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Welkom bij de Raad van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

een parlementaire instelling met 
een groot hart voor Brussel!

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) mag 
30 kaarsjes uitblazen. Maar wie zijn we? En wat doen we? 
De VGC zorgt voor een breed Nederlandstalig aanbod 

in Brussel en bestaat uit de Raad en het College.

De Raad van de VGC wordt gevormd door de 
17 Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement. Samen buigen zij zich over onderwijs, 
cultuur, welzijn en gezondheid in het Nederlands voor 

Brusselaars of pendelaars. De raadsleden werken 
eerst plannen uit in commissies. Daarna volgen 
de beslissingen in de plenaire vergaderingen.

Het College van de VGC is samengesteld uit de twee 
Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige 

staatssecretaris van de Brusselse Regering. Zij zorgen 
voor de uitvoering van het beleid op het terrein.

Op zoek naar een Nederlandstalige school, sportclub, 
bibliotheek, kinderopvang of bejaardenzorg in Brussel? 

Dan ben je bij de VGC aan het juiste adres.

In dit boekje ontdek je wat de Raad en het College 
de afgelopen vijf jaar realiseerden tijdens de 

zittingsperiode 2014-2019. Deze indrukwekkende lijst 
met cijfers gooit vast hoge ogen!
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loket coördineert de opvang 
van baby’s en peuters in meer dan tweehonderd 

Nederlandstalige crèches.

collegeleden vormen het College en buigen zich 
over onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid 

voor Nederlandstalig Brussel.
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raadsleden vormen samen de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscomissie.

dienstencentra staan paraat voor de Brusselse 
senioren zodat ze langer thuis kunnen wonen.

www.vgc.be/aanbod/leven/ouder-worden-brussel

gemeenschapscentra organiseerden meer dan 
tienduizend activiteiten en kregen een half miljoen

 gasten over de vloer.
www.n22.brussels
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parlementaire initiatieven
legden de basis voor een vernieuwend beleid.

Een voorstel van verordening: een initiatief van 
een of meerdere raadsleden om een verordening 
of “wettekst” te maken voor de Nederlandstalige
beleidsdomeinen in Brussel.
Acht voorstellen van resolutie: een raadslid kan 
via een voorstel van resolutie aanbevelingen doen 
aan het College.
Negen moties van aanbeveling: elk raadslid 
kan met een motie van aanbeveling reageren 
op beleidspunten van het College.
Vier discussienota’s: raadsleden kunnen met een 
discussienota een thema op de agenda zetten om 
uit te diepen in de plenaire vergadering.
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terreinbezoeken brachten instellingen 
en organisaties een stapje dichterbij.

De leden van elke commissie kunnen een bezoek
brengen aan een instelling of organisatie die actief 
is binnen de beleidsdomeinen van de VGC in Brussel.
De afgelopen zittingsperiode gingen ze o.a. kijken bij 
JES, Emanuel Hiel, BRUZZ, De Krook, de Tienerschool,
het Onderwijscentrum Brussel, diverse rust-en 
verzorgingstehuizen, de Huizen van het Kind 
en Cinematek.

speelpleinen bezorgden duizenden kinderen 
de vakantie van hun leven.

www.vgc.be/aanbod/vrije-tijd/speelpleinen
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vragen werden gesteld om meer 
informatie te verkrijgen.

Raadsleden kunnen een mondelinge vraag stellen
aan een lid van het College. Op die manier kunnen ze
extra informatie inwinnen of het College controleren.
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tentoonstellingen fleurden het huis van 
de Raad op met artistiek werk van kleine en grote 

namen uit de Brusselse kunstwereld.
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actualiteitsvragen kwamen aan bod in de
plenaire vergaderingen.

In de plenaire vergadering kunnen de raadsleden 
het College een beknopte vraag stellen over 
een actueel item.
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 parlementair werk werd via streaming live 
de wijde wereld in gestuurd.

Sinds vorig jaar worden de beelden van elke plenaire 
zitting opgeslagen in het archief. Ze kunnen via de 
website van de Raad altijd opnieuw bekeken worden.

www.raadvgc.be

gratis tips van het gezondheidsoverleg Logo 
houden de Brusselaars in topvorm.

www.logobrussel.be

10



interpellaties werden gehouden om 
het beleid van de VGC te controleren.

