
Datum van indiening: 9 juni 2021 

 

Vraag van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

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

 

Onderwerp: Het rapport van de GACB 
_____________________________________________________________________________ 

 

Geachte mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Op woensdag 9 juni hebben wij de uiteenzetting van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel 

bijgewoond waarbij het rapport van 2020 werd voorgesteld. 

Daarin wordt opnieuw de oefening gemaakt van de toepassing van de Brusselnorm en het 

actualiseren van de financiële stromen vanuit de federale overheid naar Vlaanderen en naar haar 

hoofdstad. 

 

Wat ons is opgevallen in eerste instantie is dat er sinds 2015 zelfs een daling merkbaar is in het 

algemeen en dat wij vandaag rekening houdend met de bevolkingsgroei en de noden die daarmee 

gepaard gaan zelfs achteruitgaan. Om juist te zijn zouden wij als VGC bijna 200 mio tekort komen. 

De reden van die daling moet onder meer gezocht worden in de Zesde Staatshervorming werd er 

gezegd en als voorbeeld voor deze vermindering werd er aangehaald dat er soms bedden leegstaan 

in onze woonzorgcentra. 

 

Daarin werd het percentage voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin in zijn geheel 

weer eens niet gehaald en zelfs in vraag gesteld door de Vlaamse Gemeenschap.  

 

Kan u dit toelichten en hiermee dan bevestigen dat er geen wachtlijsten zijn op de totaliteit van de 

instellingen waar u bevoegd voor bent? Ik denk uiteraard aan kindplaatsen, aan opvolging binnen 

de de sector van geestelijke gezondheidszorg, enz... 

 

Gezien de grote noden in alle beleidsdomeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, is het 

aangewezen om de Brusselnorm in de respectieve beleidsdomeinen afzonderlijk te realiseren. Het 

is verkieslijk om op z’n minst een groeipad uit te werken en aldus een inhaalbeweging mogelijk 

te maken. 

 

Wat is de werkwijze van de VGC om de noden van de Nederlandstalige Brusselaar te meten en 

wat gaat u doen om te zorgen dat de VGC het de middelen ontvangt waar ze recht op heeft? 

 

Minder dan 20 % van de studenten hoger onderwijs in Brussel is afkomstig van of woont in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer dan 80 % van de studentenpopulatie komt bijgevolg, 

voornamelijk uit Vlaanderen (en in mindere mate uit het buitenland en het Waals Gewest). Toch 

worden instellingen zoals de VUB, KVS, en andere hogescholen gerekend bij de 

‘nabijheidsvoorzieningen’.  

 

Heeft u hierover kunnen onderhandelen met de Vlaamse overheid om dit duidelijk te maken? Zijn 

er hier werkgroepen, voor en heeft u rechtstreeks contact met de Vlaamse minister van Brussel 

betreffende deze situatie en wat zegt hij hierover? 

 

 

Khadija Zamouri 


