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Colofon
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Woord vooraf
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 is de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie op kruissnelheid gekomen. In de plenaire vergaderingen is het politieke debat
levendiger geworden. Als gevolg van een reeks reglementswijzigingen zijn de spreektijden ingekort, verlopen de besprekingen meer thematisch en wordt er beter ingespeeld op de
politieke actualiteit.
De verslaggeving van de parlementaire werkzaamheden van
de Raad is ingrijpend gemoderniseerd. Vanaf oktober 2002
is gestart met een nieuwe dienst verslaggeving. Begin 2003 zijn het "Beknopt Verslag" en de
"Handelingen" samengesmolten tot één document, het "Integraal Verslag". Dat Integraal
Verslag staat op dezelfde dag van de zitting al in een voorlopige versie elektronisch te lezen op
de website van de Raad. Enkele dagen later is de definitieve versie klaar en binnen de week
wordt het Integraal Verslag keurig gedrukt verspreid.
Via de website zijn ook alle parlementaire documenten vanaf het ontstaan van de Raad in 1989
elektronisch raadpleegbaar. De webstek van de Raad kent een steeds stijgend succes en is
intussen uitgegroeid tot de referentiesite voor al wie meer informatie zoekt over politiek
Vlaams-Brussel.
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan zijn relaties met het
publiek. Zo is het jaarlijkse Kinderparlement een vaste waarde geworden en kunnen de 11-julievenementen op toenemende belangstelling rekenen.
Maar ook aan de toekomst wordt volop gewerkt. De Raad gaat een eigen zetel (ver)bouwen
naast het Brusselse parlementsgebouw. Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden daartoe
heel wat voorbereidende stappen gezet. Met het oog op de belangrijke politieke uitbreiding van
de Raad bij de komende regionale verkiezingen van 13 juni 2004 is de personeelsformatie van
de griffie gereorganiseerd en versterkt.
Alle inspanningen zijn erop gericht om van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
een huis te maken waar het debat over de complexe, maar tegelijk originele Vlaams-Brusselse
samenleving in alle openheid gevoerd wordt.
Jean-Luc VANRAES
Voorzitter
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HOOFDSTUK I
Samenstelling en leiding
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. 11 rechtstreeks verkozen Vlaams-Brusselse volksvertegenwoordigers

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de Nederlandse taalgroep van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is bevoegd voor de persoonsgebonden materies, met
name Cultuur, Onderwijs, Welzijn en Gezondheid.
De drie Vlaamse leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen samen het college
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit 11 Nederlandstalige Brusselse
volksvertegenwoordigers, die rechtstreeks waren verkozen op de Vlaamse lijsten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en die binnen de Raad de verordenende en controlerende activiteiten waarnemen.
De derde rechtstreekse verkiezingen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad hadden plaats op
13 juni 1999.
Tussen de eedaflegging in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad op 29 juni 1999 en de opening
van de zitting 2002-2003 waren al een aantal wijzigingen opgetreden in de samenstelling van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De lijst van de Vlaams-Brusselse volksvertegenwoordigers vindt u als bijlage 1.
Zetelverdeling in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie :
Fractie
VLAAMS BLOK
CD&V
VLD
SP.A-AGALEV
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Aantal zetels

% van het totaal

4
3
2
2

36,3%
27,3%
18,2%
18,2%
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Wijzigingen tijdens het zittingsjaar 2002-2003
Mevrouw Anne Van Asbroeck legde op 6 juni 2003 de eed af in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad in opvolging van mevrouw Adelheid Byttebier. Van deze vervanging werd melding gemaakt in de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie op 13 juni 2003. Mevrouw Anne Van Asbroeck werd
tevens voorzitter van de SP.A-AGALEV-fractie.
Op 15 september 2003 ging de Brusselse Hoofdstedelijke Raad over tot de installatie en eedaflegging van de heer Robert Delathouwer als lid van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad ter vervanging van de heer Rufin Grijp. De heer Robert
Delathouwer vervangt in de commissies van de Vlaamse Gemeenschapscommissies
de heer Rufin Grijp, zowel in de functie van effectief lid als in de functie van plaatsvervanger.

2. Leiding van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:
Voorzitter, Bureau en Uitgebreid Bureau.
De dagelijkse leiding van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ligt bij de voorzitter, de ondervoorzitter en de 4 secretarissen, die samen het Bureau vormen. De voorzitter neemt de belangrijkste politieke taken in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op zich. Zo zit hij de plenaire vergadering voor en waakt hij over de uitvoering
van alle genomen beslissingen. In de uitvoering van zijn ambt wordt hij bijgestaan door het
Bureau en/of het Uitgebreid Bureau, dat hij ook voorzit.

Rufin Grijp

a) Bureau
Het Bureau houdt zich voornamelijk bezig met het administratieve en financiële beheer van
de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
b) Uitgebreid Bureau
Voor de regeling van de zuiver politieke aangelegenheden (o.m. het opstellen van de agenda van de plenaire vergadering) wordt het Bureau uitgebreid met de fractievoorzitters van
de erkende politieke fracties. Samen vormen zij het Uitgebreid Bureau.
Bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden zowel de administratieve/financiële als de politieke aangelegenheden geregeld door het Uitgebreid Bureau.

7

J A A R V E R S L A G

2 0 0 2 - 2 0 0 3

2.1. Samenstelling van het Bureau en het Uitgebreid Bureau
Tijdens de legislatuur 1999-2004 zijn alle politieke fracties vertegenwoordigd in het
Bureau van de RVG (het Bureau wordt samengesteld volgens de evenredige vertegenwoordiging cf. Reglement van Orde artikel 10)
Bij de opening van de zitting op 18 oktober 2002 werd de samenstelling van het zittend Bureau bevestigd : Jean-Luc Vanraes (VLD) werd opnieuw tot voorzitter verkozen,
Walter Vandenbossche (CD&V) werd ondervoorzitter, Brigitte Grouwels (CD&V), Rufin
Grijp (SP.A-Agalev), Jos Van Assche (Vl. Blok) en Johan Demol (Vl.Blok) werden secretarissen.
In de samenstelling van het Uitgebreid Bureau werd mevrouw Adelheid Byttebier (SP.AAgalev) vervangen door mevrouw Anne Van Asbroeck (SP.A-Agalev) op 13 juni 2003.
Samenstelling van het Bureau en het Uitgebreid Bureau van 18 oktober 2002 tot 16
oktober 2003.
Jean-Luc Vanraes (VLD)
Walter Vandenbossche (CD&V)
Brigitte Grouwels (CD&V)
Rufin Grijp (SP.A-Agalev)
Jos Van Assche (Vl. Blok)
Johan Demol (Vl. Blok)

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Secretaris (tot 15 september 2003)
Secretaris
Secretaris

Uitgebreid Bureau :
Leden van het Bureau en de fractievoorzitters
Sven Gatz (VLD)
Fractievoorzitter
Brigitte Grouwels (CD&V)
Fractievoorzitter
Dominiek Lootens-Stael (Vl.Blok)
Fractievoorzitter
Adelheid Byttebier (SP.A-Agalev)
Fractievoorzitter (tot 26 mei 2003)
Anne Van Asbroeck (SP.A-Agalev) Fractievoorzitter (vanaf 13 juni 2003)
Het Uitgebreid Bureau vergadert tweewekelijks op donderdagmiddag.
Aantal vergaderingen van het Uitgebreid Bureau van 17 oktober 2002 tot 16 oktober
2003
Vergadering
Uitgebreid Bureau
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19
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Brigitte Grouwels

Jan Béghin

Walter Vandenbossche

Sven Gatz

Jean-Luc Vanraes

Dominiek Lootens-Stael

Jos Van Assche

Johan Demol

Erik Arckens

Adelheid Byttebier

Rufin Grijp

Anne Van Asbroeck
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3. Beslissingen en opvolging van belangrijke dossiers door het Uitgebreid Bureau
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie tijdens het zittingsjaar
2002-2003
Hervorming van het Beknopt Verslag en Handelingen in 2 fasen :
Vanaf het begin van het zittingsjaar 2002-2003 wordt :
- in een eerste fase het Beknopt Verslag, en op een versnelde en efficiënte manier, de
Handelingen of ‘Integraal Verslag’ aangemaakt door een ploeg medewerkers, redacteuren
en revisoren, onder de leiding van de directeur-coördinator, de heer Bert Maes. Het
Beknopt Verslag wordt de dag zelf van de plenaire vergadering afgewerkt, op de website
van de Raad geplaatst en verzonden.
De Handelingen of ‘Integraal Verslag’ zijn 7 dagen na de plenaire vergadering, gecorrigeerd en in digitale vorm beschikbaar op de website van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en 10 dagen na iedere vergadering in gedrukte vorm.
- in een tweede fase, die al vervroegd is ingegaan vanaf januari 2003, produceert dezelfde ploeg, de dag van de plenaire zitting zelf het ‘Integraal Verslag’ als enige document.
De avond zelf na de plenaire vergadering is het Integraal Verslag, in een voorlopige versie, beschikbaar op de website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Binnen de 8 à 10 dagen na de plenaire vergadering beschikken de parlementsleden over
een volledig gedrukt en gecorrigeerd Integraal Verslag.

Personeelsstatuut van de permanente diensten van de RVG en statuut van de tijdelijke en
de gelegenheidsmedewerkers van de RVG :
- deze personeelsstatuten die ook binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van kracht
zijn, werden door het Uitgebreid Bureau in 3 lezingen aangepast aan de personeelsformatie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en goedgekeurd in het
Uitgebreid Bureau op 4 juli 2002 en daarna goedgekeurd in de plenaire vergadering van
12 juli 2002.
Inzake de personeelsstatuten werd een extern juridisch advies i.v.m. nationaliteitsvoorwaarden bij aanwervingen ingewonnen bij Prof. Kaat LEUS en Olivier VANHULST.

Aanwerving personeel voor de griffiediensten
- Het Uitgebreid Bureau nam tijdens het zittingsjaar 2002-2003 de beslissing tot aanwer-
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ving van personeel voor de griffie. Er werd beslist een vergelijkend examen te organiseren voor de aanwervingen en de samenstelling van een wervingsreserve voor twee jaar.
Het Uitgebreid Bureau besliste de vergelijkende wervingsexamens te laten organiseren
door de griffie. De examencommissie bestond uit de griffier, bijgestaan door het diensthoofd personeelszaken als secretaris. Ook maakten, naargelang het niveau van de vacante functies, een hoogleraar, een leraar/lesgever of een deskundige (gekozen buiten de
leden van de Raad) deel uit van de examencommissie.
De volgende aanwervingen werden na de wervingsexamens door het Uitgebreid Bureau
goedgekeurd :
1 chauffeur-kamerbewaarder werd aangeworven ter vervanging van een chauffeur van de griffiediensten die met vervroegd pensioen ging;
1 attaché werd aangeworven om de wetgevende dienst te versterken;
1 secretaresse werd aangeworven voor de dienst quaestuur.