Een raadslid kan een collegelid via een interpellatie
ondervragen en controleren. Interpellaties geven
aanleiding tot een stevig debat.
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schriftelijke vragen legden de raadsleden voor 
aan de collegeleden.

Elk raadslid kan ook een schriftelijke vraag stellen aan
de leden van het College. Vraag en antwoord worden
opgenomen in een Bulletin van Vragen en Antwoorden.

Nederlandstalige sportverenigingen 
staan klaar om jong en oud in beweging te krijgen.

www.sportinbrussel.be
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jongerenprojecten gaven hen de gelegenheid 
om elkaar spontaan te ontmoeten.

www.vgc.be/over-de-vgc/actief-beleid-brussel/jeugd

middelbare scholieren gluurden over de
muren bij de buren tijdens de dialoogklassen.

www.puzzelbrussel.be
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vragen om uitleg brachten duidelijkheid over 
het gevoerde beleid. 

Met een vraag om uitleg kan een raadslid meer
informatie over het beleid van het College krijgen.

studenten bekeken Brussel in breedbeeld
in het parlement.

www.puzzelbrussel.be

14



leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar 
namen een duik in de politiek tijdens 

download Brussel in je brein.
www.puzzelbrussel.be 

jongeren timmerden aan hun gezondheid 
met de workshops gezond & wel.

www.puzzelbrussel.be
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leerlingen van (bijna) achttien jaar mochten 
proeven van de verkiezingen in het parlement voor 

zeventienplussers. Ze kregen een stoomcursus 
stemmen en voerden een daverend debat over Brussel.

www.puzzelbrussel.be

tieners volgden meeslepende 
voorstellingen tijdens de theaterweek 

van Puzzel Brussel.
www.puzzelbrussel.be
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kinderen volgden creatieve workshops.
www.puzzelbrussel.be

volwassenen speelden een breinbrekende quiz 
en werden wegwijs in Brussel gemaakt.

www.puzzelbrussel.be

leerlingen van het zesde leerjaar deden 
mee aan het welbekende kinderparlement.

www.puzzelbrussel.be
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pagina’s verslaggeving staan online op 
de fonkelnieuwe website www.raadvgc.be.

vijfde- en zesdeklassers kwamen een rondje
speurneuzen in het parlement. 

www.puzzelbrussel.be
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 bezoekers klonken vrolijk met elkaar 
tijdens de open dagen in het huis van de Raad.

mensen meldden zich vorig jaar aan bij 
het Huis van het Nederlands om Nederlandse 

les te volgen. De cursisten spreken honderdvijftien
verschillende thuistalen.

www.huisnederlandsbrussel.be
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kinderen, jongeren en volwassenen 
volgden een puike educatieve activiteit 

van Puzzel Brussel.

De Raad heeft een prima pakketje programma’s voor 
scholen en groepen in petto. De educatieve dienst 

Puzzel Brussel maakt de werking van de democratie 
op een speelse manier duidelijk aan kinderen, 
jongeren en studenten die schoollopen in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 
En ook volwassenen zijn van harte welkom. 

We hebben voor elke leeftijd een fijne formule 
in de aanbieding. Plaats van actie is het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Alle details ontdek je op www.puzzelbrussel.be!
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bezoekers kwamen het voorbije jaar snuffelen 
in de Nederlandstalige Brusselse bibliotheken.

www.brusselsebibliotheken.bibliotheek.be 

kinderen, jongeren en studenten zijn ingeschreven 
in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

(schooljaar 2018-2019)
www.vgc.be/aanbod/leren-brussel

21



euro was het jaarbudget van de VGC voor 
de beste Nederlandstalige dienstverlening 

in Brussel.
www.vgc.be/over-de-vgc/organisatie/

organisatiestructuur 
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COLOFON

Deze brochure is een uitgave naar aanleiding van de 
expo 30 jaar VGC van 5 mei tot 11 juli 2019.
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