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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

 

Onderwerp: Het taalcharter van vzw Vlaams-Brusselse Media 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Vlaamse Regering hecht veel belang aan het Nederlands als verbindende kracht in Brussel 

vanuit Vlaanderen. De vzw Vlaams-Brusselse Media - kortweg Bruzz, die gesubsidieerd wordt 

door zowel de Vlaamse Gemeenschap als de Vlaams Gemeenschapscommissie, fungeert hierin 

als een belangrijke bondgenoot. 

 

In navolging van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering, het VGC-

college en de vzw Vlaams-Brusselse Media, diende het Vlaams-Brusselse medium Bruzz een 

coherent taalbeleid te ontwikkelen. Er werd aan Bruzz gevraagd een taalcharter op te maken. 

Dit document heeft ondertussen het levenslicht heeft gezien. 

 

Bruzz werkt in een heel specifieke, een zeer diverse, talige omgeving. In de 

beheersovereenkomst werd dan ook uitdrukkelijk afgesproken dat Bruzz meertalige 

redactionele elementen kan inzetten, maar – belangrijk – waarbij meertaligheid geen doel op 

zich is, maar een middel om mensen dichter te brengen bij het Nederlandstalige en Vlaamse 

netwerk in Brussel, en ook om mensen aan te trekken tot die berichtgeving. 

 

Ondertussen is de edito van het weekblad, die aanvankelijk in het Nederlands was, 

overgeschakeld naar een drietalige. We zien dat men dit als aanleiding neemt om uiteindelijk 

de meertaligheid voort te zetten. Ik heb nog nooit in enige Franstalige krant ook maar één artikel 

in het Nederlands gelezen. Die openheid bestaat daar jammer genoeg niet. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 Het kabinet van de collegevoorzitter was betrokken bij de gesprekken tussen het kabinet 

van de Vlaamse Brusselminister en Bruzz over het taalcharter. Wat zijn de bijkomende 

aandachtspunten die moeten worden opgenomen in het taalcharter? 

 Hoe evalueert het College het taalbeleid bij Bruzz? 

 Onderschrijft het College ook het idee dat meertaligheid geen doel op zich is, maar een 

middel om mensen dichter te brengen bij het Nederlandstalige en Vlaamse netwerk in Brussel?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord.  

 

 


