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Interpellatie van mevrouw Els Rochette tot mevrouw Elke Van Den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid 
 
Onderwerp: De impact van het regeerakkoord en begrotingskrachtlijnen van 
Vlaanderen op Brussel en de VGC. 
 
Begin deze maand werd het Vlaamse regeerakkoord voorgesteld. Het ‘Brusselhoofdstuk’ van 
dat regeerakkoord en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting doen de nodige vragen rijzen, 
bij ons en zeker bij de vele mensen op het terrein die werkzaam zijn in de organisaties die de 
impact van de beslissingen van de Vlaamse regering zullen voelen. Organisaties die vaak 
gefinancierd worden door de VGC waardoor de beslissingen en/of besparingen van 
Vlaanderen ook een impact hebben op het beleid van de VGC. 
Het is belangrijk dat de VGC nauw overlegt met Vlaanderen over de impact van haar 
beslissingen in Brussel en over het belang van een doorgedreven Brusseltoets op haar beleid, 
zeker ook in deze fase waarin de begrotingen worden opgemaakt en de beleidsnota’s 
geschreven. De beslissing om de inburgeringstrajecten in Brussel kosteloos te houden is 
alleszins al een goed voorbeeld van Vlaams beleid dat geconfronteerd met de Brusselse 
realiteit moet aangepast worden. 
 
Vandaar mijn vragen: 

• Heeft het college al overleg gehad met de minister van Brussel over de passages in het 
regeerakkoord over Brussel, en meer bepaald de VGC, in het Vlaams regeerakkoord? 

• Veel besparingen die Vlaanderen plant hebben mogelijks een impact op organisaties 
die gefinancierd worden door Vlaanderen en de VGC, van Muntpunt en BRUZZ tot 
welzijnsorganisaties en kunstinstellingen, en dus op de beleidsdoelstellingen van de 
VGC. Heeft u meer zicht op de verdere uitwerking van deze besparingsplannen? 
Wordt de VGC daarbij betrokken? 

• Vonden reeds gesprekken plaats om het Brusseldecreet nieuw leven in te blazen? 
Welke lijn houdt het college daarbij aan met betrekking tot de autonomie van de VGC, 
en tot de financiering van de VGC en de voorwaarden die daartegenover mogen staan? 

• De Brusselnorm en de Brusseltoets worden behouden. De Brusselnorm is zo’n 20 jaar 
oud. Ondertussen groeide de Brusselse bevolking sneller dan de Vlaamse. Heeft het 
college reeds overleg gehad met de Vlaamse regering om dit nuttige beleidsinstrument 
te updaten en beter afdwingbaar te maken, bv. op het vlak van welzijn? De 
Brusseltoets kan dan weer efficiënter (vroeger) toegepast worden in de 
beleidsvoorbereiding om erover te waken dat Vlaams beleid effectief uitvoerbaar is in 
en aangepast aan de Brusselse context. Heeft het college dit reeds aangehaald bij de 
Brusselminister? 

• Vlaanderen wil nauwer samenwerken met de Brusselse gemeenten. Het is logisch dat 
de VGC als een regisseur van het Vlaams beleid in Brussel dit overleg zou trekken of 
daar op z’n minst nauw bij betrokken wordt. Worden daarover afspraken gemaakt?   
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