Oprichting van een Bestuursraad
- Het Uitgebreid Bureau besliste op 10 oktober 2002, in uitvoering van de artikelen 156
tot en met 158 van het Statuut van de Permanente Diensten, goedgekeurd in de plenaire vergadering van 12 juli 2002, om een Bestuursraad op te richten. De Bestuursraad
bestaat uit de griffier en de diensthoofden. Hij wordt voorgezeten door de griffier.
Aankoop van producten en diensten uit eerlijke handel
- Naar aanleiding van een goedgekeurde resolutie, ter bevordering van de aankoop van producten en diensten uit eerlijke handel, in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 17 januari 2003, heeft het Uitgebreid Bureau op 13 maart 2003 beslist,
om een aantal producten (zoals koffie, thee en fruitsap), voor het verbruik binnen de griffiediensten, voortaan aan te kopen met het label Max Havelaar en Fair Trade.
Aansluiting op de elektronische mediabank "Mediargus"
- Het Uitgebreid Bureau heeft tijdens dit zittingsjaar beslist een gebruikersovereenkomst af
te sluiten met Mediargus N.V. voor aansluiting op de elektronische mediabank
"Mediargus". Pers en persartikelen worden dagelijks, vanuit de griffiediensten, verspreid
via e-mail naar de parlementsleden.
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Kinderparlement 13 november 2003
- Rekening houdend met de voorkeur van de schooldirecties om het Kinderparlement te
houden op een weekdag, heeft het Uitgebreid Bureau op 5 juni 2003 beslist volgend zittingsjaar het "Kinderparlement" te organiseren op een donderdag 13 november 2003,
rond het thema "Verkeersveiligheid".

Nieuwjaarsreceptie en 11- julireceptie van de RVG
-

Het Uitgebreid Bureau heeft op 16 januari 2003 een succesvolle nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de Spiegelzaal van het Brussels Parlement waarop het Nederlandstalig
Brusselse werkveld in groten getale aanwezig was alsook de directies van de
Nederlandstalige Brusselse scholen.

-

Even succesvol was de 11-juli receptie die werd georganiseerd in samenwerking met het
Brussels 11-juli Comité. In de Spiegelzaal, de Salons en in de tuin van het Brussels
Parlement waren er vanaf de middag verschillende optredens van muziekensembles, lezingen en voordrachten die door het publiek gratis konden worden bijgewoond. De dag zelf
werd afgesloten met een toespraak van de Voorzitter van de Raad en aan de genodigden
werd een receptie aangeboden in de tuin van het Brussels Parlement.

Studiereis naar Schotland en Wales
- Een delegatie van het Uitgebreid Bureau heeft van 7 tot en met 13 september 2003 een
studiereis ondernomen naar Schotland en Wales met grondige bezoeken aan beide regionale Parlementen.

Toekomstige zetel van de RVG
- Een dossier dat door het Uitgebreid Bureau zeer nauwgezet wordt gevolgd is het
‘Gebouwendossier’.
Het ‘Gebouwendossier’ omvat voornamelijk de opvolging inzake restauratie, renovatie, en
nieuwbouw van de aangekochte panden in de Lombardstraat (nummers 61-63 en 6567), met name "De Gieter" en "De Vestel", die de toekomstige zetel zullen worden van de
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit dossier wordt door de griffier zeer
nauwkeurig opgevolgd. Hij rapporteert aan het Uitgebreid Bureau elke ondernomen stap
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over zowel het financiële als de technische realisatie en de timing ervan. Het Uitgebreid
Bureau neemt dienaangaande de nodige beslissingen.
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HOOFDSTUK II
De politieke activiteiten
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. Inhoudelijke analyse van de verordeninggevende, de beleidsvoorbereidende en controlerende activiteit in de plenaire vergadering en de commissies
1.1. De plenaire vergadering
De plenaire vergadering is het hoogste
orgaan van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Ze behandelt
alle onderwerpen die bij de Raad aanhangig worden gemaakt, zowel de verordeninggevende (wetgevende) als intern administratieve aangelegenheden.
De materies die aan bod komen zijn persoonsgebonden aangelegenheden (Cultuur, Onderwijs, Welzijn en Gezondheid).
Een groot aantal onderwerpen wordt voorbereidend behandeld in de commissie,
maar kan ook rechtstreeks in plenaire vergadering besproken worden.
Op de agenda van de 14 plenaire vergaderingen van het zittingsjaar 2002-2003 stonden de klassieke agendapunten zoals ontwerpen van verordening, voorstellen van resolutie, beleidsplannen, beleidsovereenkomsten en beleidsbrieven (college), met redenen
omklede moties, interpellaties, vragen, actualiteitsinterpellaties en actualiteitsvragen.
1.2. De commissies
1.2.1. Commissie voor Algemene Zaken Financiën en Begroting
(Voorzitter de heer Jean-Luc Vanraes)
Financiën en Begroting
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting vergaderde op 6 november, 16 en 17 december 2002 en op 13 januari en 23 juni 2003.
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Behalve tijdens de vergadering van 13 januari 2003, werden telkens de
begrotingsontwerpen, ingediend door het college, besproken en goedgekeurd : begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2002, 3 en C voor
het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2003. De Commissie boog zich eveneens
over een aanpassing van de begroting voor het dienstjaar 2002 en over de
begroting voor het dienstjaar 2003 van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Algemene Zaken
In de vergadering van 13 januari 2003 werd het voorstel van resolutie
besproken dat werd ingediend door de heren Sven Gatz, Jan Béghin en
mevrouw Adelheid Byttebier, ter bevordering van de aankoop van producten en diensten uit eerlijke handel.

Adelheid Byttebier

1.2.2. Commissie voor Gemeenschapsaangelegenheden
(Voorzitter mevrouw Adelheid Byttebier; vanaf 6 juni 2003 mevrouw Anne Van
Asbroeck)
De Commissie voor Gemeenschapaangelegenheden vergaderde op 3 december 2002,
op 31 januari, 26 februari, 17 en 18 maart, 4 april en 8 juli 2003. Op 5 en 6 december 2002 ging de Commissie op initiatief van commissievoorzitter Adelheid Byttebier
op studiebezoek bij het Amsterdams Uit Buro.
Cultuur
Op 3 december 2002 kwamen enkel interpellaties en vragen aan bod die door het
Uitgebreid Bureau doorverwezen werden naar de Commissie. De heer Sven Gatz interpelleerde collegelid Guy Vanhengel over de communicatie met betrekking tot het onderwijsbeleid en collegevoorzitter Robert Delathouwer over de uitvoering van het Marshallplan voor de sport. De heer Jan Béghin interpelleerde de collegevoorzitter eveneens
over de subsidiëring van de sportinfrastructuur. Verder waren er vragen aan de collegevoorzitter over de exploitatie van de KVS (Sven Gatz) en de audit van de VGC-administratie (Jos Van Assche).
Op 5 en 6 december 2002 werd de Commissie verwacht in Amsterdam voor een
bezoek aan het Amsterdams Uit Buro. Mevrouw Adelheid Byttebier leidde de delegatie.
Commissieleden Erik Arckens, Jan Béghin, Sven Gatz en Dominiek Lootens-Stael maak-
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ten deel uit van de delegatie, evenals voorzitter Jean-Luc Vanraes en ondervoorzitter
Walter Vandenbossche. Ook collegevoorzitter Robert Delathouwer vergezelde de delegatie. Verder werd de delegatie bijgestaan door drie ambtenaren van de kabinetten en
de griffie. De heer Michel Buchel, directeur van het Amsterdams Uit Buro stelde zijn
instelling voor en gaf een zeer uitgebreide toelichting bij de werking ervan.
In 2003 agendeerde de Commissie de bespreking van en de stemming over twee ontwerpen van verordening : het ontwerp van verordening houdende de subsidiëring van
kunsten en het ontwerp van verordening houdende de erkenning van de gemeenschapsraden en de vzw’s gemeenschapscentrum in het Brusselse hoofdstedelijk
gewest.
Met het oog op een volledige nieuwe vestigingsplaats voor jeugdtheater ‘Bronks’ werd
door de Commissie een hoorzitting georganiseerd. collegevoorzitter Robert Delathouwer
zorgde voor een uitgebreide toelichting. Hij gaf een overzicht van de werking van Bronks
en schetste de historiek van de huisvestingsproblemen van het theatergezelschap.
Nadien kwamen mevrouw Oda Van Neygen, die de artistieke leiding heeft bij Bronks en
architecte Martine De Maeseneer, die het Bronkstheater ontwierp, aan het woord.
Onderwijs
collegelid Guy Vanhengel werd op 3 december 2002 ondervraagd over een de toekenning van een premie voor het personeel van Kasterlinden (Jan Béghin) en over de
repercussies van de vermindering van het aantal lesuren voor de beroeps - en technische scholen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (Jos Van Assche).
Welzijn
Kenmerkend voor het jaar 2003 was de omschakeling van het Sociaal Impulsfonds
naar het Stedenfonds. In dit verband werden het SIF-voortgangsrapport 2002, de diagnosenota van het Stedenfonds Brussel en de documenten ter voorbereiding van de
beleidsovereenkomst in het kader van het Stedenfonds, besproken. Zowel collegelid Jos
Chabert als heer Mathieu Voets, directeur Welzijn en Gezondheid van de VGC-administratie, verschaften omstandig uitleg.
Er werd eveneens over dit thema een hoorzitting georganiseerd met mevrouw Mattie
Jacobs, coördinator en projectontwikkelaar Centrum voor Sociale Stadsontwikkeling
(Cesso); mevrouw An Van Damme, lid van de SIF-stuurgroep en de heer Marc
Trullemans, adjunct-directeur van het Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke
Ontwikkeling (Gsso).
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1.2.3. Commissie voor het Reglement
(Voorzitter de heer Jean-Luc Vanraes)
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 kwam de Commissie voor het Reglement niet
samen.

1.2.4. Gemengde Commissie voor overleg met de bevolking van buitenlandse oor
sprong in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
(Voorzitter de heer Walter Vandenbossche)
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werd in de Gemengde Commissie voor overleg met
de Bevolking voor Buitenlandse oorsprong, vooral gewerkt rond het thema: "
Nederlands als omgevingstaal voor kinderen en jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest".
Een eerste vergadering had plaats op donderdag 12 december 2002.
Op deze vergadering werd de problematiek van het jaarthema geschetst."Nederlands
als omgevingstaal voor kinderen en jongeren in Brussel"
Dit onderwerp werd gekozen omdat een ruim aanbod aan Nederlandstalige initiatieven
in de vrije tijd en de complementariteit daarvan met het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel belangrijk is voor kinderen en jongeren zowel uit taalgemengde, als uit
anderstalige gezinnen.
Twee gastsprekers werden uitgenodigd.
De heer Werner Schrauwen, directeur van het Netoverschrijdend Nascholingscentrum
voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest legde hij de klemtoon op het belang van de
omgevingstaal voor de ontwikkeling van de jongeren en voor hun participatie aan het
sociaal-culturele leven.
Mevrouw Isabelle Demeyere, centrumverantwoordelijke van het gemeenschapscentrum De Rinck, ging meer in op de praktijk. Zij steunde daarvoor op haar ervaring met
de cursussen Nederlands die gegeven worden in het gemeenschapscentrum De Rinck.
Na de uiteenzettingen volgde een discussie omtrent de door beide sprekers aangebrachte stellingen.
De vergadering begon om 18.00 uur en eindigde om 20.00 uur.
7 commissieleden namen deel aan de vergadering en 10 toehoorders volgden de uiteenzetting.
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Een tweede vergadering vond plaats op donderdag 13 februari 2003.
De gastspreker was mevrouw Loredana Marchi (Foyer Brussel). Zij behandelde het
thema: "Omgaan met anderstaligheid in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel”.
Na een meer dan 20 jaar durende werking van allerhande organisaties met de bedoeling de allochtone bevolking de weg te leren kennen naar het Nederlandstalig onderwijsnet, stelt zij vast dat:
- er bijna geen plaats meer is in het Nederlandstalig onderwijs;
- er mythes bestaan omtrent anderstaligheid en oorsprong ;
- er vragen zijn omtrent het toekomstperspectief van het Nederlandstalig onderwijs.

