in Paramaribo, werden hem computers 
overhandigd.

Zoals in voorgaande jaren was de nieuwjaarsreceptie van de Raad opnieuw ‘the place to 
be’ op 1� januari 2008. Ruim �00 gasten genoten van een aangename avond.

Naar goede gewoonte organiseerde de Raad opnieuw tal van evenementen naar aanlei-
ding van de Vlaamse feestdag op 11 juli 2008.
In de spiegelzaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waren meer dan 800 gasten 
getuige van de muzikale optredens van o.m. Johan Verminnen, Veronika Iltchenko en 
Dez mona & Go-Tell. 
Op de aansluitende avondreceptie mochten de parlementsleden nogmaals �00 enthou-
siaste gasten ontvangen.
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ACtiviteiten vAn de politieke FrACties
Naar aanleiding van de tentoonstelling “Deportatie en Genocide, een Europese trage-
die” organiseerde de CD&V-fractie een nocturne op 1� november 200�.

Op 2� november 200� organiseerde de sp.a-Spirit fractie een ontmoeting met een dele-
gatie kartelgenoten uit Antwerpen.
De bezoekers werden ondermeer rondgeleid in de gebouwen van het Brussels Hoofdste-
delijk Parlement.

De Vlaams Belang-fractie organiseerde op 2� januari 2008 een receptie voor de Brusselse 
partijleden en sympathisanten ter gelegenheid van het nieuwe jaar.
Op 22 mei 2008 organiseerde dezelfde fractie een informatieavond. 

Samen met het ‘Europees platform van openbaar vervoergebruikers’ hield de Groen!-
fractie een studiedag op 1� juni 2008.

ACtiviteiten in sAmenwerking met Andere orgAnisAties
Zoals de vorige jaren werd ook in 200�-2008 nauw samengewerkt met Citizenne en het 
uitgebreide cursusaanbod dat deze organisatie aanbiedt:

- Op 2� oktober 200� werd een vormingsactiviteit georganiseerd voor medewerkers van 
de VGC-administratie in het kader van “Duik in Brussel”. �0 deelnemers waren present.

- In het kader van een inburge-
ringsproject, brachten 2� ‘nieuwe 
Belgen’ een geleid bezoek aan de 
tentoonstelling “Deportatie en Ge-
nocide, een Europese tragedie” op 
1� november 200�.

- Naar aanleiding van de dag van 
de vrijwilliger vond op � december 
200� een vormingscursus plaats 
voor vrijwilligers. 1� enthousiaste 
deelnemers genoten van een leer-
rijke voormiddag.
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- Een groep ambtenaren van de VGC-administratie kregen op �0 januari 2008 de gele-
genheid om gedurende een voormiddag hun kennis over Brussel en de plaats van de VGC 
in het Brussels hoofdstedelijk gewest bij te schaven.

- Op 18 februari 2008 kwamen 12 deelnemers van de cursus minderhedenforum op be-
zoek. In samenwerking met de educatieve dienst kregen zij de stoomcursus Staatsher-
vorming voorgeschoteld.

- Op 1� maart 2008 werd een ‘open cursus’ gehouden. Een 20-tal deelnemers kwam hier-
voor opdagen.

Ook met Broodje Brussel werd opnieuw samengewerkt om een reeks lezingen over Brus-
sel te organiseren in de salons van de Raad:
op 1� november 200� leo Camerlynck, op 12 december 200� Roel Jacobs, op 12 februari 2008  
Guido-Jan Bral, op 11 maart 2008 marc Platel, op 8 april 2008 Rudy Aernoudt, op 1� mei 2008 
de gouverneur van Vlaams-Brabant, lodewijk Dewitte, op 10 juni 2008 Dirk Volkaerts, op  
� september 2008 Gui Polspoel, en op 1� oktober 2008 tenslotte Karel lowette.

Eveneens in samenwerking met Broodje Brussel werd een nieuw initiatief in het leven ge-
roepen: met het organiseren van een reeks middagconcerten wil de Raad ondersteuning 
bieden aan de Nederlandstalige muziekscholen uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Op woensdag � mei 2008 kwam de muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs 
“Frédéric Chopin” uit Etterbeek als eerste aan de beurt.

Leo Camerlynck Roel Jacobs Guido-Jan Bral Marc Platel
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een preselectie voor het “Groot Dictee der Nederlandse Taal”. Op zaterdag 2� februari 
2008 waagden 120 deelnemers hun kans.

In het kader van de “Weik van het Brussels” organiseerde de Raad in samenwerking met 
de vzw ARA, twee poëziemiddagen in de salons van de Raad. Telkens kwamen een �0-tal 
toehoorders genieten van “powezee in ’t Brussels”.

Op � september 2008 was de Raad medeorganisator van een colloquium over kunstinte-
gratie en architectuur onder de naam: “samenspel 08 / Kunst en Gebouw”.

