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WELKOM
Brussel is het bindteken tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap in ons land. Hier
vloeien de 2 grote taalgroepen samen en werken sinds 1989 de verschillende Brusselse
instellingen intensief aan een beter Brussel.
In deze brochure kunt u kennis maken met de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het gemeenschapsparlement van de Brusselse Vlamingen.
De Raad bestaat uit de 17 Nederlandstalige parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Zij maken mogelijk dat Brussel in de domeinen cultuur, onderwijs,
gezondheidszorg en welzijn, een sterk beleid kan uittekenen voor de Vlamingen. Brussel
boogt op een breed vertakt en gestaag groeiend Nederlandstalig aanbod : uitstekende
scholen en bibliotheken, talloze sportclubs en speelpleinen, grote en kleine cultuurhuizen en welzijninstellingen.
Politiek groeide de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) tussen 1989 en nu uit van
een bescheiden medespeler tot een onmisbare stedelijke partner. De VGC kiest bewust
voor een Brusselbeleid met een open blik. Elke (nieuwe) Brusselaar die het Nederlands
een warm hart toedraagt, alle pendelaars, studenten en bezoekers kunnen zonder
uitzondering een beroep doen op het Nederlandstalige netwerk en alle Nederlandstalige
diensten.
In een kosmopolitische hoofdstad is de belangrijkste uitdaging duurzame bruggen
bouwen. Daar gaat de Vlaamse Gemeenschapscommissie voluit voor.
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Wie heeft welke bevoegdheid?
In België is de beslissingsbevoegdheid verdeeld tussen de federale staat en de deelgebieden.
t De federale overheid houdt zich bezig met de algemene regels die gelden voor alle inwoners van het land.
t De gemeenschappen en gewesten hebben een ruim pakket eigen bevoegdheden gekregen. Hun beslissingen gelden
alleen voor de inwoners van de deelstaat.

FEDERALE OVERHEID

GEMEENSCHAPPEN

GEWESTEN

Federaal Parlement | wet
Kamer: 150
Senaat: 

Vlaamse Gemeenschap | decreet
Vlaams Parlement: 124
Vlaamse Regering: max. 11 ministers

Vlaams Gewest | decreet
Vlaams Parlement: 124
Vlaamse Regering: max. 11 ministers

Federale Regering
max. 15 ministers + aantal staatssecretarissen naar keuze

Franse Gemeenschap | decreet
Parlement van de Franse Gemeenschap: 94
Regering van de Franse Gemeenschap: max. 8 ministers

Waals Gewest | decreet
Waals Parlement: 75
Waalse Regering: max. 9 ministers

Belangrijke bevoegdheden
t buitenlandse zaken
t defensie
t justitie
t monetair beleid
t sociale zekerheid
t veiligheid

Duitstalige Gemeenschap | decreet
Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap: 25
Regering van de Duitstalige Gemeenschap: max. 5 ministers
Belangrijke bevoegdheden
t cultuur
t onderwijs
t welzijn en gezondheid

FEDERAAL

Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
ordonnantie
Brussels Hoofdstedelijk Parlement:
89
Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
5 ministers + 3 staatssecretarissen
Belangrijke bevoegdheden
t economie
t energie
t huisvesting
t infrastructuur
t landbouw
t milieu
t mobiliteit
t openbaar vervoer
t ruimtelijke ordening
t werk

Voor al deze domeinen voeren de gewesten en gemeenschappen ook
een eigen buitenlands beleid. Ze kunnen dus los van de federale overheid
akkoorden sluiten met andere (deel)staten.

Gemeenschappen en gewesten: wat is het verschil ?
België heeft twee soorten deelstaten: de gemeenschappen en de gewesten.
t Een gemeenschap is een bevolkingsgroep die dezelfde taal spreekt.
t Een gewest is een afgebakend grondgebied.
TAAL
t Vlaamse Gemeenschap
t Franse Gemeenschap
t Duitstalige Gemeenschap

GRONDGEBIED
t Vlaams Gewest
t Waals Gewest
t Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De gemeenschappen en de gewesten hebben elk een eigen regering en een eigen parlement.
De grote uitzondering op die regel is Vlaanderen. De Vlaamse overheid koos ervoor om de bevoegdheden van de
Vlaamse gemeenschap en die van het Vlaams gewest samen te voegen. Vlaanderen telt bijgevolg maar 1 regering
en 1 parlement.
In de Belgische staatsstructuur neemt ook het tweetalige Brussel een bijzondere plaats in.
Het is wel een apart gewest maar geen aparte gemeenschap.
t De Nederlandstalige inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest behoren tot de Vlaamse gemeenschap.
t De Franstalige inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest behoren tot de Franse gemeenschap.
In Brussel vloeien de Vlaamse en de Franse gemeenschap dus samen. De Franstalige inwoners vormen een grote
meerderheid, de Nederlandstalige inwoners zijn een veel kleinere groep. In België is het net omgekeerd. Daar vormen de
Vlamingen een meerderheid en de Franstaligen een minderheid.