Na deze uiteenzettingen volgde een discussie over het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
De vergadering begon om 18.00 uur en eindigde om 20.00 uur.
9 commissieleden namen deel aan de vergadering en 12 toehoorders volgden de uiteenzetting.

Een derde vergadering volgde op woensdag 19 maart 2003.
Deze vergadering werd opgevat als een studiereis met bestemming Maasmechelen.
De commissie werd ontvangen door de Burgemeester en de Schepen voor onderwijs
van Maasmechelen.

Twee thema’s werden besproken tijdens het bezoek, nl. het lokaal onderwijskansenbeleid en het schoolopbouwwerk.
Het lokaal onderwijskansenbeleid werd toegelicht door de Schepen voor onderwijs, de
heer Jos Lambrichts, en er werd een uiteenzetting gegeven over het schoolopbouwwerk door de heer Toon Voorjans.
Vorming en scholing zijn zeer belangrijk voor integratie. Het schoolopbouwwerk heeft
als definitie het leren en de ontwikkelingskansen van kinderen/jongeren te bevorderen
met bijzondere aandacht voor die kinderen die vanuit hun sociale leefomgeving en /of
gezin meer risico’s lopen op achterstand.
In de namiddag stond er eveneens een bezoek aan een "babbeldoosproject" op het programma.
11 commissieleden namen aan de studiereis deel.
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De bus vertrok naar Maasmechelen om 8.30 uur en de groep was om 19.00 uur
terug in Brussel.
Van 21 mei tot 25 mei 2003 ging de Gemengde Commissie voor overleg met de
Bevolking van Buitenlandse Oorsprong op studiebezoek naar Stockholm (Zweden).
8 commissieleden, 3 medewerkers van de collegeleden, en twee personeelsleden van
de griffiediensten namen deel aan deze studiereis.

2. Kwantitatieve analyse

2.1. Kwantitatieve analyse van de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen

2.1.1. Plenaire vergaderingen
Vergaderfrequentie
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 hield de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 14 vergaderingen. De totale vergadertijd bedroeg 35.10 uur.

2.1.2. Commissievergaderingen
Commissie voor Algemene Zaken Financiën en Begroting
Vaste leden :
Vlaams Blok:
CD&V:
VLD:
SP.A-AGALEV:

Johan Demol
Dominiek Lootens-Stael
Walter Vandenbossche
Jean-Luc Vanraes
Adelheid Byttebier (vanaf 6 juni Anne Van Asbroeck)
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Plaatsvervangers :
Vlaams Blok:
CD&V:
VLD:
SP.A-AGALEV:

Erik Arckens
Jos Van Assche
Jan Béghin
Sven Gatz
Rufin Grijp (vanaf 15 september Robert Delathouwer)

Commissie voor Gemeenschapsaangelegenheden
Vaste leden :
Vlaams Blok:
CD&V:
VLD:
SP.A-AGALEV:

Erik Arckens
Dominiek Lootens-Stael
Brigitte Grouwels
Sven Gatz
Adelheid Byttebier (vanaf 6 juni Anne Van Asbroeck)

Plaatsvervangers :
Vlaams Blok:
CD&V:
VLD:
SP.A-AGALEV:

Johan Demol
Jos Van Assche
Jan Béghin
Jean-Luc Vanraes
Rufin Grijp (vanaf 15 september Robert Delathouwer)

Commissie voor het Reglement
Vaste leden :
Vlaams Blok:

CD&V:
VLD:
SP.A-AGALEV:
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Gemengde Commissie voor overleg met de bevolking van buitenlandse oorsprong in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Vaste leden :
Vlaams Blok:
CD&V:
VLD:
SP.A-AGALEV:

N.N.
N.N.
Brigitte Grouwels
Walter Vandenbossche
Sven Gatz
Adelheid Byttebier (vanaf 6 juni Anne Van Asbroeck)

Plaatsvervangers :
Vlaams Blok:
CD&V:
VLD:
SP.A-AGALEV:

N.N.
N.N.
Jan Béghin
Jean-Luc Vanraes
Rufin Grijp (vanaf 15 september Robert Delathouwer)

Vertegenwoordigers van Buitenlandse Oorsprong
Vaste leden :
1.
2.
3.
4.

Nebahat Acar
Badia El Belghiti
Yamilia Idrissi
Henry Kawuma

Plaatsvervangers :
1.
2.
3.
4.

Belen Enciso
Fatiha Ghordo
Fo Droumpouras
N.N.

Vergaderfrequentie
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting vergaderde op 6 november, 16 en 17 december 2002, 13 januari en 23 juni 2003
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Commissie voor Gemeenschapsaangelegenheden
De Commissie voor Gemeenschapaangelegenheden vergaderde op 3 december 2002,
op 31 januari, 26 februari, 17 en 18 maart, 4 april en 8 juli 2003. Op 5 en 6 december 2002 ging de Commissie op initiatief van commissievoorzitter Adelheid Byttebier
op studiebezoek bij het Amsterdams Uit Buro.
Gemengde Commissie voor overleg met de bevolking van buitenlandse oorsprong in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
De Gemengde Commissie voor overleg met de Bevolking van Buitenlandse Oorsprong
vergaderde op 12 december 2002, op 13 februari en 19 maart 2003. Op woensdag
19 maart 2003 ging de Commissie op studiebezoek naar Maasmechelen. Van 21 tot
25 mei 2003 ging de Commissie op studiebezoek naar Stockholm.
2.2. Kwantitatieve analyse van de verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit.
2.2.1 Het aantal ingediende en aangenomen voorstellen van verordening
Er werden geen voorstellen van verordening ingediend.
2.2.2 Het aantal ingediende en aangenomen ontwerpen van verordening (zie bijlage2)
Er werden 7 ontwerpen van verordening ingediend en aangenomen.
De aangenomen ontwerpen van verordening zijn:
1. Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2
en B voor het dienstjaar 2002 – Stuk 6B (2001-2002) nrs 1 en 2
2. Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening voor het
dienstjaar 2001 – Stuk 7 (2002-2003) nrs 1 en 2
3. Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3
en C voor het dienstjaar 2002 – Stuk 6 (2002-2003) nrs 1 tot 3
4. Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begroting voor het
dienstjaar 2003 – Stuk 5 (2002-2003) nrs 1 tot 3
5. Ontwerp van verordening houdende subsidiëring van kunsten – Stuk 254
(2002-2003) nrs 1 en 2
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6. Ontwerp van verordening houdende de erkenning van de gemeenschapsraden en van de VZW’s gemeenschapcentrum in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest – Stuk 256 (2002-2003) nrs 1 en 2
7. Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1
en A voor het dienstjaar 2003 – Stuk 6A (2002-2003) nrs 1 en 2

v.l.n.r.
Jan Béghin,
Brigitte Grouwels,
Walter Vandenbossche
en Sven Gatz

2.2.3 Het aantal ingediende en aangenomen voorstellen van resolutie (zie bijlage 3)
Er werd 1 voorstel van resolutie ingediend en aangenomen:
Voorstel van resolutie van de heren Sven Gatz, Jan Béghin en mevrouw Adelheid
Byttebier, ter bevordering van de aankoop van producten en diensten uit eerlijke handel – Stuk 253 (2002-2003) – nrs 1 en 2
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2.2.4 Het aantal ingediende en aangenomen Beleidsplannen en Beleidsovereenkomsten in het zittingsjaar 2002-2003
In uitvoering van decreten van het Vlaams Parlement diende het college de volgende
Beleidsplannen en Beleidsovereenkomsten in die werden behandeld en aangenomen in
de plenaire vergaderingen :
Beleidsplannen :
1. SIF-beleidsplan 2000-2002: voortgangsrapport 2001 – Stuk 246 (20022003) nr 1 aangenomen in de plenaire vergadering op vrijdag 18 oktober
2002
2. Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2005: jaarplan 2003 – Stuk 258 (2002-2003)
nr 1 aangenomen in de plenaire vergadering op vrijdag 16 mei 2003
3. Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2005: jaarverslag 2002 – Stuk 263 (20022003) nr 1 aangenomen in de plenaire vergadering op vrijdag 13 juni 2003
4. Beleidsplan Cultuur 2003-2005 van de VGC – Stuk 247 (2001-2002) nr 1
aangenomen in de plenaire vergadering op vrijdag 18 oktober 2002
5. Beleidsplan Cultuurcentrum Brussel 2003-2005 van de VGC – Stuk 248
(2001-2002) nrs 1 en 2 aangenomen in de plenaire vergadering op vrijdag
18 oktober 2002
6. Beleidsplan 2003-2005 streekgericht bibliotheekbeleid – Stuk 249 (20012002) nrs 1 en 2 aangenomen in de plenaire vergadering op vrijdag 18 oktober 2002
7. Beleidsplan 2003-2005 Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek – Stuk 250
(2001-2002) nrs 1 en 2 aangenomen in de plenaire vergadering op vrijdag
18 oktober 2002
Beleidsovereenkomsten :
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden volgende beleidsovereenkomsten ingediend
en rechtstreeks behandeld in de plenaire vergaderingen:
1. Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
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Gemeenschapscommissie voor de periode 2003-2007 in uitvoering van het
decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van
het Stedenfonds besproken en aangenomen in de plenaire vergadering van
vrijdag 16 mei 2003
2. Stedenfonds Brussel: Diagnosenota – Stuk 255 (2002-2003) nr 1 en
Stedenfonds Brussel : Documenten ter voorbereiding van de beleidsovereenkomst – Stuk 255 (2002-2003) nr 2 werden aangenomen in de plenaire
vergadering van 21 maart 2003
3. SIF-beleidsovereenkomst 2000-2002 – Stuk 264 (2002-2003) nrs.1 en 2.
Deze beleidsoverkomst werd aangenomen tijdens de plenaire vergadering
van donderdag 10 juli 2003
2.2.5

Ingediende Beleidsbrieven in het zittingsjaar 2002-2003

De beleidsbrief informatie-, communicatie- en promotiebeleid van de heer Robert
Delathouwer, collegevoorzitter bevoegd voor Cultuur, Sport, Mediabeleid en
Ambtenarenzaken – Stuk 251 (2002-2003) nr 1 werd besproken in de plenaire vergadering van vrijdag 17 januari 2003.