ACtiviteiten vAn derden
Op 1� november 200� organiseerde het Willemsfonds afdeling Brussel een bezoek aan 
de tentoonstelling “Deportatie en Genocide, een Europese tragedie”.

De stichting Sandor Szondi organiseerde in de salons van de Raad de uitreiking van de 
zesde Sandor Szondi-prijs aan de historicus Paul De Ridder. De plechtige uitreiking op 1� 
januari 2008 werd bijgewoond door zijne excellentie de Ambassadeur van Hongarije.

Op 22 januari 2008 kwamen een �0-tal senioren samen om, in het kader van een rond-
vraag van de Vlaamse Ouderenraad, hun grieven en aanbevelingen bij de Ouderenraad 
bekend te maken.

Op vraag van de Erasmushogeschool, afdeling Rits, werd een ontvangst georganiseerd van 
de deelnemers aan de Asia-Europe foundation. De groep was te gast op 2� januari 2008.

Rudy Aernoudt Lodewijk Dewitte Dirk Volkaerts Gui Polspoel Karel Lowette
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Op zaterdag 1� februari 2008 was het de beurt aan een twintigtal leden van het Davids-
fonds uit leefdaal om een bezoek te brengen aan het huis van de Raad.

Op 12 maart 2008 werd op vraag van de Erasmushogeschool de internationale groep 
voor landschapsarchitectuur “le Nôtre” ontvangen. �� deelnemers maakten hun op-
wachting.

Op 22 april 2008 werden 1� officieren van het Competentiecentrum in Ieper ontvangen 
voor een studiedag rond staatshervorming, met focus op de werking van de VGC en af-
gerond met een bezoek aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

De voorzitter van de CD&V-fractie organiseerde, in samenwerking met de vzw Omge-
ving en Cultuur, een nocturne naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van 
de heer luc  Putman op 2� mei 2008 onder het thema ‘Kunst en cultuur is het draagvlak 
voor een kwaliteitsvolle samenleving’. De organisatie kon rekenen op een 120-tal deel-
nemers.

Op 12 juni 2008 werden �2 leden van de VTB-VAB ontvangen op de Raad. De bezoekers 
kregen een aangepaste educatieve rondleiding.

Op � juli 2008 was het de beurt aan de Vlaamse management Associatie om een bezoek 
te brengen aan het huis van de Raad. 8� deelnemers genoten van een rondleiding in de 
gebouwen en een feestelijke avond in de tuinen.

Voor een werkvergadering met een afvaardiging van de deputatie van de provincie 
Vlaams- Brabant, maakten de VGC-collegeleden op � juli 2008 graag gebruik van de 
fraaie infrastructuur die het RVG-gebouw biedt.
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Persconferenties

Op 1� oktober 200� organiseerde de Raad een persontmoeting waarbij de uitgave van 
de nieuwe brochure van de Raad werd voorgesteld. Voortaan is de informatiebrochure 
beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Tijdens dezelfde ontmoeting werd ook de tentoonstelling “Deportatie en Genocide, een 
Europese tragedie” voorgesteld.

Op 1� maart 2008 organiseerde de fractie sp.a-spirit een persconferentie.

Op vrijdag 2� mei werd er een persontmoeting georganiseerd naar aanleiding van de 
retrospectieve tentoonstelling met werk van luc Putman.

De nieuwe website van de Raad: www.bruselo.be werd op vrijdag � juli 2008 aan de pers 
voorgesteld. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de nieuwe initiatieven 
van de educatieve dienst voor het zittingsjaar 2008-200� voor te stellen.

Kunsttentoonstellingen
In de loop van het zittingsjaar 200�-2008 organiseerde de Raad � niet onopgemerkte ten-
toonstellingen in het gebouw. Talrijke kunstliefhebbers kwamen de werken bekijken.

Van �/11 tot �0/11/0� - kunstschilder Jacky Duyck
Van �/12 tot 20/12/0� - een tentoonstelling met werken van Brusselse  
    politici (Carla Dejonghe, Peter Decabooter en  
    Robert Delathouwer)
Van 1�/02 tot 0�/0�/08 - beeldend kunstenaar Dominiq Van de Wall
Van 10/0� tot 1�/0�/08 - beeldhouwer Peter Jacquemyn 
Van 2�/0� tot 0�/0�/08 - retrospectieve luc Putman
Van 1�/0� tot 11/0�/08 - beeldend kunstenaar Tjerrie Verhellen
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Griffie
lombardstraat �1-�� – 1000 Brussel

Algemeen telefoonnummer  02/21�.�1.00
Algemeen faxnummer  02/21�.�1.01
E-mail info.raad@raadvgc.irisnet.be

