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Actualiteitsvraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Mogelijke sluitingen van de consultatiebureaus van Kind en Gezin in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

Door nieuwe Vlaamse regelgeving dreigt een deel van de Brusselse consultatiebureaus van 

Kind en Gezin de deuren te moeten sluiten (Bruzz, 17 juni 2021). Omdat zij niet voldoen aan 

nieuwe Vlaamse regelgeving die inzet op schaalvergroting. Maar in de Brusselse realiteit is 

deze schaalvergroting moeilijk te realiseren. In Brussel is het Nederlandstalige preventieve 

gezinsondersteunende aanbod verspreid over de 19 gemeenten en speelt in op een bepaalde 

specifieke doelgroep Nederlandstaligen en anderstaligen die naar de Nederlandstalige 

consultatiebureaus worden doorverwezen omdat ze bijvoorbeeld bevallen in een 

Nederlandstalig ziekenhuis. 

 

Ik hoef hier niet uit de doeken te doen waarom het dramatisch zou zijn als dit aanbod wegvalt. 

Zeker ook voor kwetsbare gezinnen is de ondersteuning en informatie van de bureaus van Kind 

en Gezin van cruciaal belang voor zo gezond mogelijk eerste levensjaren van kinderen. 

Daarnaast is het essentieel dat ouders in het Nederlands terecht kunnen voor de belangrijke 

vragen rond de ontwikkeling, vaccinatie en opvoeding van hun kind. 

 

Enkele dagen geleden hielden we in het Vlaams Parlement een eerder steriele discussie over de 

GACB, de Brusselnorm en de Brusseltoets. Hier ondervinden we aan den lijve wat er gebeurt 

als Vlaamse regelgeving niet wordt getoetst aan de Brusselse realiteit. Wij hebben hier in de 

hoofdstad specifieke noden, waar rekening mee moet worden gehouden. 

 

 

Daarom stel ik graag de volgende vragen: 

 

 Hoeveel van de 19 Brusselse consultatiebureaus dreigen te moeten sluiten? 

 Aan welke normen uit de nieuwe Vlaamse regelgeving voldoen deze Brusselse 

consultatiebureaus niet, waardoor ze met sluiting bedreigd worden? Is er een probleem met het 

bereik van de consultatiebureaus, en zo ja, waaraan ligt dat (bv moeilijke doorverwijzing)? 

Voldoet de infrastructuur niet? zijn er te weinig samenwerkingsverbanden? 

 U heeft een overleg gepland met de bevoegde Vlaamse minister. Welke argumenten zal 

u daar aanhalen?  

 Wat gaat u doen om de sluiting van de consultatiebureaus tegen te houden? 

 

Els Rochette 