GEMEENSCHAPPEN

GEWESTEN

EEN STUKJE POLITIEKE GESCHIEDENIS
België is een puzzelland. Het bestaat uit drie gewesten en drie gemeenschappen. Schuif
je alle puzzelstukken in elkaar dan krijg je onze federale staat. Om de bijzondere structuur van België te begrijpen, kun je niet om de politieke geschiedenis heen. In dit land
leven twee grote cultuurgemeenschappen: de Vlamingen in het noorden, en de Walen
in het zuiden, aangevuld met een kleine Duitstalige gemeenschap. De drang naar meer
autonomie van de deelgebieden leidt tot ingrijpende hervormingen. België evolueert
van een unitaire naar een federale staat.
1830 – 1970: HET UNITAIRE BELGIË
Tot 1970 is België een unitaire staat met 1 parlement en 1 regering. Het Frans blijft lang
de ofﬁciële voertaal. Maar vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ijveren de
Vlamingen voor een erkenning van het Nederlands als tweede, volwaardige taal. De
spanningen tussen het Nederlandstalige noorden en het Franstalige zuiden lopen steeds
hoger op. Langzaam maar zeker groeit het inzicht dat Vlaanderen en Wallonië ruimte
nodig hebben om eigen beslissingen te nemen. De politieke wereld begint stevig aan de
bestaande structuur te sleutelen. De staat wordt hervormd in verschillende stappen.
1970: BELGIË VERDEELD
De eerste staatshervorming tekent de krijtlijnen uit van het nieuwe België. In de grondwet wordt opgenomen dat België bestaat uit gemeenschappen en gewesten. Eenvoudig
uitgelegd komt het neer op een indeling per taalgroep (de gemeenschappen) en een
indeling per grondgebied (de gewesten).
TAAL
t Vlaamse Gemeenschap
t Franse Gemeenschap
t Duitstalige Gemeenschap

GRONDGEBIED
t Vlaams Gewest
t Waals Gewest
t Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaanderen en Wallonië krijgen in 1970 hun eerste vorm van autonomie en mogen zelf
hun cultureel beleid bepalen. De leden van Kamer en Senaat vergaderen daarover in
aparte taalgroepen.
In Brussel wordt het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap behartigd door de
Nederlandse Cultuurcommissie (NCC). De NCC is de voorloper van de huidige Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC).