Postadres Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
 100� Brussel

Griffiepersoneel
griFFier

Daniël Buyle • 02/21�.�1.80 • dbuyle@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat 
Krista Kerckhoven • 02/21�.�1.80 • kkerckhoven@raadvgc.irisnet.be

HOOFDsTUK Iv
  Het griffiepersoneel en  

de diensten van de Raad
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dienst wetgeving 
Patricia Coppens • Diensthoofd • 02/21�.�1.�1 • pcoppens@raadvgc.irisnet.be
Nathalie Bos • 02/21�.�1.�2 • nbos@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat
Gerd Closset • 02/21�.�1.�0 • gclosset@raadvgc.irisnet.be

quAestuurdienst
Jos Claes • Diensthoofd • 02/21�.�1.�� • Fax 02/21�.�1.�� • jclaes@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat
Claudine Adam • 02/21�.�1.�� • cladam@raadvgc.irisnet.be

Algemene diensten
Coördinatie
Daniël Buyle, Griffier

Secretariaat
Anne Claeys • 02/21�.�1.2� • aclaeys@raadvgc.irisnet.be

Informatica
Guy Verhaeghe • 02/21�.�1.�� • gverhaeghe@raadvgc.irisnet.be 
( loopbaanonderbreking vanaf 1 februari 2007 tot 31 januari 2009)

Steven Desmet • Tel 02/21�.�1.�� • sdesmet@raadvgc.irisnet.be 
(vervangt Guy Verhaeghe tijdens zijn loopbaanonderbreking)

Paul van den Akker • Tel 02/21�.�1.�� • pvandenakker@raadvgc.irisnet.be

Educatieve dienst en informatheek
Hilde Vissers • Diensthoofd (vanaf 1 september 2008)
02/21�.�1.1� of 02/21�.�1.�� • hvissers@raadvgc.irisnet.be

Dirk lagast (in dienst vanaf 1 september 2008)
02/21�.�1.1� of  02/21�.�1.�� • dlagast@raadvgc.irisnet.be 

Public Relations
Bart Van Walleghem • 02/21�.�1.2� • bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be
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Technicus
Beni De Boeck • 02/21�.�1.88 • bdeboeck@raadvgc.irisnet.be

Onthaalmedewerkers
Stefaan Debunne • 02/21�.�1.02 • sdebunne@raadvgc.irisnet.be

Kristof Nijs • 02/21�.�1.02 • knijs@raadvgc.irisnet.be

Ingrid Arnoeyts • 02/21�.�1.02 • iarnoeyts@raadvgc.irisnet.be

Chauffeurs / kamerbewaarders
Rudi michiels • 02/21�.�1.1� • rmichiels@raadvgc.irisnet.be

Paul Claeys • 02/21�.�1.1� • pclaeys@raadvgc.irisnet.be

Onderhoud / Algemene dienstverlening
Sylvie Huysmans • 02/21�.�1.1�

Raymonde De Cock • 02/21�.�1.�0

yuen Bing ‘queenie’ NG • 02/21�.�1.02

Huisbewaarder
Raf Van Overstraeten • 02/21�.�1.��. • rvanoverstraeten@raadvgc.irisnet.be

Kabinetsmedewerkers
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 
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Tijdelijk personeel
Iedere fractievoorzitter beschikt over een voltijdse medewerker en de andere raadsleden 
van de RVG hebben een halftijdse medewerker in dienst.

Soumia El Bouchtili van de school “Cardinal mercier” liep een schoolstage bij raadslid 
Fouad Ahidar van 1� januari tot 2� februari 2008.

momin Ellahi Khan van het Koninklijk Atheneum van Ukkel liep iedere donderdag tijdens 
het schooljaar 200�-2008 stage bij de Open Vld-fractie.

Nieuwe aanwerving
Bij Bureaubeslissing van 11 februari 2008 trad volgend personeelslid in dienst van de griffie: 
Dirk lagast, Attaché - in stage vanaf 1 september 2008

Personeelsaangelegenheden
Het Bureau 
besliste:

-  op 22 oktober 200� het verlof voor loopbaanonderbreking van Guy Verhaeghe met 
één jaar te verlengen van 1 februari 2008 tot �1 januari 200�;

-  op � januari 2008 de graad van “assistent” van Beni De Boeck te vervangen door de 
gelijkwaardige graad van “hoofdtechnicus” met ingang van 1 januari 2008;

-  op � april 2008 de uitbetaling van de kinderbijslag aan het griffiepersoneel en aan 
de medewerkers van het onder- en het voorzitterschap toe te vertrouwen aan de 
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

-  op 11 februari 2008 de planning van de personeelsformatie van de griffie voor de 
periode 2008-2011 vast te leggen.