2.3. De kwantitatieve analyse van de controlerende activiteit.
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie oefent zijn controlerecht uit door
interpellaties en actualiteitsinterpellaties te houden, door vragen, actualiteitsvragen en
schriftelijke vragen te stellen.
Interpellaties, actualiteitsinterpellaties, vragen en actualiteitsvragen worden gehouden
in de plenaire vergadering of, indien het Uitgebreid Bureau anders beslist, kunnen ze
ook worden gehouden in een commissie.
2.3.1. Het aantal interpellaties per collegelid, per raadslid en per fractie :
De interpellatie is één van de belangrijkste instrumenten waarover de volksvertegenwoordigers beschikken om het beleid van het college te controleren. Het interpellatierecht kan worden omschreven als het recht van een parlementslid om een regeringslid te ondervragen over diens beleid. Interpellaties moeten handelen over aangelegenheden van algemeen belang. Naar aanleiding van een interpellatie kan een met redenen omklede motie worden ingediend.
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- aantal ingediende interpellaties in de plenaire vergadering:
Gericht aan:
Jos Chabert :
Guy Vanhengel:
Robert Delathouwer:

5
3
9

Per fractie :
Vlaams Blok :
CD&V :
VLD :
SPA.-AGALEV :

5
6
1
5

De indieners van deze interpellaties waren: Erik Arckens (4), Jan Béghin (2), Adelheid
Byttebier (4), Rufin Grijp (1), Sven Gatz (1), Brigitte Grouwels (2), Dominiek LootensStael (1), Walter Vandenbossche (2).
- aantal interpellaties die naar een commissie werden doorverwezen: 3
- verhouding tussen de interpellaties gehouden in plenaire vergadering en in commissie:
Aantal interpellaties in de plenaire vergadering: 17 (85%) en aantal interpellaties in de
commissie: 3 (15%)

2.3.2. Het aantal ingediende en behandelde met redenen omklede moties per fractie :
Tot besluit van een interpellatie kunnen de Vlaams-Brusselse volksvertegenwoordigers
een met redenen omklede motie van afkeuring of van aanbeveling indienen.
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden de volgende moties van aanbeveling ingediend:
Motie van aanbeveling van de heren Dominiek Lootens-Stael, Erik Arckens, Jos Van
Assche en Johan Demol tot besluit van de op 4 april 2003 gehouden interpellatie van
de heer Dominiek Lootens-Stael tot collegelid Guy Vanhengel, bevoegd voor Onderwijs,
Beroepsopleiding en Begroting, betreffende de taalverhoudingen in de Nederlandstalige
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scholen en de nefaste invloed hierop van het gelijkekansendecreet. – Stuk 259 (20022003) – nr 1
Motie van aanbeveling van mevrouwen Brigitte Grouwels, Adelheid Byttebier en de heer
Sven Gatz tot besluit van de op 4 april 2003 gehouden interpellatie van de heer
Dominiek Lootens-Stael tot collegelid Guy Vanhengel, bevoegd voor Onderwijs,
Beroepsopleiding en Begroting, betreffende de taalverhoudingen in de Nederlandstalige
scholen en de nefaste invloed hierop van het gelijkekansenbeleid. – Stuk 260 (20022003) – nr 1
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden volgende moties van overeenstemming
ingediend:
1. Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2002
2. Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening
2001, bij de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2002 en bij de
begroting voor het dienstjaar 2003
3. Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2003

2.3.3. Het aantal ingediende actualiteitsinterpellaties per collegelid, per raadslid en
per fractie :
Gericht aan :
Jos Chabert :
Guy Vanhengel :
Robert Delathouwer:

3
1
5

De indieners van deze actualiteitsinterpellaties waren: Erik Arckens (3), Brigitte
Grouwels (1), Rufin Grijp (1), Walter Vandenbossche (2), Jean-Luc Vanraes (2).
Per fractie :
Vlaams Blok :
CD&V :
VLD :
SP.A-AGALEV

3
3
2
1
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2.3.4. Het aantal ingediende vragen per collegelid, per raadslid en per fractie :
Gericht aan :
Jos Chabert :
Guy Vanhengel :
Robert Delathouwer :

4
7
18

De indieners van deze mondelinge vragen waren: Erik Arckens (3), Jan Béghin (1),
Adelheid Byttebier (1), Sven Gatz (5), Brigitte Grouwels (6), Dominiek Lootens-Stael (4),
Jos Van Assche (6), Walter Vandenbossche (1), Jean-Luc Vanraes (2).
Per fractie :
Vlaams Blok :
CD&V :
VLD :
SP.A-AGALEV :

13
8
7
1

2.3.5. Het aantal ingediende actualiteitsvragen per collegelid, per raadslid en per fractie :
Gericht aan :
Jos Chabert :
Guy Vanhengel :
Robert Delathouwer :

3
4
6

De indieners van deze actualiteitsvragen waren: Erik Arckens (2), Jan Béghin (1),
Adelheid Byttebier (1), Sven Gatz (2), Brigitte Grouwels (3), Dominiek Lootens-Stael (1),
Anne Van Asbroeck (1), Walter Vandenbossche (2).
Per fractie :
Vlaams Blok :
CD&V :
VLD :
SP.A-AGALEV :
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2.3.6. Het aantal schriftelijke vragen per collegelid, per raadslid en per fractie :
Tijdens het zittingsjaar 2002-2003 werden er 5 Bulletins van Vragen en Antwoorden
gepubliceerd. Na het afsluiten van het zittingsjaar bleven er nog 2 vragen onbeantwoord.
Hieronder volgt een overzicht van de gestelde vragen.
Schriftelijke vragen gesteld aan:
• Robert Delathouwer, collegevoorzitter bevoegd voor Cultuur, Sport, Mediabeleid
en Ambtenarenzaken.
*
*
*
*
*

Cultuur : 8
Mediabeleid : 1
Ambtenarenzaken : 3
1 schriftelijke vraag betreffende de toepassing van resoluties en moties Raad VGC
1 schriftelijke vraag betreffende aantal en samenstelling adviesraden, comités
en hoge raden.

In totaal werden er 15 vragen gesteld aan collegevoorzitter Robert Delathouwer waarvan 2 vragen niet werden beantwoord. De vragen aan de collegevoorzitter werden
gesteld door : Erik Arckens (4), Adelheid Byttebier (1), Johan Demol (1) en Sven Gatz
(1), Brigitte Grouwels (4), Dominiek Lootens-Stael (2), Walter Vandenbossche (2).
Per fractie :
Vlaams Blok :
CD&V :
VLD :
SP.A-AGALEV :

7
6
1
1

• Jos Chabert, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Patrimonium.
* Welzijn en Gezondheid: 111 (waarvan 105 vragen werden gesteld in het kader
van het SIF)
* 1 schriftelijke vraag betreffende de toepassing van resoluties en moties Raad VGC
* 1schriftelijke vraag betreffende aantal en samenstelling adviesraden, comités en
hoge raden.
* 1 schriftelijke vraag m.b.t. tewerkstelling mindervaliden werd beantwoord door de
collegevoorzitter.
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In totaal werden er 114 vragen gesteld aan collegelid Jos Chabert. De vragen aan het
collegelid werden gesteld door : Erik Arckens (1), Brigitte Grouwels (3), Jos Van Assche
(3), Walter Vandenbossche (107).
Per fractie :
Vlaams Blok :
CD&V :

4
110

• Guy Vanhengel, collegelid bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting.
*
*
*
*

Onderwijs: 3
Begroting: 1
1 schriftelijke vraag betreffende de toepassing van resoluties en moties Raad VGC
1schriftelijke vraag betreffende aantal en samenstelling adviesraden, comités en
hoge raden.
* 1 schriftelijke vraag m.b.t. tewerkstelling mindervaliden werd beantwoord door de
collegevoorzitter.
In totaal werden er 7 vragen gesteld aan collegelid Guy Vanhengel. De vragen aan het
collegelid werden gesteld door : Erik Arckens (1), Brigitte Grouwels (5), Walter
Vandenbossche (1).
Per fractie :
Vlaams Blok :
CD&V :

1
6

v.l.n.r. Erik Arckens, Dominiek Lootens-Stael, Johan Demol, Jos Van Assche
30

J A A R V E R S L A G

2 0 0 2 - 2 0 0 3

3. De begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Voor de realisatie van haar beleid moet de VGC over voldoende financiële middelen kunnen
beschikken.
De inkomensstructuur van de VGC bestaat uit :
middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
middelen van de Vlaamse Gemeenschap
middelen van de Federale Overheid
andere middelen
De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan uit trekkingsrechten op de
gewestbegroting, een speciale dotatie voor het overgedragen provinciaal onderwijs en andere
provinciale aangelegenheden.
De kredieten van de Vlaamse Gemeenschap zijn samengesteld uit een jaarlijkse dotatie, middelen voor het onderwijs en middelen in gevolge de toepassing van Vlaamse decreten.
De Federale Overheid stelt vanaf 2002 een jaarlijkse dotatie ter beschikking.
De andere middelen van de VGC zijn afkomstig van overschotten van vorige dienstjaren, van
overboekingen uit het reservefonds en van een aantal ontvangsten uit VGC-dienstverlening.

De collegeleden v.l.n.r. Guy Vanhengel, Robert Delathouwer, Jos Chabert.
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Cijfermatig betekent dit voor 2003 :

Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Dotatie Federale Overheid
Dotatie Vlaamse Gemeenschap
Subsidies Vlaamse Gemeenschap
Andere middelen
TOTAAL

procentueel
38,9
4,5
18,7
19,9
18,0
100

in miljoen euro
43,5
5,06
20,87
22,27
20,14
111,84

De geschatte ontvangsten bedragen afgerond 111,84 miljoen euro. Aan welke beleidsrealisaties worden deze middelen besteed ? De verdeling van deze gelden over de diverse begrotingsposten levert volgende tabel op.
Procentueel
Diverse
Raad
college
Administratie
Materieeluitleendienst
Onderwijs
Onderwijsinstellingen
Cultuur
Welzijn
Gezondheid
Communicatie
Patrimonium
TOTAAL

0
2,5
1,4
17,9
0,2
5,2
24,4
20,2
16,5
1,5
3,1
6,6

In miljoen euro
0,01
2,32
1,31
16,45
0,23
4,84
22,35
18,50
15,10
1,40
2,84
6,04
91,4*

* overboekingen niet inbegrepen
De Begroting 2003 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd behandeld in de
Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting op 16 en 17 december 2002 en
aangenomen in de plenaire vergadering van 20 december 2002.
De Rekening 2002 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd nog niet ingediend bij de
Raad.
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HOOFDSTUK III
Het voorlichtings- en informatiebeleid
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. De website
De statische website werd in 2002 uitgebreid met nieuwe javascript onderdelen. De toekomst is echter een .asp georienteerde omgeving. Er is contact opgenomen met het CIBG
om de website te verplaatsen naar een .asp server. Indien het CIBG enkel de J2EE –omgeving supporteert zal naar een nieuwe hostfirma moeten uitgekeken worden.
Bij het Vlaams Parlement is de documentendatabank ondergebracht. De databank wordt
permanent ‘geupdate’ met ontbrekende en nieuwe stukken.

Oktober - Januari
Februari – Mei
Juni – September

Wekelijkse update van de pagina’s
Restyling voorpagina
Jaarlijks vrijmaken van de centrale pagina’s voor documentbeheer
Transfer van alle documenten 2003 naar de database
van het Vlaams Parlement

Over de website worden statistische gegevens bijgehouden.
De onderstaande tabel is een opsomming van de belangrijkste parameters.
Programma gestart op donderdag-23-oktober-2003 - 23:34.
Aanvragen geanalyseerd van dinsdag-16-januari-2001 - 18:15 tot donderdag-23-oktober2003 22:34 (1010 dagen).
Algemene samenvatting
(Getallen tussen haakjes verwijzen naar de 7 dagen tot 23 oktober-2003 23:34).
Totaal aantal geslaagde aanvragen: 433.471 (11.332)
Gemiddeld aantal geslaagde aanvragen per dag: 429 (1.618)
Logbestand regels zonder status code: 87 (0)
Totaal aantal geslaagde aanvragen voor pagina's: 116.746 (3.095)
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Gemiddeld aantal geslaagde aanvragen voor pagina's per dag: 115 (442)
Totaal aantal mislukte aanvragen: 41.428 (233)
Totaal aantal omgeleide aanvragen: 1 (0)
Aantal verschillende bestanden aangevraagd: 568 (173)
Aantal verschillende hosts bediend: 9.437 (262)
Onleesbare regels in logbestand: 20
Totale hoeveelheid data verzonden: 2.937 gigabytes (59.432 megabytes)
Gemiddelde hoeveelheid data verzonden per dag: 2.977 megabytes (8.490 megabytes)
Herkomst van de aanvragen :
De meeste webaanvragen zijn van Belgische oorsprong. Bijna 2% van de aanvragen komt
uit Nederland. Educatieve centra (.edu) in andere landen en nieuwsgierige bezoekers komen
eveneens vaak in de statistieken voor.