1980: DE STAP NAAR ZELFBESTUUR
De staatshervorming van 1980 gaat nog een stapje verder. De Belgische regering blijft
zich met de hoofdzaken bezighouden, maar de gemeenschappen en gewesten krijgen
een verregaande vorm van zelfbestuur. Vlaanderen, Wallonië en ook de kleine Duitstalige
gemeenschap beschikken voortaan over een eigen regering.
Toch blijft één groot probleem de staatshervormers dwarsliggen: Brussel. Vlamingen en
Walen geraken het niet eens over de precieze afbakening van het Brussels grondgebied.
Bovendien zorgt het tweetalige karakter van de hoofdstad voor taalkundige problemen.
Een ingewikkelde knoop die de politieke wereld niet meteen kan ontwarren. België lijkt
op een puzzel waarvan nog een stukje ontbreekt.
1989: HET PUZZELSTUKJE BRUSSEL
In 1988 en 1989 maakt de derde staatshervorming de puzzel compleet. Gemeenschappen
en gewesten krijgen nog meer bevoegdheden. En ook de Brusselse kogel raakt door de
kerk. Dankzij de bijzondere wet van 12 januari 1989 (de Brusselwet) ziet het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het levenslicht. Ook dit derde gewest krijgt een apart parlement
en een aparte regering. Op 18 juni 1989 trekken de Brusselaars naar de stembus om hun
eigen parlementsleden te verkiezen. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt na die
eerste verkiezingen 64 Franstalige en 11 Nederlandstalige parlementsleden.
De Nederlandse Cultuurcommissie houdt op te bestaan en de Vlaamse Gemeenschapscommissie verschijnt op het toneel. De VGC vertegenwoordigt de belangen van de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel.
1993: DE FEDERALE STAAT
Met het Sint-Michielsakkoord krijgt België zijn huidige vorm. Het land is nu ofﬁcieel een
federale staat. Zo staat het ook in artikel 1 van de grondwet: ‘België is een federale staat,
samengesteld uit de gemeenschappen en gewesten.’
De gemeenschappen en gewesten krijgen opnieuw een uitbreiding van hun
bevoegdhedenpakket.
Nog een ingrijpende verandering is dat elk parlement voortaan uit rechtstreeks verkozen
leden bestaat. In 1995 vinden voor het eerst gewestverkiezingen plaats. Het federale
parlement en de deelparlementen beschikken nu elk over hun eigen vertegenwoordigers.
De zes eerst gekozen Nederlandstalige parlementsleden van het Brussels Parlement
krijgen ook een zitje in het Vlaams Parlement. Op die manier wordt de band tussen
Brussel en Vlaanderen versterkt.
Ook nieuw is dat de provincie Brabant gesplitst wordt in Vlaams- en Waals-Brabant.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt buiten de tien Belgische provincies.
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2001: DE PUNTJES OP DE i
2PKHWSODDWMHKHOHPDDOWHGRHQNORSSHQZRUGHQQRJWZHHEHODQJULMNHDNNRRUGHQJHVORWHQ
+HW//DPEHUPRQWDNNRRUG]RUJWHURQGHUPHHUYRRUGDWGHJHZHVWHQKXQHLJHQEHODVWLQJHQ
NXQQHQKHIIHQ
+HW//RPEDUGDNNRRUGOHJWHHQUXLPHUHYHUWHJHQZRRUGLJLQJYDQGH9ODPLQJHQLQ%UXVVHOYDVW
+HW%UXVVHOV+RRIGVWHGHOLMN3DUOHPHQWWHOWYRRUWDDQSDUOHPHQWVOHGHQYDQKHQPRHWHQ
JHJDUDQGHHUG1HGHUODQGVWDOLJ]LMQ
2RNGHEDQGPHW9ODDQGHUHQZRUGWQRJVWHYLJHUDDQJHKDDOG,QKHW9ODDPV3DUOHPHQW]HWHOHQ
YRRUWDDQSDUOHPHQWVOHGHQGLHUHFKWVWUHHNVGRRUGH%UXVVHOVHLQZRQHUVYHUNR]HQZRUGHQ'H
%UXVVHOVH9ODPLQJHQ]LMQQXYHUWHJHQZRRUGLJGGRRUSDUOHPHQWVOHGHQLQKHW%UXVVHOV
3DUOHPHQW«QGRRUSDUOHPHQWVOHGHQLQKHW9ODDPV3DUOHPHQW
2011: DE TOEKOMST