   Daaruit is voor het zittingsjaar 200�-2008 relevant dat:
Dirk lagast vanaf 1 september 2008 toegelaten werd tot het stagejaar als educatief 
medewerker-informathecaris in de graad van attaché op de educatieve dienst,
Hilde Vissers diensthoofd wordt van de educatieve dienst vanaf 1 september 2008 
en adjunct-adviseur vanaf 1 januari 200� (vlakke loopbaan).

-  op � mei 2008 over de aanpassing van het reglement op de extra prestaties van het 
griffiepersoneel.

nam akte van:
-  eindevaluaties en jaarevaluaties van diverse griffiepersoneelsleden,
-  de herverkiezing op 1� april en 1� mei 2008 en van de nieuwe samenstelling van het 

Personeelscomité en van de vertrouwenspersonen,
-  het activiteitenverslag 200� van de Sociale Dienst op 1� mei 2008,
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-  de notulen van de vergaderingen van het Personeelscomité van � december 200� 
en 22 april 2008.

Bestuursraad
Samenstelling Daniël Buyle, griffier
 Patricia Coppens, bestuursdirecteur en hoofd Dienst Wetgeving
 Jos Claes, eerste adviseur en hoofd quaestuurdienst

Werking  De Bestuursraad vergaderde op 2� november 200�, 21 januari, 1 februari, 
�0 september en 10 oktober 2008. 

Sociale Dienst
Op grond van artikel 1�1 van het Statuut van de permanente diensten van de Raad staat 
de Sociale Dienst onder het gezag van het Bureau en wordt hij beheerd door een Comité.

Samenstelling van het Comité 
 Brigitte De Pauw, voorzitter
 Valérie Seyns, lid
 Daniël Buyle, griffier van de Raad, lid
 Jos Claes, secretaris 

Werking Het Comité vergaderde op � mei 2008.

Personeelscomité
Tijdens het zittingsjaar 200�-2008 organiseerde het personeelscomité � bijeenkomsten.

Op � december 200� verklaarde het comité zich unaniem akkoord met de door het Bu-
reau voorgestelde wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten 
van de Raad.
Er werd eveneens besloten om een ideeënbus te plaatsen ten behoeve van de perso-
neelsleden.

Op 1� april 2008 vonden verkiezingen plaats voor een nieuw personeelscomité en voor 
de aanwijzing van 2 vertrouwenspersonen, telkens voor een periode van vier jaar.
Nieuwe samenstelling personeelscomité : Nathalie Bos (categorie I), Bart Van Walleghem, 
(categorie II), Rudi michiels (categorie III).  Er werden geen plaatsvervangers verkozen.
De vertrouwenspersonen zijn Beni De Boeck en Krista Kerckhoven.
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Op 22 april 2008 werd Bart Van Walleghem tot voorzitter, Nathalie Bos tot ondervoorzit-
ter en Rudi michiels tot secretaris gekozen binnen het comité. Daarop werd op 1� mei 
2008 een nieuwe verkiezingsronde gehouden waarbij Anne Claeys verkozen werd als 
plaatsvervanger voor de voorzitter. 

Een eerste bespreking over de inhoud van de ideeënbus vond plaats op 8 oktober 2008.
De aanbevelingen werden overgemaakt aan het Bureau van de Raad.

Dienst verslaggeving
Een ploeg van losse medewerkers bestaande uit 8 redacteurs, � revisoren en 2 administra-
tieve krachten maakt van elke plenaire vergadering binnen de � uur een voorlopig Inte-
graal Verslag op. Na proeflezing, aanvulling en verbetering 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.

Dienst Informatica 
De parlementaire zittingen kunnen live beluisterd worden via streaming. Omdat dit heel 
wat bandbreedte in beslag neemt, werd beslist een upgrade uit te voeren van een 1mbit/
s lijn naar een 2 mbit/s. Deze verdubbeling laat ook het bekijken van compilaties van de 
plenaire zittingen via streaming toe, zonder overbelasting van het netwerk.

Steeds meer sprekers in (commissie)vergaderingen wensen hun uiteenzettingen te stof-
feren met didactisch materiaal, meestal in de vorm van een powerpoint presentatie. 
De behoefte aan meer knowhow hieromtrent resulteerde in een vormingssessie van de 
firma RealDolmen (voorheen Dolmen Computer Applications) voor de geïnteresseerde 
griffiemedewerkers.

