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Interpellatie van de heer Mathias Vanden Borre tot mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 
beleid 
 
Onderwerp: De toekomst van de vzw Vlaams Brusselse Media  
 
Geachte collegevoorzitter, 
 
Voor de vzw Vlaamse Brusselse Media (VBM) wachten er wat uitdagingen deze legislatuur. 
Zo lezen we in zowel het Regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Gemeenschap en het 
Bestuursakkoord 2019-2024 van de VGC dat er een nieuwe beheersovereenkomst tussen VBM 
en de VG/VGC opgemaakt moet worden tegen eind 2020.  
Volgens het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 moet deze nieuwe beheersovereenkomst 
“voorafgegaan worden door een evaluatie van de huidige werking, met aandacht voor de 
crossmediale samenwerking, de pluriformiteit, het bereik van ieder medium en de wijze waarop 
de band Brussel-Vlaanderen versterkt kan worden.” 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Hoe ziet u de samenwerking met de nieuwe Vlaamse minister voor Brussel om een 
nieuwe beheersovereenkomst te onderhandelen met VBM?  

- Gaat het College ook akkoord dat er een evaluatie van de werking van VBM moet 
plaatsvinden vooraleer de onderhandelingen inzake een nieuwe beheersovereenkomst 
aangevat kunnen worden? Indien neen, waarom niet? 

Volgens het Bestuursakkoord 2019-2024 van de VGC gaat het College “de raad van bestuur 
[van VBM] samenstellen zodat Brussel er zich in herkent”. De statuten van de vzw VBM 
bepalen nochtans dat de raad autonoom kan beslissen wie toetreedt, waarbij de kandidaat-
bestuurders moeten aantonen dat ze voldoen aan de in de statuten opgesomde voorwaarden. 
Weliswaar mag ook niet meer dan twee derden van de leden tot hetzelfde geslacht behoren. 
Daarnaast stellen de statuten dat “de subsidiërende overheden elk een waarnemer kunnen 
afvaardigen voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur [van VBM]”. Die 
waarnemers hebben geen stemrecht in die organen.  
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Kan het College over die bepaling in het Bestuursakkoord meer uitleg verschaffen? In 
welke mate kan het College invloed uitoefenen op de samenstelling van de Raad van 
Bestuur?  

Ten slotte, op 8 oktober jl. vernamen we dat Dirk De Clippeleir de nieuwe algemene directeur 
wordt van Bruzz. De N-VA is verheugd en vindt de komst van de heer De Clippeleir een 
aanwinst voor Bruzz. Daarom stelt de N-VA voor dat de heer De Clippeleir door deze Raad 
wordt uitgenodigd om zijn visie en plan van aanpak inzake Bruzz voor te stellen.  
 
Ik dank u alvast voor uw antwoord. 
 
Mathias Vanden Borre 