%HOJLEOLMIWHHQODQGLQEHZHJLQJ'H]HVGHVWDDWVKHUYRUPLQJLVHHQIHLW,QRNWREHU
NRPWQDPRHL]DPHFRPPXQDXWDLUHRQGHUKDQGHOLQJHQKHW9OLQGHUDNNRRUGWRWVWDQG
%HODQJULMNSXQWLQKHWQLHXZHDNNRRUGLVGHVSOLWVLQJYDQGHNLHVNULQJ%UXVVHO+DOOH
9LOYRRUGHLQHHQWZHHWDOLJHNLHVNULQJ%UXVVHOHQHHQ9ODDPVHNLHVNULQJ+DOOH9LOYRRUGH
'HLQZRQHUVYDQGH]HVIDFLOLWHLWHQJHPHHQWHQURQG%UXVVHOEOLMYHQGHRSWLHEHKRXGHQ
RPYRRUGHWZHHWDOLJH%UXVVHOVHOLMVWHQWHVWHPPHQ
+HW9OLQGHUDNNRRUGKHYHOWRSQLHXZHHQSDNNHWEHYRHJGKHGHQRYHUYDQKHWIHGHUDOH
QLYHDXQDDUGHJHZHVWHQHQJHPHHQVFKDSSHQ+HWDNNRRUGEHYDWRRNHHQKRRIGVWXNMH
%UXVVHO=RNULMJWKHW%UXVVHOV+RRIGVWHGHOLMN*HZHVWH[WUDJHOGRP]LMQKRRIGVWHGHOLMNH
UROEHWHUWHYHUYXOOHQ,QUXLO]XOOHQHHQDDQWDOEHYRHJGKHGHQGLHQXLQKDQGHQ]LMQYDQGH
%UXVVHOVHJHPHHQWHQHHQEHWHUHFR¸UGLQDWLHNULMJHQRSKHWJHZHVWHOLMNQLYHDX
+HW%UXVVHOV+RRIGVWHGHOLMN*HZHVW]DOLQGHWRHNRPVWGHSODQQHQYRRUYHLOLJKHLG
VWHGHQERXZKXLVYHVWLQJPRELOLWHLWSDUNHHUEHOHLGHQQHWKHLGEHWHURSHONDDU
DIVWHPPHQ
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BUITENBEENTJE BRUSSEL
Brussel blijft binnen de nagelnieuwe staatsstructuur een buitenbeentje. Het gaat om het
enige tweetalige deelgebied, waar zowel Nederlands als Frans wordt gesproken. Je zou
dus kunnen zeggen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een spiegelbeeld van België
is, maar dan in het klein.
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft - net als de andere deelstaten in België - een
eigen regering en een eigen parlement.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering telt 8 leden: 5 Franstalige en 3 Nederlandstalige.
Aan het hoofd staat een minister-president. Voorts zijn er 2 Franstalige en 2 Nederlandstalige ministers. De regering wordt aangevuld met 3 staatssecretarissen: 2 zijn Franstalig,
1 is Nederlandstalig.
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt 89 parlementsleden: 72 Franstalige en 17
Nederlandstalige. Samen buigen ze zich over de bevoegdheden van het gewest (economie, energie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, milieu, openbaar vervoer, ruimtelijke
ordening, werk).
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekommert zich ook om de brandweer, de medische
hulpdiensten en de huisvuilophaling en -verwerking.
De beslissingen over al deze domeinen gelden voor alle Brusselse inwoners. Want of ze
nu Frans of Nederlands spreken, ze delen dezelfde tram en stoppen hun huisvuil in
dezelfde zak.
DE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES
Anders ligt het voor zaken waarbij taal een belangrijke rol speelt. Je hebt in Brussel
Nederlands- en Franstalige scholen, Nederlands- en Franstalige theaters, Nederlands- en
Franstalige kinderopvang nodig. Voor de bevoegdheden van de gemeenschappen
beschikt de Brusselse overheid daarom nog eens over twee aparte beslissingsorganen:
de gemeenschapscommissies.
t Aan Nederlandstalige kant is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
verantwoordelijk.
t Aan Franstalige kant is dat de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).
De gemeenschapscommissies zijn bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid in het Nederlands en in het Frans. Net als elke overheid in België bestaan ze uit een
wetgevend orgaan (de Raad) en een uitvoerend orgaan (het College).
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT (89)