Dankzij de continue monitorring van het netwerk ondervond de Raad ook in het zittings-
jaar 200�-2008 weinig of geen noemenswaardige informaticaproblemen en is er sprake 
van een stabiele omgeving.
Dit blijvend garanderen vergt echter een dagelijkse inspanning inzake:
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 ver-

slaggeving.
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BIJLAGE 1

RAAD, COLLEGE EN FRACTIES

FrACties en rAAdsleden

Fractie CD&V
lombardstraat �� verd.2 • 1000 Brussel
Tel 02/���.��.�� Fax 02/���.��.�� secretariaat@bhr.cdenv.be

Jos CHABERT • louis Bertrandlaan 100 • 10�0 Schaarbeek
kantoor Tel 02/21�.�1.�2 Fax 02/21�.�1.�1 jchabert@bruparl.irisnet.be

Brigitte DE PAUW • De Smet De Naeyerlaan 2� • 10�0 Jette
thuis Tel 02/�28.11.�8 Fax 02/�28.11.�8
kantoor Tel 02/21�.�1.�0 Fax 02/21�.�1.�1 brigitte.depauw@bhr.cdenv.be

Walter VANDENBOSSCHE • Clara Clairbertdreef 1�/1 • 10�0 Anderlecht
thuis  Tel 02/�20.�8.��
kantoor  Tel 02/���.��.�� Fax 02/���.��.�� wvdb100@hotmail.com

Fractie Groen!
lombardstraat �� verd.� • 1000 Brussel
Tel 02/���.��.�� Fax 02/���.��.01 groen@bruparl.irisnet.be

Adelheid ByTTEBIER • Ch. Van lerberghestraat 1� • 10�0 Schaarbeek
thuis Tel 02/2�1.�8.28 Fax 02/2�1.�8.28
kantoor Tel 02/���.��.00 Fax 02/���.��.01 abyttebier@bruparl.irisnet.be

Fractie Open Vld
lombardstraat �� verd.� • 1000 Brussel
Tel 02/���.��.�0 Fax 02/���.��.�2 johan.basiliades@vldbrussel.be

Els AmPE • Kerkeveldstraat �� • 1020 Brussel
kantoor Tel 02/���.��.2� Fax 02/���.��.�2 els.ampe@vldbrussel.be

René COPPENS • maria Van Hongarijelaan �� bus 1� • 108� Ganshoren
thuis Tel 02/�2�.�0.��
kantoor Tel 02/���.��.2� Fax 02/���.��.�2 coppensrene@skynet.be

Carla DEJONGHE • Stuyvenberg 1� • 11�0 Sint-Pieters-Woluwe
kantoor Tel 02/21�.�1.�2 Fax 02/21�.�1.�1 cdejonghe@bruparl.irisnet.be

Jean-luc VANRAES • Winston Churchilllaan 20� • 1180 Ukkel
thuis Tel 02/���.��.�0 Fax 02/���.��.��
kantoor Tel 02/21�.�1.�0 Fax 02/21�.�1.�1 info@jeanlucvanraes.be
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Fractie sp.a + VlaamsProgressieven
lombardstraat �� verd.� • 1000 Brussel
Tel 02/���.��.��  Fax 02/���.��.1�  sp.a+Vl.Pro@bruparl.irisnet.be

Fouad AHIDAR • Gustave Gilsonstraat 88 • 10�0 Jette
thuis Tel 02/�1�.8�.�8  Fax 02/�1�.8�.�1
kantoor Tel 02/21�.�1.22  Fax 02/21�.�1.21  fahidar@bruparl.irisnet.be

Jan BéGHIN • Hervormingslaan 1� • 108� Ganshoren
thuis Tel 02/�2�.��.�0  Fax 02/�2�.�8.��
kantoor Tel 02/���.��.�0  Fax 02/���.��.�0  jbeghin@bruparl.irisnet.be

marie-Paule qUIx • Romeinsesteenweg �2�d • 1020 laken
thuis Fax 02/2�2.��.��
kantoor Tel 02/���.��.�0  Fax 02/���.��.1�  mpquix@bruparl.irisnet.be

Fractie Vlaams Belang
lombardstraat �� verd.1 • 1000 Brussel
Tel 02/���.��.��  Fax 02/���.��.�2  vlaamsbelang@bruparl.irisnet.be

Johan DEmOl • Blauweregenlaan � • 10�0 Schaarbeek
thuis Tel 02/���.�2.�8  Fax 02/���.�2.�8
kantoor Tel 02/���.��.�0  Fax 02/���.��.�2  jdemol@bruparl.irisnet.be

Frédéric ERENS • Bisschoffsheimlaan �� bus � • 1000 Brussel
thuis Tel 02/���.1�.��
kantoor Tel 02/���.��.�2  Fax 02/���.��.�2  frederic.erens@vlaamsbelang.org

Dominiek lOOTENS-STAEl • Swartenbroucklaan 1� • 10�0 Jette
thuis Tel 02/��8.8�.00  Fax 02/���.��.00
kantoor Tel 02/21�.�1.�2  Fax 02/21�.�1.�1 dlootens@bruparl.irisnet.be

Erland PISON - Boogschuttersstraat 2� bus � - 1081 Koekelberg
thuis Tel 02/2��.�8.8� Fax 02/2��.�8.8�
kantoor Tel 02/���.��.�� Fax 02/���.��.�2 info@erlandpison.be