2. Externe relaties
2.1. Evenementen
- de nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 16 januari 2003 werd de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.
Het evenement werd opgeluisterd door het saxofoonensemble "Saxo Vivo".
De Raad mocht 325 gasten verwelkomen.

Nieuwjaarsreceptie 2003
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- de 11-juliviering
Op vrijdag 11 juli 2003 hield de Raad in samenwerking met de vzw Elf-Juli Brussel een
passende 11-juliviering in de salons van het Brussels Parlement. Vier klassieke ensembles concerteerden in de namiddag voor een talrijk opgekomen publiek. Ongeveer 750
bezoekers genoten van deze concerten.
‘s Avonds werd door het Uitgebreid Bureau van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie een tuinreceptie aangeboden aan 350 gasten.
Bij die gelegenheid werd een mini-adressenfolder van de VGC-Raadsleden, de griffiediensten en de VGC-administratie uitgedeeld aan het publiek.

2.2. Ontvangst van bezoekers
De griffie van de Raad kreeg 2 maal bezoek van de ambtenaren van de administratie
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 3 maal werden ambtenaren in opleiding
ontvangen voor een studiebezoek.
Een eerste groep van de VGC-administratie "directie Financiën" kwam op bezoek op
22 oktober 2002.
De groep bestond uit 12 personen.
Zij kregen eerst een uiteenzetting over de werking van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie door de heer Daniël Buyle, griffier, en mevrouw Patricia
Coppens, diensthoofd van de wetgevende dienst.
Door de heer Guy Verhaeghe, informaticus, werd een demonstratie gegeven van de
website van de Raad. Daarna volgde nog een rondleiding in het Brussels Parlement,
begeleid door de heer Bart Van Walleghem, verantwoordelijke voor de public relations.
Alle deelnemers kregen een informatiebrochure over de Raad en tot slot werd een
drankje aangeboden aan de bezoekers.
Op 21 januari 2003 kwam een tweede groep van de administratie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, “directie Gebouwen en Logistiek" op bezoek.
Op 21 januari, 11 maart en 23 april 2003 werd telkens een groep van een 12-tal ambtenaren in opleiding van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
ontvangen.
De infobrochure met aanvullingen over de Lambermontakkoorden en de recente begrotingscijfers van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden aan de deelnemers uitgedeeld.
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Volgend programma werd voorgesteld in de zaal 201 van het Brussels Parlement :
1. De institutionele situering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door de heer
Daniël Buyle, griffier.
2. De parlementaire werking door mevrouw Patricia Coppens, diensthoofd wetgevende
dienst.
3. De elektronische databank van de Stukken van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, hoe en waar ze te vinden zijn, werd toegelicht door de heer Guy
Verhaeghe, informaticus van de griffie.
Na een korte pauze was er een vragenronde, gevolgd door een rondleiding in het
Brussels Parlement.
2.3. Kinderparlement
Op zaterdag 30 november 2002 organiseerde de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, in samenwerking met de Gezinsbond, voor de derde maal
een kinderparlement voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit het Brusselse
Nederlandstalig basisonderwijs.
Het kinderparlement
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Deze keer werd gewerkt rond het thema "Koken kost geld". Aan de hand van voorstellen uit voorgaande kinderparlementen moest een fictieve begroting opgesteld en goedgekeurd worden.
4 Brusselse Nederlanstalige scholen van het lager onderwijs namen deel met 68 kinderen.
32 kinderen samen met een dertigtal volwassenen volgden de debatten van op de
publiekstribune.
2 collegeleden en 5 Raadsleden waren aanwezig.
Het geheel werd afgesloten met een kindvriendelijke receptie.
Begin 2003 onderwierp de griffie het concept van het Kinderparlement aan een grondige evaluatie.
In januari 2003 werden de directies van alle Nederlandstalige lagere scholen in Brussel
aangeschreven met de vraag een beoordelingsformulier over het Kinderparlement in te
vullen. We stelden vragen in verband met het gekozen tijdstip, de formule en de opgelegde thema’s. De enquêteformulieren werden opgemaakt na een gezamenlijke werkvergadering over het Kinderparlement met de Gezinsbond.
Van de grosso modo 120 bevraagde scholen ontvingen we een 25-tal antwoorden.
Om de evaluatie af te ronden en de volgende editie van het Kinderparlement voor te
bereiden, nodigde op 25 maart 2003, de griffie de directies van alle Brusselse
Nederlandstalige lagere scholen uit.
Daarna volgden contactvergaderingen met de koepels van de schoolnetten. Bij deze
ontmoetingen werd de promotievideo van het Kinderparlement voorgesteld en aan de
aanwezige directies overhandigd.

2.4. Buitenlandse betrekkingen
- Studiebezoek van de Commissie voor Gemeenschapsaangelegenheden
Amsterdam, 5 en 6 december 2002
Op 5 en 6 december 2002 werd de Commissie verwacht in Amsterdam voor een
bezoek aan het Amsterdams Uit Buro. Mevrouw Adelheid Byttebier leidde de delegatie.
Commissieleden Erik Arckens, Jan Béghin, Sven Gatz en Dominiek Lootens-Stael maakten deel uit van de delegatie, evenals voorzitter Jean-Luc Vanraes en ondervoorzitter
Walter Vandenbossche. Ook collegevoorzitter Robert Delathouwer vergezelde de dele-
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gatie. Verder werd de delegatie bijgestaan door drie ambtenaren van de kabinetten en
de griffie. De heer Michel Buchel, directeur van het Amsterdams Uit Buro stelde zijn
instelling voor en gaf een zeer uitgebreide toelichting bij de werking ervan.
- Studiebezoek van de Gemengde Commissie voor overleg met de Bevolking van
Buitenlandse Oorsprong in Stockholm, 21 tot 25 mei 2003.
In Stockholm werden gedurende 3 dagen verschillende projecten voor integratie alsook
taalonderwijsprojecten voor allochtonen en vluchtelingen bezocht. Tijdens 5 hoorzittingen, 4 discussiemomenten en 3 projectbezoeken werd getracht aan de delegatie een
overzicht te geven over hoe de overheid in Zweden het aanleren van een tweede of
derde taal aan allochtonen en vluchtelingen organiseert, en hoe dit leidt tot een betere integratie.
De delegatie bezocht o.a. the City’s Integration Departement en the Swedish Language
for Immigrants Center.
Er was een ontvangst op het stadhuis van Stockholm met een ontmoeting met plaatselijke politici omtrent "The integration policies and language training in the City of
Stockholm".
Tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van het ministerie van justitie was er
een gesprek omtrent " Orientation on National Integration Policy an Metropolitan Policy
in Sweden".
Er was eveneens een werkbezoek aan het City District "Kista" met een bezoek aan het
centrum voor "Mother tongue training", het centrum voor "Stockholm Matching en
"Kista Open Academy".
- Studiebezoek van de Raad aan de regionale parlementen van Schotland en Wales,
Cardiff en Edinburgh, 7 tot 13 september 2003
Een delegatie van de Raad bracht een studiebezoek aan de regionale parlementen van
Wales en Schotland van 7 tot 13 september 2003. De delegatie werd geleid door
voorzitter Jean-Luc Vanraes en was verder samengesteld uit de parlementsleden
Brigitte Grouwels, Sven Gatz, Anne Van Asbroeck en 5 ambtenaren van de kabinetten
en griffie. collegelid Jos Chabert vergezelde de delegatie voor het bezoek aan de Welsh
National Assembly.
Met de Welsh National Assembly werd van gedachten gewisseld over de volgende thema’s :
• de samenstelling en werking van de Assembly
• de werking van het Education and Information Centre
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• het Social Inclusion Fund en de ‘communities First’ unit
• de Welshe Taalraad
Met parlementsleden en ambtenaren van het Scottish Parliament wisselde de VGCdelegatie van gedachten over :
- de werking en samenstelling van het Scottish Parliament
- de parlementaire procedures
- de ‘information and education policy’
- de relatie parlement - media
- het nieuwe parlementsgebouw
- de IT-technologie
- de financiering van het Scottish Parliament en de Scottish Executive
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HOOFDSTUK IV
De toekomstige zetel
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. Wat vooraf ging.

Sinds verscheidene jaren streeft de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ernaar
een eigen zetel te hebben, enerzijds om dit 'parlement' van de Brusselse Vlamingen een
zichtbare politieke uitstraling te geven in de hoofdstad, anderzijds om de Vlaams-Brusselse
volksvertegenwoordigers en het griffiepersoneel van de Raad een comfortabele en efficiënte thuis te bezorgen naast het Brussels parlement.
Daarom heeft de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in een recent verleden
twee panden aangekocht in de Lombardstraat. In 2000 werd het zogenoemde "Oud
Herenhuis", gelegen aan de nummers 65-67, vlak naast het Brussels parlementsgebouw,
aangekocht en in 2001 werd het aanpalende, zogenoemde "appartementsgebouw", gelegen aan de nummers 61-63, verworven. De bedoeling is om de twee panden zo te restaureren, te renoveren en te verbouwen zodat ze als één geheel de zetel van de Raad van de
VGC kunnen vormen.
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft zich, als opdrachtgever, bij het
verwerven van de twee panden tot doel gesteld om naast het maximaal respect voor het
historisch patrimonium gecombineerd met de uitdaging van een kwalitatieve hedendaagse
architectuur in Brussel het voortouw te nemen op het vlak van ecologisch renoveren en bouwen. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is zich als openbaar bestuur
bewust van zijn bijzondere verantwoordelijkheid. Wij beseffen dat bouwen een culturele
opdracht is die een unieke mogelijkheid biedt iets met de stad te doen. Er zijn drie goede
redenen waarom de overheid er alle belang bij heeft te streven naar kwalitatieve architectuur.
Ruimte is een heel belangrijk beleidsveld, kwalitatieve architectuur kadert binnen de idee van
duurzame ontwikkeling en is tenslotte sterk gezichtsbepalend.
Daarom is de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet over één nacht ijs
gegaan. Zo heeft de Raad in 2001-2002 een uitgebreide voorstudie met conceptmaquette laten maken door kunsthistoricus Guido Jan Bral en architect Ewoud Saey. Om de bouw
De voorgevel van de toekomstige zetel van de Raad.
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zo deskundig mogelijk te kunnen realiseren heeft de Raad gekozen voor een
financieringsformule met projectbegeleiding. Na een algemene offerteaanvraag is het projectbeheer toevertrouwd aan Dexia. Ook de toewijzing van de
architectuuropdracht is zorgvuldig gewikt en gewogen. Na een algemene offerteaanvraag is de opdracht, op unaniem advies van een jury, voorgezeten door
de Vlaamse bouwmeester bOb Van Reeth, toegewezen aan het bureau
Stramien uit Antwerpen.
Stramien CVBA - structuur en architectuur is een multiprofessionele architectenvennootschap. Zie info@stramien.be.

Maquette
van de verbouwing
en nieuwbouw

Onder leiding van architect-planoloog Paul Van de Poel hebben de architecten
Bart Verheyen en Gitte Put, bijgestaan door socioloog en stedenbouwkundige
Wim Kenis gedurfde plannen uitgetekend die respect voor het bouwkundige
verleden verzoenen met vooruitstrevende eigentijdse architectuur. Op basis
daarvan is voor dit ambitieuze bouwproject eind augustus 2003 een bouwaanvraag ingediend.