72 F

17 N

REGERING (8 = 5F+3N)

PARLEMENT FRANCOPHONE
BRUXELLOIS

RAAD VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

72 F

17 N

COLLEGE (3N)

COLLEGE (5F)

VERENIGDE VERGADERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

72 F

17 N

VERENIGD COLLEGE (4 = 2F+2N)

N : Nederlandstalig
F : Franstalig

DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC)
De 17 Nederlandstalige parlementsleden vormen samen de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie of het miniparlement van de Vlamingen in Brussel.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft ook een miniregering, het College van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, dat uit de 3 Nederlandstalige leden van de Brusselse
regering bestaat.
DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (COCOF)
Aan Franstalige kant heb je precies hetzelfde pakketje.
De 72 Franstalige parlementsleden vormen samen het Parlement francophone bruxellois
of het deelparlement van de Franse gemeenschap in Brussel.
Het Gouvernement francophone bruxellois bestaat uit de 5 Franstalige leden van de
Brusselse regering.
DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (GGC)
Om het Brusselse plaatje helemaal volledig te maken is er ook nog de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Deze commissie is bevoegd voor alle gemeenschapsinstellingen waar de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in beide talen
terechtkunnen: de openbare ziekenhuizen, bijvoorbeeld.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit een wetgevend orgaan:
de Verenigde Vergadering. Die telt dezelfde 89 parlementsleden als het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door het Verenigd College. Dat bestaat uit
de 2 Nederlandstalige en de 2 Franstalige ministers van de Brusselse regering.
De 3 staatssecretarissen maken er geen deel van uit. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de minister-president van de Brusselse regering, maar die heeft slechts een
raadgevende stem.
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CULTUUR
t grote en kleine cultuurhuizen,
-evenementen en
ontmoetingscentra
t openbare bibliotheken
t jeugd-, sport en speelpleinwerking
t cultureel erfgoed
t sociaal-culturele verenigingen
t promotie van het Nederlands