Valérie SEyNS • moortebeekstraat 10� • 1080 Sint-Jans-molenbeek
kantoor Tel 02/���.��.�� Fax 02/�21.11.�� valerie@valerie.se

ONAFHANKELIJKE sedert 25 september 2008:
Jos VAN ASSCHE • Broekstraat 11� • 10�0 Anderlecht
thuis Tel 02/�2�.80.8� Fax 02/��2.80.8�
  GSm 0��8/10.��.�8  jvanassche@bruparl.irisnet.be
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College

Collegevoorzitter Guy VANHENGEl • Kunstlaan � • 1210 Brussel
Tel 02/20�.28.11 Fax 02/20�.28.12 gvanhengel@vanhengel.irisnet.be
Adjunct-kabinetschef VGC: Christel VERHASSElT  chverhasselt@vanhengel.irisnet.be

Collegelid Pascal SmET • Sint-lazaruslaan 10 verd.1� • 1210 Brussel
Tel 02/�1�.12.��  Fax 02/�11.��.��  psmet@smet.irisnet.be
Adjunct-kabinetschef VGC: Dirk mOORS dmoors@smet.irisnet.be

Collegelid Brigitte GROUWElS • Sint-lazaruslaan 10 verd.1� • 1210 Brussel
Tel 02/�1�.1�.��  Fax 02/�11.�0.8�  info@grouwels.irisnet.be
Adjunct-kabinetschef VGC: martine mOTTEUx  mmotteux@grouwels.irisnet.be

Vlaams minister voor Brussel
minister Bert ANCIAUx • Arenbergstraat � • 1000 Brussel

Tel 02/��2.��.00  Fax 02/��2.��.01  kabinet.anciaux@vlaanderen.be
Adjunct-kabinetschef Brussel: lieven BOElAERT

vlAAmse volksvertegenwoordigers verkoZen in het Brussels hooFdstedelijk gewest 

CD&V
Paul DElVA • Alfred madouxlaan 22A • 11�0 Sint-Pieters-Woluwe
kantoor  Tel 02/��2.��.0�  Fax 02/��2.��.��  paul.delva@vlaamsparlement.be 

Open Vld
Sven GATZ • Grondwetlaan �0 • 10�0 Jette
kantoor  Tel 02/��2.��.��  Fax 02/��2.��.8�  sven.gatz@vlaamsparlement.be

sp.a + VlaamsProgressieven
Elke ROEx • Jacques Boonstraat � • 10�0 Anderlecht
thuis  Tel 02/218.8�.82
kantoor  Tel 02/��2.�2.�8  Fax 02/��2.��.��  elke.roex@vlaamsparlement.be

Vlaams Belang
Erik ARCKENS - louizalaan 1�1 bus 1� - 10�0 Brussel
 Gsm 0���/2�.0�.�0  erik.arckens@vlaamsparlement.be

Greet VAN lINTER • Hervormingslaan 8� b� • 108� Ganshoren
 Gsm 0���/��.��.��  greet.vanlinter@vlaamsparlement.be

Onafhankelijke
monique mOENS • St-Nikolaasstraat 8 b1 • Neder-Over-Heembeek
thuis Tel 02/2��.�1.10   monique.moens@vlaamsparlement.be
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BIJLAGE 2

JAARVERSLAGEN EN RAPPORTEN
In uitvoering van de verordening “betreffende de jaarverslagen van instellingen die van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidies ontvangen”, aangenomen in de plenaire 
vergadering van � juli 2000, dienden de volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
instellingen, in het zittingsjaar 200�-2008 een jaarverslag in bij de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie:

1 A Place To live vzw – Brusselse welzijns- en vrijwilligersorganisatie
2 Archipel vzw – Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
� Aquarelle vzw – medico-sociale begeleiding voor zwangere vrouwen
� Arthis – Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw
� Axcent – Brussels Interlevensbeschouwelijk Centrum vzw

� BBOT – Brussel behoort ons toe vzw
� het Beschrijf vzw
8 de Branding – jeugdhuis vzw Jette
� Brede School – Spelen in verbondenheid
10 Brug vzw – Samenlevingsinitiatief 
11 Brussel Onthaal vzw – Sociaal Vertaalbureau
12 de Buiteling – buitenschoolse kinderopvang
1� Buurtconciërges – project van Seniorencentrum vzw
1� Buurtsport Brussel vzw

1� Casablanco vzw – socio-professionele inschakeling van personen in moeilijkheden
1� Centrum Advocaten voor Jongeren vzw
1� Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel
18 Chambery vzw - Buurtwerk
1� Cosmos vzw – lokaal dienstencentrum Kuregem
20 CyClO – fietsatelier Brussel