2. Historiek van de Gebouwen
De twee begin 20ste-eeuwse panden bevinden zich in de Lombardstraat, vlak naast het
Brussels Parlement. Ze zijn getuigen van de klassieke laat-negentiende eeuwse burgerlijke
architectuur in de hoofdstad. Over het algemeen kan de bebouwing van de Lombardstraat nog
als vrij homogeen worden beschouwd, zij het dat hier en daar de strakke, minder geslaagde
kantoorarchitectuur van de jaren '70 en '80 het perceelsgewijze ritme doorbreekt.
Het meest monumentale gebouw, vroeger "Oud Herenhuis" genoemd, gelegen aan de nummers 65-67, werd in 1910-1912 opgetrokken door architect J. Vestel in neo-Empirestijl. Als
eerbetoon aan de ontwerper noemen wij dit gebouw in ons project "De Vestel".
Het qua stijl wat strakkere, bijna modernistische appartementsgebouw, aan de nummers 6163, werd gebouwd op de vooravond van de eerste wereldoorlog door architect P. De Gieter.
Vandaar dat wij dit gebouw "De Gieter" noemen.
Rekening houdend met de geldende stedenbouwkundige voorschriften voor het historisch
stadscentrum van Brussel heeft de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie beslist de
langs de Lombardstraat gelegen bouwvolumes maximaal te behouden en te restaureren en

42

J A A R V E R S L A G

2 0 0 2 - 2 0 0 3

43

J A A R V E R S L A G

2 0 0 2 - 2 0 0 3

dus niet aan façadisme te doen.
Achter het hoofdgebouw van "De Vestel" bevonden er zich nog uitgebreide ateliers die geen
eigendom waren van de Raad van de VGC, maar van het Brussels Parlement. Het gaat om
ateliers van het vroegere farmaceutische bedrijf Leten waarvoor architect De Vestel ook het
herenhuis samen ontwierp. In 1956 heeft de toenmalige provincie Brabant er een provinciale
avondschool van gemaakt. Recent heeft het Brussels Parlement die tot een lelijke stadskanker
verworden achterbouw gesloopt om er o.m. een ondergrondse parkeergarage en een mooie
bovenliggende binnentuin/patio aan te leggen. Deze toekomstige binnentuin zal aansluiten bij
de achterbouw van de toekomstige zetel van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Toen de Raad van de VGC in 2000 het gebouw "De Vestel" kocht, was het ten prooi aan jarenlange leegstand en verwaarlozing. Het gebouw "De Gieter" was in 2001, bij de verwerving, zo
goed als verlaten op twee huurders na en was ook fel onderkomen. De Raad heeft van meet
af aan de nodige maatregelen genomen om herstellings- en instandhoudingswerken te laten
uitvoeren om verder verval te voorkomen. Wij zijn als een goede huisvader opgetreden om het
patrimonium niet verder te laten verloederen en om de restauratie en heropbouw beter mogelijk te maken.

3. Het bouwproject
Tegen Pasen 2004 is er een symbolische eerstesteenlegging gepland. Het is de bedoeling
dat het nieuwe huis van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie instapklaar is
eind 2005.

4. Het "Gebouwendossier" inzake de renovatie, restauratie en nieuwbouw van de panden "De Gieter" en "De Vestel"

4.1. De werkvergaderingen
Na de verwerving van de beide panden, de aanstelling van de bouwheer (DEXIA) vertegenwoordigd door de heer Baudouin Vreven, projectbegeleider, de aanstelling van het
architectenbureau STRAMIEN bvba, vertegenwoordigd door de heren Paul Van de Poel
(architect-planoloog), Bart Verheyen en mevrouw Gitte Put (architecten), werden met
de griffie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de heer Daniël Buyle
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(griffier) en de heer Jos Claes (diensthoofd quaestuuraangelegenheden en Gebouwen),
regelmatig werkvergaderingen georganiseerd.
Deze werkvergaderingen hebben tot doel om stap voor stap, de uit te voeren werken
aan de gebouwen, te overwegen, te bespreken en op te volgen.

4.2. De beslissingen
De heer Daniël Buyle (griffier) rapporteert na elke werkvergadering aan het Uitgebreid
Bureau van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, elke ondernomen stap
in dit dossier. Het Uitgebreid Bureau dat het budget van deze realisatie heeft vastgelegd, neemt dan de beslissingen voor het toekennen van de werken aan gespecialiseerde bedrijven, met inachtneming van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Het Uitgebreid Bureau heeft ook op 10 februari 2003, met het architectenbureau
STRAMIEN een studiebezoek gebracht aan 2 referentiegebouwen in Brussel, namelijk
het Poincarégebouw, dat gerenoveerd werd door het architectenbureau Jo CREPAIN,
en het gebouw SD WORX, dat door het architectenbureau STRAMIEN was gerenoveerd.

4.3. Uitgevoerde voorbereidende werken aan de beide panden vanaf 2002
Nadat de overgebleven huurders van het pand "De Gieter" het gebouw hadden verlaten, kon men starten met de voorbereidende werken in de beide gebouwen.
Achtereenvolgens werden de volgende werken uitgevoerd :
- de panden werden grondig opgeruimd en gereinigd en er werd een voorlopige electriciteitsinstallatie geplaatst om de werfbezoeken mogelijk te maken;
- een inventaris van waardevolle stukken die zich in de gebouwen bevonden werd opgesteld door Kunsthistoricus Guido Jan Bral in samenwerking met de firma B.T.A.;
- de aanwezige huiszwam werd zeer zorgvuldig verwijderd door de firma B.T.A.;
- er werd een veiligheidscoördinator aangesteld voor de duur van de ontmantelings-,
consolidatie- en herstellingswerken;
- een asbestinventaris werd opgesteld door het Technisch Studie-, Ontwerp- en
Adviesbureau H. LAMBRECHT.
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4.4. De belangrijkste stappen in het "Gebouwendossier" van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie tijdens het zittingsjaar 2002-2003
In de maand oktober 2002 werd door het architectenbureau STRAMIEN een schetsontwerp inzake de realisatie van de toekomstige RVG-zetel voorgesteld en de kostprijs
voor de realisatie ervan vastgelegd.
Ook werd op 25 maart 2003 een overeenkomst afgesloten tussen de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, die de
mogelijkheid voorziet voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad om zelf in de toekomst
een doorgang te bouwen, om via een loopbrug, het Brussels Parlement (op niveau 4)
te verbinden met het huidige kantoorgebouw in de Lombardstraat 57. In deze overeenkomst verwerft de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ook het recht om op eigen kosten
een ondergrondse parking aan te leggen achter de beide panden van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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4.5. Het definitieve bouwproject
Na de afgesloten overeenkomsten tussen de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, heeft het architectenbureau zijn definitief ontwerp opgesteld en toegelicht.
Op 29 april 2003 werd dit project aan de hand van een maquette voorgesteld in aanwezigheid van verschillende leden van de Administratie voor Stedenbouw van het
Brussels Gewest, van Monumenten en Landschappen en van de Brusselse Brandweer.
Op 29 augustus 2003 werd de bouwaanvraag voor het bouwproject officieel ingediend
bij de Administratie voor Stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werd
de aanvraag tot milieuvergunning voor asbestverwijdering in de kelders officieel ingediend bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.).
Eind september 2003 werd de milieuvergunning afgeleverd en op 13 oktober 2003
werden deze werken aangevat. Ook werd door de projectbegeleider (DEXIA), de veiligheidscoördinator aangeduid, die zal toezicht houden tot het einde van de verbouwingsen bouwwerken.
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HOOFDSTUK V
Het griffiepersoneel en de diensten
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

1. Het personeelsbestand van de griffie tijdens het zittingsjaar 2002-2003
De heer Daniël Buyle
Mevrouw Patricia Coppens
De heer Jos Claes
De heer Guy Verhaeghe
Mevrouw Nathalie Bos
Mevrouw Odette Annothé
De heer Bart Van Walleghem
Mevrouw Krista Kerckhoven
Mevrouw Sylvie Huysmans
De heer Jean De Ro
De heer Rudi Michiels

v.l.n.r.
(staand achter)
Guy Verhaeghe,
Jos Claes,
Rudi Michiels, (midden
staand) Daniël Buyle,
Sylvie Huysmans,
Odette Annothé,
Bart Van Walleghem,
(zittend)
Krista Kerckhoven,
Nathalie Bos,
Patricia Coppens.
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griffier
Diensthoofd Wetgevende Dienst
Diensthoofd quaestuuraangelegenheden
Attaché-informaticus
Attaché Wetgevende Dienst (vanaf 1 april 2003)
Eerste directie-assistente/griffiesecretariaat
Eerste secretaris/public relations
Secretaresse quaestuurdienst (vanaf 1 maart 2003)
Eerste aangestelde
Adjunct-garagemeester (tot 1 februari 2003)
Chauffeur-kamerbewaarder (vanaf 1 februari 2003)
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Met pensioen:
Jean De Ro

2. Tijdelijk statutair personeel van de RVG
Kabinet van de Voorzitter
De heer Olivier Cuvelier
De heer Pieter De Keyser
Mevrouw An Beckers
Mevrouw Raymonde De Cock

Kabinetschef
Kabinetsmedewerker
Secretaresse
Aangestelde (halftijds)

Kabinet van de Ondervoorzitter
Mevrouw Martine Motteux
Mevrouw Rita Decru

Kabinetsverantwoordelijke
Kabinetsmedewerker (halftijds)

3. Tijdelijk niet-statutair personeel van de RVG
Iedere fractievoorzitter beschikt over een voltijdse medewerker en de andere Raadsleden van
de RVG hebben een halftijdse medewerker in dienst.
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4. Nieuwe aanwervingen bij de griffie van de Raad
Het Uitgebreid Bureau besliste bij het begin van het zittingsjaar 2002-2003 over te gaan
tot personeelsaanwervingen voor de griffie, namelijk een autobestuurder-kamerbewaarder
als vervanger van de heer Jean De Ro die met vervroegd pensioen ging, een attaché voor
de wetgevende dienst en een secretaresse voor de quaestuurdienst. Deze aanwervingen
gebeurden via een vergelijkend wervingsexamen dat werd georganiseerd door de griffier, bijgestaan door het diensthoofd van de quaestuuraangelegenheden.

De procedure geschiedde als volgt :
- openbare oproep tot kandidaten voor de verscheidene functies door publicatie in een
aantal kranten;
- aanstelling van een jury;
- afname van schriftelijke en mondelinge proeven;
- deliberatie en samenstelling van een wervingsreserve voor 2 jaar.
Voor de functie van autobestuurder-kamerbewaarder solliciteerden 30 kandidaten waarvan
14 in aanmerking kwamen voor deelname aan de examens. (alleen mannen)
Na de verschillende proeven werden 2 kandidaten geselecteerd voor de functie van autobestuurder-kamerbewaarder.
Voor de functie van secretariaatsmedewerker solliciteerden 33 kandidaten (25 vrouwen en
8 mannen) waarvan 31 in aanmerking kwamen voor deelname aan de examens.
Na de verschillende proeven werden 3 kandidaten (vrouwen) geselecteerd voor de functie
van secretariaatsmedewerker.
Voor de functie van attaché solliciteerden 43 kandidaten (22 vrouwen en 21 mannen) waarvan 41 kandidaten in aanmerking kwamen voor deelname aan de examens.
Na de verschillende proeven werden 3 kandidaten (2 vrouwen en 1 man) geselecteerd voor
de functie van attaché voor de wetgevende dienst.
De eerst gerangschikte kandidaten traden vervolgens in dienst :
- autobestuurder-kamerbewaarder op 1 februari 2003
- secretariaatsmedewerker op 1 maart 2003
- attaché op 1 april 2003
Voor elke functie werd een wervingsreserve samengesteld voor 2 jaar.
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5. Dienst Verslaggeving
Vanaf het begin van het zittingsjaar 2002-2003 werd een dienst verslaggeving
opgericht.
In een eerste fase werkte deze dienst tijdens de plenaire vergaderingen voor het
aanmaken van het Beknopt Verslag de dag zelf. In de volgende dagen produceerde deze ploeg een Integraal Verslag dat 10 dagen na iedere vergadering, in
gedrukte vorm beschikbaar was.
In een tweede fase die vervroegd is ingegaan vanaf januari 2003 produceert
dezelfde ploeg, de dag zelf van de plenaire zitting het Integraal Verslag als enig document.
De avond van de plenaire vergadering is het Integraal Verslag, in een voorlopige versie,
beschikbaar op de website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
binnen de 8 à 10 dagen beschikken de parlementsleden over een volledig gecorrigeerd en
gedrukt Integraal Verslag.