ONDERWIJS
t promotie en ondersteuning van
alle Brusselse Nederlandstalige
onderwijsinstellingen
t leerling-, leraar-, ouder-,
en schoolbegeleiding
t taalvaardigheidsprojecten om taalachterstand te verhelpen
t organiseren van eigen onderwijs,
ook voor speciﬁeke doelgroepen
t informaticaondersteuning
t vorming en (beroeps)opleiding

WELZIJN EN GEZONDHEID
t algemeen welzijn, met focus op
jongeren en senioren
t thuis- en gezinszorg
t kinderopvang
t zorg voor personen met een handicap
t gezondheidspromotie en preventie
t stedelijk beleid met o.a. armoedebestrijding en verhoging van de
leefbaarheid in de stad

DE RAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
BEVOEGDHEDEN EN OPDRACHT
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is in het Brussels hoofdstedelijk gewest bevoegd
voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Zij richt zich in de eerste plaats tot
de Vlaamse Brusselaars, maar zet haar deuren ook open voor alle Brusselaars en nietBrusselaars die bij de Vlaamse gemeenschap aansluiting zoeken door gebruik te maken
van haar diensten.
Op het regelgevende niveau voert de Raad deze opdracht uit en op het uitvoerende
niveau gebeurt dit door het College. Voor de toepassing van de politieke beslissingen op
het terrein steunt het College op een eigen administratie.
Het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt vastgelegd in een beleidsakkoord. Dergelijk akkoord schetst voor een legislatuurperiode van 5 jaar de strategische
beleidsdoelstellingen en de middelen die daar tegenover staan.
De Vlaamse overheid (Vlaams Parlement én Vlaamse Regering) houdt toezicht op de
werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Structuur
3/(1$,5(9(5*$'(5,1*
'H5DDGYRUPWGHZHWJHYHQGHSLMOHUHQQHHPWGHHLQGEHVOLVVLQJHQ+LMNHXUWMDDUOLMNVGH
EHJURWLQJJRHGRHIHQWSHUPDQHQWFRQWUROHXLWRSKHWEHOHLGYDQKHW&ROOHJHHQVWHPWGH
øZHWWHQøGLHYHURUGHQLQJHQZRUGHQJHQRHPG7ZHHZHNHOLMNVYHUJDGHUWGH5DDGLQKHW
JHERXZYDQKHW%UXVVHOV+RRIGVWHGHOLMN3DUOHPHQWWHONHQVRSYULMGDJ+HWYHUORRSYDQ
GHSOHQDLUHYHUJDGHULQJZRUGWYDVWJHOHJGLQHHQ,QWHJUDDO9HUVODJ'HSOHQDLUHYHUJDGH
ULQJLVWRHJDQNHOLMNYRRUKHWSXEOLHN
(HQOHJLVODWXXUGXXUWMDDU(HQSDUOHPHQWDLU]LWWLQJVMDDUORRSWYDQVHSWHPEHUWRW
VHSWHPEHUHQJDDWGDJHQODWHUYDQVWDUWGDQLQKHW%UXVVHOVH+RRIGVWHGHOLMN3DUOHPHQW
GDWWHONHQVGHGHPDDQGDJYDQVHSWHPEHUEHJLQW
POLITIEKE FRACTIES
3DUOHPHQWVOHGHQYDQGH5DDGYDQGH9ODDPVH*HPHHQVFKDSVFRPPLVVLHNXQQHQSROLWLHNH
IUDFWLHVYRUPHQ
VOORZITTER, BUREAU EN UITGEBREID BUREAU
%LMKHWEHJLQYDQLHGHU]LWWLQJVMDDUNLHVWGH5DDGHHQYRRU]LWWHU+LM]LMOHLGWGHYHUJDGH
ULQJHQYDQGH5DDGKHW%XUHDXHQKHW8LWJHEUHLG%XUHDX'HYRRU]LWWHULVGHRIūFLOH
YHUWHJHQZRRUGLJHUYDQGH5DDG
'HYRRU]LWWHUZRUGWELMJHVWDDQGRRUKHW%XUHDXGDWMDDUOLMNVZRUGWJHNR]HQHQGLHQVW
GRHWDOVúGDJHOLMNVEHVWXXUûYDQGH5DDG+HWEHUHLGWGHSOHQDLUHYHUJDGHULQJHQ
YRRURUJDQLVHHUWGHFRPPLVVLHZHUN]DDPKHGHQEHQRHPWKHWSHUVRQHHOYDQGH
5DDGHQKRXGWWRH]LFKWRSGHZHUNLQJYDQGHJULIūH+HW%XUHDXZRUGWú8LWJHEUHLG
%XUHDXûRSKHWRJHQEOLNGDWGHIUDFWLHYRRU]LWWHUVGHHOQHPHQDDQGHYHUJDGHULQJHQ
+HW8LWJHEUHLG%XUHDXOHJWGHDJHQGDYDVWYDQGHSOHQDLUHYHUJDGHULQJHQHQYDQGH
FRPPLVVLHYHUJDGHULQJHQ
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COMMISSIES
De werkzaamheden van de Raad worden voorbereid in commissies. Het aantal commissies, hun samenstelling, bevoegdheden en benaming worden door de Raad bepaald. De
bespreking van de ontwerpen of voorstellen van verordening vindt eerst plaats in een
commissie, tenzij bij spoedbehandeling.
Een commissie is samengesteld uit een beperkt aantal parlementsleden, aangeduid
volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties, en
behandelt de onderwerpen die onder haar bevoegdheid vallen.
De teksten die een commissie goedkeurt, vormen de basistekst van de bespreking in de
plenaire vergadering. Elke tekst kan gewijzigd worden door middel van amendementen.
Om zich grondig te informeren over een bepaald onderwerp kan een commissie een
hoorzitting organiseren of andere commissies raadplegen.
COLLEGE
De Nederlandstalige leden van de Brusselse hoofdstedelijke regering vormen het College
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het College beslist bij consensus.
De minister van de Vlaamse Regering die de Brusselse aangelegenheden onder zijn of
haar bevoegdheid heeft, woont als Brussels lid van de Vlaamse regering de collegevergaderingen bij met raadgevende stem.
De bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (cultuur, onderwijs, welzijn
en gezondheid) worden bij collegebesluit verdeeld.
De grote beleidsopties en de ﬁnanciële middelen worden vastgelegd in beleidsverklaringen, beleidsbrieven en begrotingen. Het College legt al deze documenten ter bespreking
en goedkeuring voor aan de Raad. De concrete beleidsvoering gebeurt door middel van
collegebesluiten.
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Samenwerking met de Brusselaars in het Vlaams Parlement
De Raad haalde van meet af aan de band aan met de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers
die in Brussel rechtstreeks gekozen werden. In de Samenwerkingscommissie werken de
6 nauw samen met de 17 VGC-parlementsleden. Maar de 6 worden ook uitgenodigd als
permanent waarnemer voor de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen,
behalve bij besprekingen over de VGC-begroting of het Reglement van Orde.
Omdat ze geen lid zijn van de Raad, kunnen ze uiteraard het College niet ondervragen en
hebben ze geen initiatiefrecht of stemrecht. Maar hun zienswijze over bepaalde agendapunten kan leiden tot een interessant debat. De samenspraak tussen de 17 Raadsleden
van de VGC en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers is bedoeld om het beleid van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de Vlaamse Gemeenschap maximaal op elkaar
af te stemmen.
De Vlaamse Regering heeft ook een minister voor Brussel. Hij houdt toezicht op de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en kan de Collegevergaderingen met raadgevende
stem bijwonen.
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Waar vind je ons ?
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ligt op wandelafstand van de Grote
Markt, de Beurs en het Centraal Station in het hart van de stad.
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St. Jansplein

Stoofstraat

Bezoek ons
Accent op architectuur of op politieke structuur? Wij zorgen voor een rondleiding op
maat van elke groep. Je krijgt een aangename presentatie van wat de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie te bieden heeft. En je komt met kennis van zaken weer naar
buiten.
Je kunt ook binnenkijken in het aanpalende Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Het schitterende interieur en het halfrond van het parlement zijn zeker een bezoek waard.
Lombardstraat 67
1000 Brussel
Tel +32 2 213 71 00
Fax +32 2 213 71 01
info@raadvgc.irisnet.be
www.raadvgc.be
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