21 Den Distel vzw - jeugdzorg

22 Eat vzw – horecaprojecten Elan, abc, taverne

2� Familiehulp vzw
2� Forum vzw – dienstencentrum
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2� Gemeenschapscentrum De Zeyp – Dienstencentrum Ganshoren 
2� Gemeenschapscentrum De Pianofabriek – Culturencentrum Sint-Gillis
2� de Gepelde Banan vzw – KANart

28 de Harmonie – dienstencentrum buurtwerk Noordwijk
2� Hobo – Geïntegreerd thuislozenproject
�0 Home-Info vzw
�1 Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek – Streekgericht bibliotheekbeleid Brussel
�2 Huis van het Nederlands Brussel vzw

�� Inclusie Vlaanderen vzw
�� Initia vzw – Bureau voor kunst- en cultuurinitiatieven
�� Interculturele bemiddeling in de Gezondheidszorg – project van vzw Foyer

�� Jongerenwerking Peterbos (WmKJ) – Samenlevingsopbouw Brussel vzw

�� Kaaitheater vzw
�8 de Kat – lokaal dienstencentrum Ukkel
�� KAV - Brussels hoofdstedelijk gewest
�0 Kiezen voor Kinderen vzw – dienst voor pleegzorg
�1 ’t Kruispunt - De Kapruin vzw – Vrijetijdswerking voor mensen met een handicap
�2 Krul vzw – socio-artistiek laboratorium

�� lhiving vzw
�� limiet limite vzw – Netwerkorganisatie Ontwikkeling Brabantwijk
�� link=Brussel vzw – Centrum voor interculturele samenlevingsopbouw
�� de lork vzw - bezigheidstehuis, begeleid wonen

�� maks vzw – projecten KureghemNet en Kurasaw Productions
�8 Het meervoud vzw – interculturele vrouwenvereniging
��  minor-Ndako vzw – Opvang en begeleiding voor buitenlandse niet begeleide min-

derjarigen
�0 mozaïek vzw - Centrum Algemeen Welzijnswerk 

�1 Nascholingscentrum Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

�2 Onderweg Pleegzorg – Gehandicaptenzorg en Bijzondere Jeugdzorg
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�� Parkresidentie vzw - dienstencentrum
�� ’t Pasrel Schaarbeek vzw – Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum
�� het Punt – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 

�� Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

�� Seniorencentrum vzw
�8 Sensoa vzw – Preventie voor soa en hiv
�0 Sit – Schoolinterventieteam vzw
�1 ’t Signaal vzw
�2 Sociale Cohesie Peterbos – project Samenlevingsopbouw Brussel
�� Solentra vzw – project van AZ-VUB kinder- en jeugdpsychiatrie
�� Solidariteit voor het Gezin – Thuiszorg 

�� Terranga vzw <Atomix laken > - Begeleid wonen
�� Tongeluk jeugdhuis vzw - Ganshoren
�� Tonuso vzw
�8 Topaz – dagcentrum UZ Brussel
�� Tracé Brussel vzw – Socio-professionele inschakeling van Brusselse werkzoekenden
�0 TWI Kanunnik Triest - beschutte werkplaats 

�1 Vereniging van Bezoekers aan Verzorgingsinstellingen vzw
�2  Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw
�� Voorrangsbeleid Brussel vzw
�� de Vrienden van Brosella vzw

�� de Welvaartkapoen – dienstencentrum 
�� Wijkpartenaat Brabantwijk vzw

�� Zonnelied vzw – thuis voor personen met een handicap

Lijst afgesloten op 11 september 2008
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BIJLAGE 3

INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK
Bijwonen vAn de Zittingen
Zowel de plenaire vergaderingen als de bijeenkomsten van de commissies zijn door-
gaans openbaar en belangstellenden zijn er van harte welkom. Alle zittingen worden 
georganiseerd in zalen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, voorzien van een pu-
blieksruimte 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 bezoekersingang van het Brussels Hoofd-
stedelijk Parlement, lombardstraat �� te 1000 Brussel.
Vooraf reserveren hoeft niet, maar grotere groepen nemen toch het best vooraf contact 
op met de PR-verantwoordelijke van de griffie, de heer Bart Van Walleghem,  02/21�.�1.2� 
– bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be

doCumenten en puBliCAties
Wetgeving
Ontwerpen en voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, amendementen, com-
missieverslagen, moties, overzichtslijsten, 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 vergade-
ringen, 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, mevrouw Gerd Closset, 02/21�.�1.�0 – gclosset@raadvgc.irisnet.be

Informatiebrochure
De rol, de organisatie en de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie 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.
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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. 