Dienst verslaggeving
onder leiding van de heer
Bert Maes

De dienst verslaggeving bestaat uit een aantal redacteuren en revisoren onder de leiding
van de heer Bert Maes, directeur-coördinator.

6. Informatica voor het personeel van de griffie
De informatica werd in de voorbije twee jaar grondig hervormd.
De multi-vendor omgeving van geïsoleerde PC’s werd vervangen door een netwerk van uniforme computers. Twee servers in spiegel-configuratie bevatten alle belangrijke documenten en databanken van de Raad. Het netwerk is via een firewall aangesloten op de glasvezelkabel van het CIBG die op zijn beurt is verbonden met het internet.
De aankoop van de architectuur (hardware) werd voor het eerst ondergebracht in een
swap-lease contract.
Op het vlak van de administratieve verwerking werd de nadruk gelegd op communicatie in
een open netomgeving. Op de server werd een duidelijke mappenstructuur voor de documenten aangelegd , de databanken werden gezuiverd en overgebracht van een tekst-omgeving naar een database-omgeving en het gebruik van email werd bevorderd door een korte
opleiding.
Het hele archief (vanaf 1989 tot 2002) werd door een gespecialiseerde firma ingescand
en op een electronische drager geplaatst.
Er werd een statische website opgezet om de parlementaire activiteiten en informatie van
de Raad te ontsluiten. In samenwerking met het Vlaams parlement werd de electronische
documentendatabank in een webdatabank geplaatst zodat zij voor het publiek consulteerbaar is.
De verslaggeving van de plenaire zittingen werd eveneens aangepakt. Door de aankoop en
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tijdelijke opstelling van een mobiel netwerk gebaseerd op portable computers voor de verslaggevers konden de Handelingen worden vervangen door een Integraal Verslag dat nog
dezelfde dag op het web beschikbaar is in electronische versie.
Alle vernieuwingen werden projectmatig ontwikkeld d.w.z. dat zij deel uitmaken van een continu informaticaplan dat ook de volgende jaren doorloopt.
Een overzicht van de activiteiten :
Aankopen informatica/installatie/configureren
Door nieuwe aanwervingen werd het PC-en printerpark uitgebreid.
Na inbraak in het gebouw waarbij het mobiel netwerk bijna volledig werd gestolen, dienden
nieuwe toestellen te worden aangekocht en geconfigureerd.

Oktober – Januari
Februari – Mei
Juni– September

Aankoop 2 werkposten
Aankoop 2 printers
Leasing via de verzekering van 8 portables voor de redactie
integraal verslag
Aankoop via de verzekering van 2 portables voor de griffie
Aankoop van een digitale camera voor verbouwingswerken & website

Systeembeheer netwerk
Dagelijks up-to-date houden.
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backups en recovery
aanpassen ADS
opruimen logbestanden
opsporen en verwijderen van virussen
controle op performantie
deblokkeren van mailbestanden
beheer firewall

Systeembeheer plenaire vergadering
Bij elke plenaire zitting wordt een netwerk opgezet. De audio wordt digitaal opgenomen op
twee toestellen en over het netwerk verdeeld.
Er werd een test uitgevoerd met een draadloos netwerk maar die was negatief. Door de
lagere doorstroming (1Mb/s tegenover 100Mb/s) ontstonden wachtrijen voor de audio en
konden printopdrachten niet meer op tijd worden uitgevoerd.

Oktober - Januari
Februari – Mei

Domeinconfiguratie voor 11 portables – Oplossing digitale audio-opname
Plenaire zitting van 17/01-28/02-12/03 (1+2)-24/04 -16/05

Juni– September

Opzetten van een draadloos netwerk (test eenmalig)
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Software-installatie /ontwikkeling/services
De file – en printservices, de databases, de website en de toekomstige website services
worden onder één en dezelfde technologie gebracht.
Hiermee werd in 2002-2003 reeds een aanvang gemaakt, zoveel mogelijk data werden
omgevormd naar de standaard windows formaten.
In het volgende jaar wordt alles binnen een intranet geïntegreerd.
De files worden .xml getypeerd, de databases worden voorlopig via ADO benaderd, maar
we hopen om de sql standaard in te voeren zodat alle data ook .xml worden, de websitetoepassingen en webservices worden in .asp (.xml) ontworpen. De .pdf standaard wordt
naast .xml behouden.

Oktober - Januari
Februari – Mei

Juni– September

Map en aanmaak (28)documentsjablonen
Test van post in-out programma cibg
Mediargus ter beschikking stellen van de raadsleden
Databank
Databank
Installatie
Aanmaak

bibliotheek
firma’s/boekhouding (ontwerp)
van windows SDK/VS en configuratie .net
beginpagina’s intranet

Helpdesk
De gebruikers kunnen steeds telefonisch een beroep doen op de diensten van de informaticus. Er is geen wachttijd.
Veel noemenswaardige problemen zijn er niet te melden. Hulp werd vooral geboden bij kleine storingen (met bureaublad, gebruik van de bestandsmappen en formaten, sjablonen,
printers geblokkeerd enz…)

Oktober - Januari
Februari – Mei
Juni– September
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Opleiding
6-10 oktober 2003

Opleiding ASP.net (intranet voorbereiding)

Expertise
De informatica speelt een begeleidende rol zodat beslissingen gemakkelijker kunnen worden
genomen.
De informatica-architectuur in de nieuwe gebouwen (communicatie/bekabeling) en de aansluiting op een snel breedbandnetwerk vormt een centraal dossier waar in 2003 reeds een
aanvang mee is genomen.
Om in de toekomst beeldmateriaal te kunnen verzamelen van de plenaire zitting en om TVBrussel toe te laten opnames te maken, moet de zittingzaal worden uitgerust met camera’s
en de nodige beeldverwerkingsapparatuur. Hiervoor wordt eveneens expertise opgebouwd.

Oktober - Januari
Februari – Mei
Juni– September

Mediargus voorbereidende nota (gebruik van de webservice)
Informatica nieuwe zetel (eerste vergaderingen rond infrastructuur)
Rapport camera-installatie plenaire zaal

Externen
Interventies op de buitenposten zijn beperkt.

Oktober - Januari
Februari – Mei
Juni– September

Installatie van anti-virusprotectie bij het kabinet van de voorzitter en
de ondervoorzitter
Printproblemen
Telefonische bijstand
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BIJLAGE 1
Samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en vertegenwoordiging van de vaste en plaatsvervangende leden in de commissies.

Overzicht en nummering van de commissies
(1)
(2)
(3)
(4)

:
:
:
:

Commissie voor Algemene Zaken, Financiën en Begroting
Commissie voor Gemeenschapsaangelegenheden
Commissie voor het Reglement
Gemengde overlegcommissie met de bevolking van buitenlandse oorsprong in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Vertegenwoordiging per fractie van vaste en plaatsvervangende leden in de commissies
Vast

Plaatsvervanger

Vlaams Blok
Erik Arckens

(2)

(1)

Johan Demol

(1) (3)

(2)

Dominiek Lootens-Stael
Jos Van Assche

(1) (2) (3)
(3)

(1) (2)

CD&V
Jan Béghin
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(1) (2) (4)

Brigitte Grouwels

(2) (3) (4)

Walter Vandenbossche

(1) (3) (4)
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VLD
Sven Gatz

(2) (3) (4)

(1)

(1) (3)

(2) (4)

(2) (3) (4)

(1)

Robert Delathouwer
(vervanging Rufin Grijp)

(1) (3)

(2) (4)

Rufin Grijp (1) (3)
(tot 15 september 2003)

(2) (4)

Anne Van Asbroeck
(vervanging Adelheid Byttebier)

(2) (3)

Jean-Luc Vanraes

SP.A – Agalev
Adelheid Byttebier
(tot 26 mei 2003)

(4)
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BIJLAGE 2
Aangenomen ontwerpen van verordening tijdens het zittingsjaar 2002-2003

Onderwerp
Aangenomen ontwerpen
van verordening

58

Aanneming

Bekrachtiging en
afkondiging

Bekendmaking
B.S.

Verordening tot vaststelling
van de begrotingswijziging 2
en B voor 2002–Stuk 6-B
(2001-2002) nrs.1 en 2

08/11/2002

08/11/2002

15/10/2003

Verordening tot vaststelling van
de rekening voor 2001–Stuk 7
(2002-2003) nrs.1 en 2

20/12/2002

23/01/2003

15/10/2003

Verordening tot vaststelling van
de begrotingswijziging 3 en C
voor 2002 – Stuk 6(2002-2003)
nrs.1 tot 3

20/12/2002

20/12/2002

15/10/2003

Verordening tot vaststelling van
de begroting voor 2003–Stuk 5
(2002-2003) nrs.1 tot 3

20/12/2002

20/12/2002

15/10/2003

Verordening tot subsidiëring van
kunsten–Stuk 254(2002-2003)
nrs. 1 en 2

21/03/2003

24/04/2003

15/10/2003

Verordening tot erkenning van de
gemeenschapsraden en van de
VZW’s gemeenschapcentrum
in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest–Stuk 256(2002-2003)
nrs.1 en 2

24/04/2003

22/05/2003

15/10/2003
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Verordening tot vaststelling van
de begrotingswijziging 1 en A
voor 2003–Stuk 6A(2002-2003)
nrs.1 en 2

27/06/2003

-
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-

BIJLAGE 3
Aangenomen voorstellen van resolutie
tijdens het zittingsjaar 2002-2003
Onderwerp

Aanneming

Voorstel van resolutie van Sven Gatz, Jan Béghin
en Adelheid Byttebier ter bevordering van de aankoop
van producten en diensten uit eerlijke handel – Stuk 253
(2002-2003) – nrs 1 en 2

17/01/2003

BIJLAGE 4
De plenaire vergaderingen
Ochtendvergadering van vrijdag 18 oktober 2002
Openingszitting – Benoeming Bureau – Toespraak Voorzitter – Sif-beleidsplan 2000-2002:
voortgangsrapport
–
Beleidsplan
Cultuur
2003-2005
van
de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie – Beleidsplan Cultuurcentrum Brussel- Beleidsplan 2003-2005
streekgericht bibliotheekbeleid - Beleidsplan 2003-2005 Hoofdstedelijke Bibliotheek Interpellatie – Vragen - Actualiteitsvragen
Ochtendvergadering van vrijdag 8 november 2002
Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de Begrotingswijziging 2 en B voor het
dienstjaar 2002 – Motie van overeenstemming – Interpellatie – Actualiteitsinterpellatie –
Vragen
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Ochtendvergadering van vrijdag 20 december 2002
Ontwerp van verordening tot vaststelling van de Rekening voor het dienstjaar 2001 – Ontwerp
van verordening houdende vaststelling van de Begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar
2002 – Ontwerp verordening tot vaststelling van de Begroting voor dienstjaar 2003 –
Actualiteitsinterpellatie
Namiddagvergadering van vrijdag 20 december 2002
Ontwerp van verordening tot vaststelling van de Begroting voor het dienstjaar 2003 –
Actualiteitsinterpellatie – Motie van overeenstemming
Ochtendvergadering van vrijdag 17 januari 2003
Beleidsbrief informatie-, communicatie- en promotiebeleid – Voorstel van resolutie ter bevordering van de aankoop van producten en diensten uit eerlijke handel – Actualiteitsinterpellatie –
Actualiteitsvragen – Vragen
Ochtendvergadering van vrijdag 28 februari 2003
Actualiteitsinterpellatie - Interpellatie – Vragen
Ochtendvergadering van vrijdag 21 maart 2003
Ontwerp van verordening houdende Subsidiëring van Kunsten – Stedenfonds Brussel :
Diagnosenota - Stedenfonds Brussel : documenten ter voorbereiding van de beleidsovereenkomst
Namiddagvergadering van vrijdag 21 maart 2003
Interpellatie - Vragen
Ochtendvergadering van vrijdag 4 april 2003
Ontwerp van verordening houdende de erkenning van de Gemeenschapsraden en van de
VZW’s gemeenschapscentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Motie van orde –
Interpellatie – Vragen
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Ochtendvergadering van vrijdag 24 april 2003
Ontwerp van verordening houdende de erkenning van de Gemeenschapsraden en van de vzw’s gemeenschapscentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Moties van aanbeveling – Vragen
Ochtendvergadering van vrijdag 16 mei 2003
Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2005: jaarplan 2003 – Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissievoor de periode 2003-2007 –
Actualiteitsinterpellatie – Interpellatie – Actualiteitsvragen – Vragen
Ochtendvergadering van vrijdag 13 juni 2003
Wijziging samenstelling Raad en Commissies – Actualiteitsinterpellatie - Interpellatie – Actualiteitsvragen
Ochtendvergadering van vrijdag 27 juni 2003
Ontwerp van verordening tot vaststelling van de Begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2003 –
Motie van overeenstemming – Actualiteitsinterpellatie - Interpellatie – Vragen
Ochtendvergadering van vrijdag 10 juli 2003
Sif-Beleidsovereenkomst 2000-2002 : voortgangsrapport 2002 – Actualiteitsinterpellatie –Interpellatie –
Actualiteitsvragen

BIJLAGE 5
Hoorzittingen per commissie tijdens het zittingsjaar 2002-2003
Commissie voor Gemeenschapsaangelegenheden
1. Hoorzitting over de toekomstige vestigingsplaats van het jeugdtheater BRONKS op 26 februari 2003.
De sprekers tijdens deze hoorzitting waren: Mevrouw Oda Van Neygen, artistieke leiding
BRONKS en architecte Martine De Maeseneer, ontwerpster van het Bronkstheater.
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2. Hoorzitting over de overschakeling van het SIF naar het Stedenfonds op18 maart 2003.
De sprekers tijdens deze hoorzitting waren: Mevrouw Mattie Jacobs, coördinator en projectontwikkelaar Centrum voor Sociale Stadsontwikkeling, mevrouw An Van Damme, lid van de Sifstuurgroep en de heer Marc Trullemans, adjunct-directeur van het Gewestelijk Secretariaat
voor Stedelijke Ontwikkeling

BIJLAGE 6
Ingediende jaarverslagen en rapporten van verenigingen die subsidies van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ontvangen
(verordening van 7 juli 2000)
Hieronder volgt een lijst van jaarverslagen die werden ingediend op de griffie tot 1 oktober 2003.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Aquarelle
BAITA
BAS
Beheerorgaan van het Centrum voor Sociale Stadsontwikkeling Brussel
Beschutte werkplaats Kanunnik Triest
Brussel gezond stadsgewest
Brussel Internationaal Toerisme en Congres
Brusselleer
Brussels Ombudscentrum
Brussels Overleg en Coördinatiecentrum
Brusselse Raad voor het Leefmilieu
Brussels steunpunt werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
Brusselse Welzijn en Gezondheidsraad
Buurtsport Brussel
Centrum Algemeen Welzijnswerk Mozaïek
Centrum voor begeleid wonen & dienst schuldbemiddeling
Centrum voor integrale gezinsbegeleiding
De Boei
De Bottelarij
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20. De Branding
21. De Brug
22. De Buurtwinkel
23. De Gepelde Banan
24. De Harmonie
25. De Kaai
26. De Kapruin
27. De Lork
28. De Schakel
29. De Vaartkapoen
30. D.S.J.B.
31. De wereldschool
32. Den Distel
33. Den Teirling
34. Dienstencentrum "Het Anker”
35. EVA
36. Firefly
37. Gemeenschapscentrum Nekkersdal
38. Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek
39. Het Anker
40. Jeugd en Muziek
41. Jeugd en Stad
42. Jeugdhuis "’t Mutske"
43. Jeugdhuis Tongeluk
44. Kind en Gezin
45. Kind en Preventie
46. Kinderdienst – Teledienst
47. Licht en Liefde
48. KOCB
49. Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging
50. Liberaal Coördinatiecentrum voor thuiszorg en dienstverlening
51. LOGO
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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Medisch Steunpunt
Minor Ndako
Nascholingscentrum Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Parkresidentie
Plan-aid
Randstad
Seniorencentrum
Senioren Dienstencentrum "De Kat"
SNOOB
Steunpunt Algemeen Welzijn
Taallessen Nederlands aan jonge migranten
Vereniging Marokkaanse Jongeren
Vlaams centrum voor kinder en jeugdfilms
Voorrangsbeleid Brussel
Vormingscentrum "Foyer"
Vrienden van het Huizeke
Wijkhuis Chambéry
Wijkpartenariaat
Willemsfonds
Zorgwonen
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PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK

1. Adres, telefoon, fax en e-mail adres
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Postadres :
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie, 1006 Brussel
Kantooradres :
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Lombardstraat 57 – 7de verdieping
1000 Brussel
Voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of voor
rondleidingen in het Brussels Parlement, melden de bezoekers zich bij de bezoekersingang van het
Brussels Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel.
Algemeen telefoonnummer : 02/549.63.10
Algemeen faxnummer : 02/549.63.14
E-mail : info.raad@raadvgc.irisnet.be

2. Adres, telefoon, fax en e-mail adres van de politieke fracties
Adres : Lombardstraat 57 – 1000 Brussel
CD&V- fractie :

Tel : 02/549.66.58
Fax : 02/549.65.66
E-mail : gna@bhr.cvp.be

SP.A-Agalev-fractie :

Tel : 02/549.66.55
Fax : 02/549.65.15
E-mail : spagalev.fractie@bruparl.irisnet.be

Vlaams Blok-fractie : Tel : 02/549.66.63
Fax : 02/549.66.32
E-mail : fractie.vb@bruparl.irisnet.be
VLD-fractie :

Tel : 02/549.66.60
Fax : 02/549.65.92
E-mail : scornelis.vld@bruparl.irisnet.be
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3. Website
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt over een eigen website,
http://www.raadvgc.irisnet.be. U vindt er actuele informatie over de werking, de Vlaams-Brusselse
volksvertegenwoordigers, de parlementaire publicaties en de toekomstige zetel van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Als bijkomende informatie vindt u o.m. ook op de website de Brusselwet, het Lombardakkoord, het
arrest van het Arbitragehof, de uitslagen van de Brusselse verkiezingen, de bevolkingscijfers en de
adressen van de Brusselse Nederlandstalige gemeentemandatarissen. U krijgt ook vrije toegang tot
het digitale archief van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

4. Bijwonen van openbare vergaderingen.
De plenaire vergaderingen en de commissies zijn in principe openbaar. Publiek is welkom. Zowel in de
plenaire zittingzaal als in de commissiezalen is er een publieksruimte.
Belangstellenden melden zich aan bij de bezoekersingang van het Brussels Parlement. Tijdens de vergadering blijven de toehoorders rustig neerzitten. Reserveren hoeft niet, maar het bijwonen van een
vergadering kan worden aangevraagd bij de P.R.-ambtenaar van de griffiediensten, de heer Bart Van
Walleghem : tel :02/549.63.15 of e-mail bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be of fax : 02/549.63.14

5. De agenda’s van de plenaire vergadering en de commissies en het Integraal
Verslag
De agenda’s van de plenaire vergadering en de commissies en het Integraal Verslag van de plenaire
vergadering, vindt U op de website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

6. De publicaties van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Van de publicaties van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunt u losse nummers
bestellen :
- de Stukken (ontwerpen en voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, amendementen,
verslagen, moties, lijsten, enzovoort : ook de adreslijsten van de Vlaams-Brusselse volksvertegenwoordigers en de collegeleden worden gepubliceerd als Stuk)
- het Bulletin van Vragen en Antwoorden (de schriftelijke vragen van de Vlaams-Brusselse volksver-
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tegenwoordigers en de antwoorden van de collegeleden)
- het Integraal Verslag van de plenaire vergadering
Voor 20,-EUR per jaar kunt u een abonnement nemen op het Integraal Verslag. Het gedrukte Stuk
wordt u dan thuis per post bezorgd.
Voor alle informatie hierover kunt u contact opnemen bij de griffiediensten met de heer Bart Van
Walleghem : 02.549.63.15 of e-mail bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be
of fax : 02.549.63.14

7. Rondleidingen in het Brussels Parlement
Voor een rondleiding kunt u een groepsbezoek aanvragen. Op een rondleiding krijgt u omstandige uitleg over de werking en de rol van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het bezoek
wordt afgerond met een drankje. De rondleidingen in het Brussels parlement zijn volstrekt gratis.
Voor informatie in verband met de rondleidingen kunt u contact opnemen bij de griffiediensten met de
heer Bart Van Walleghem, tel : 02.549.63.15, e-mail bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be of fax :
02/549.63.14

8. De bibliotheek van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Een volledige lijst van de beschikbare werken ligt ter inzage in de bibliotheek van de griffiediensten,
Lombardstraat 57, 1000 Brussel op de vierde verdieping.
In de bibliotheek vindt u diverse boeken : van reisgidsen tot wetenschappelijke werken, boeken over de
Brusselse instellingen en andere overheden. Bovendien wordt de bibliotheek regelmatig uitgebreid met
nieuwe aanwinsten. Al het beschikbare materiaal kan geraadpleegd, uitgeleend of gekopieerd worden.
Voor een bezoek kunt u terecht bij de griffiediensten, de heer Bart Van Walleghem,
tel : 02/549.63.15, e-mail bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be.

9. Documentatie over de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
1. Een brochure
Een geïllustreerde brochure geeft in een bevattelijke stijl inzicht in de rol en de werking van de Raad
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ook voor gebruik op school is deze publicatie geschikt.
U krijgt deze brochure gratis op aanvraag bij de griffiediensten.
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2. Een video
Er is een video beschikbaar over het Kinderparlement dat ieder jaar, rond een bepaald thema, wordt
georganiseerd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in samenwerking met de
Gezinsbond.
U kunt deze video aanvragen bij de griffiediensten.
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