Het boek “Brussel, Vlaamse en kosmopolitische hoofdstad”
Samen met een schare eminente auteurs en Brusselkenners schreef 
hoofdredacteur, Daniël Buyle, griffier van de Raad een 1�� pagina’s tel-
lend prestigieus boek onder de titel “Brussel, Vlaamse en kosmopoli-

tische 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 sa-
menleving. 
Het boek kost �0 euro en kan aangekocht worden via de PR-verantwoordelijke van de 
griffie, de heer Bart Van Walleghem 02/21�.�1.2� – bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be,
of door storting van dit bedrag op rekening 0�1-01��0��-88 op naam van de Raad van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie te 100� Brussel met de vermelding “Boek Brussel”.  
Het boek wordt u dan toegezonden. 

rondleidingen
met uw klas, vereniging, vriendenkring,… te gast bij de Raad… dat kan! 
Een gratis gestoffeerd groepsbezoek in het huis van de Raad van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en/of aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement kan gereserveerd 
worden bij de PR-verantwoordelijke de heer Bart Van Walleghem 02/21�.�1.2� – bvanwal-
leghem@raadvgc.irisnet.be.
U leest er alles over op de website www.raadvgc.be.

BiBliotheek
De Raad heeft ook een beknopte bibliotheek in huis. U vindt er een brede waaier boeken 
over de Brusselse instellingen en kunt er een ruime collectie tijdschriften en kranten in-
kijken over het politieke en culturele leven in Brussel.
De bibliotheek is op aanvraag te bezoeken.
meer informatie op 02/21�.�1.1� bij Hilde Vissers – hvissers@raadvgc.irisnet.be 
of Dirk lagast – dlagast@raadvgc.irisnet.be

weBsite
Een nieuw project van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de site www.bru-
selo.info, laat u kennis maken met de rijke politieke en culturele geschiedenis van de Vlamin-

��
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gen in Brussel. De naam voor deze site werd afgeleid van het Esperanto voor Brussel.  
Een schare gastauteurs verleenden hun medewerking aan deze nieuwe website, die 
sinds 11 juli 2008 - de Vlaamse feestdag - online is en een waaier aan historische informa-
tie over Brussel biedt die in vier talen kan geconsulteerd worden. 

De vertrouwde site van de Raad www.raadvgc.be, is nog steeds een rijke bron aan in-
formatie met het volledige aanbod van parlementaire werkzaamheden, documenten, 
aankondigingen,….

De onderstaande tabellen bevatten gegevens over de bedrijvigheid van de beide sites. 
Hieruit blijkt ondermeer dat het bezoekersaantal op de officiële website met +/- 1� % 
gestegen is tegenover vorig jaar.

www.rAAdvgC.Be

mAAnd unieke BeZoekers AAntAl BeZoeken pAginA’s hits verBruik  

jAnuAri 2008 1.184 1.781 12.584 69.362 988,28 mB

FeBruAri 2008 1.062 1.812 10.847 60.146 897,77 mB  

mAArt 2008 1.188 1.896 11.356 63.434 964,07 mB

April 2008 1.219 2.023 11.824 68.349 935,12 mB  

mei 2008 1.322 2.045 12.096 68.862 899,24 mB

juni 2008 1.969 2.824 14.193 78.400 1000,32 mB

juli 2008 1.169 1.834 9.522 49.530 708,10 mB  

Augustus 2008 976 1.427 6.661 33.487 530,49 mB

septemBer 2008 1.291 1.987 12.406 65.553 915,34 mB

oktoBer 2008 766 1.083 6.958 38.654 412,97 mB (tot 15 okt.)

totAAl 10.250 15.833 90.387 498.871 6,86 gB  

www.Bruselo.inFo

mAAnd unieke BeZoekers AAntAl BeZoeken pAginA’s hits verBruik  

juli 2008 153 217 1.361 5.430 191,66 mB (vAn 11 juli)

Augustus 2008 99 117 690 3.017 117,55 mB  

septemBer 2008 61 76 446 1.356 38,17 mB

oktoBer 2008 23 32 176 580 15,73 mB (tot 15 okt.)

totAAl 336 442 2.673 10.383 363,11 mB  
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Colofon
Het Jaarverslag van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
wordt uitgegeven in opdracht van het Bureau.

Hoofdredactie
Daniël Buyle

Eindredactie	
Patricia Coppens

Structuur	en	coördinatie	
Gerd Closset
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Hoofdstuk I
Gerd Closset, Patricia Coppens, Krista Kerckhoven
Hoofdstuk II
Nathalie Bos, Gerd Closset, Patricia Coppens
Hoofdstuk III
Gerd Closset, Bart Van Walleghem, Hilde Vissers
Hoofdstuk IV
Jos Claes, Gerd Closset, Steven De Smet, Bart Van Walleghem
Bijlagen 
Gerd Closset, Steven De Smet

Fotografie	
Paul van den Akker, Beni De Boeck, lander loeckx

Grafische	vormgeving	
Stefan loeckx (quasi.be)

Druk	
michiels, Eindeke 1B, 2221 Booischot
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Daniël Buyle, lombardstraat �1-��, 1000 Brussel
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