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Beste lezer, 

Ik ben zeer verheugd om u het jaarverslag te presenteren van de Raad van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Na een hectische periode van digitaal vergaderen, keerden we in 2022  
terug naar de normale gang van zaken. De vergaderingen van de Raad 
vonden weer fysiek plaats, en geleidelijk aan zetten we de deuren van ons 
huis weer wagenwijd open voor de jonge en minder jonge Brusselaar. 

De coronaperiode lijkt achter ons te liggen. Eindelijk. Toch hebben we ook 
veel geleerd uit de coronajaren. Al onze vergaderingen zijn vandaag online 
mee te volgen. Sinds kort zijn ze zelfs ondertiteld. Zo kan élke Brusselaar 
onze debatten volgen. Over inclusiviteit gesproken! 

Het voorbije jaar voerden de raadsleden vaak scherpe debatten over 
kwesties die de Brusselaars nauw aan het hart liggen. We spraken over 
kwaliteitsvol onderwijs voor onze ketjes, over voldoende plaatsen in de 
kinderopvang en de culturele sector die Brussel haar eigenheid geeft. We 
debatteerden over de noden en wensen van onze senioren en over de 
toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking.

Afgelopen jaar stond echter vooral in het teken van “de deuren opnieuw 
opengooien”. We voerden het dialoogrecht in, waardoor elke Brusselaar 
met een goed idee nu in gesprek kan gaan met de raads- en collegeleden. 
We vierden samen 11 juli zoals vroeger, met een grote feestelijke receptie.  
Er kwamen weer veel scholen langs. Via de kinderparlementen en de 
speurneuzen maakten honderden kinderen kennis met de politiek en de 
Raad van de VGC. En ook studenten konden terecht in ons huis tijdens de 
examenperiodes. Onze blokplekken zijn enorm populair. 

De coronacrisis toonde ook aan dat we onszelf niet mogen beperken tot 
ons eigen huis, dat we vaker naar buiten moeten treden. Daarom gingen 
we in 2022 van start met het project “RVG on tour”, waarbij de Raad op  
locatie in gesprek gaat met verschillende bevolkingsgroepen. Op die 
manier houden we de vinger aan de pols. We trapten af met een groep  
Brusselse senioren die vertelde over hun ervaringen in Brussel. 

Het is een druk jaar geweest, zoals u kan lezen. Een jaar van transitie, waarbij 
we elkaar eindelijk weer in levenden lijve konden ontmoeten. We wensen  
u veel leesplezier en kijken ernaar uit om u binnenkort te ontvangen  
bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Fouad Ahidar,  
Voorzitter Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
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DE RAAD IN DE KIJKER

Om dit jaarverslag fris te beginnen, werpen we een blik op enkele  
bijzondere vernieuwingen. Want het voorbije zittingsjaar zette de Raad 
extra in op het contact met de Brusselaars.

De Raad en de burger
Sociale media
Alle burgers kunnen de Raad intensief volgen op onze sociale media.  
Behalve Facebook is er ook een Instagramaccount en YouTubekanaal  
geopend waarop druk gepost wordt. Wil je de vergaderstreams bekijken 
of weten wat er zich achter de schermen bij de Raad afspeelt? Volg onze  
pagina’s voor informatie over de parlementaire werking, schoolactiviteiten,  
tentoonstellingen en leuke weetjes over Brussel.
https://www.instagram.com/raad_vgc/
www.facebook.com/RaadVlaamseGemeenschapscommissie
https://www.youtube.com/channel/UCa0nQ8OK0qywxshknRpuJAg/

Dialoogrecht
Alsof dat niet genoeg is, kunnen burgers ook rechtstreeks meebouwen 
aan het beleid. Woon je in Brussel? Ben je 16 jaar of ouder? Heb je een 
vraag of idee? Ga in dialoog met de Nederlandstalige parlementsleden en 
ministers. Want dat recht heb je! De campagne voor het dialoogrecht werd 
eind maart 2022 gelanceerd via spotjes en banners op Bruzz. 
Bekijk het filmpje op www.raadvgc.be/steljevraag/

http://www.instagram.com/raad_vgc 
http://www.facebook.com/RaadVlaamseGemeenschapscommissie 
http://www.youtube.com/channel/UCa0nQ8OK0qywxshknRpuJAg 
http://www.raadvgc.be/steljevraag/ 
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De Raad en ouderen
RVG on tour
Hoe beleven Brusselaars de stad? De Raad van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie (RVG) zoekt het uit door zelf “on tour” te gaan en zijn oor te  
luisteren te leggen bij verschillende bevolkingsgroepen. Op 13 juni 2022 
waren de ouderen als eerste aan de beurt. Tijdens een ad hoc Commissie  
Burgerparticipatie bogen de raadsleden zich samen met specialisten en 
Brusselse senioren over het thema leeftijdsvriendelijke stad. 

Vier Brusselse ouderen vertelden over drempels die zij ervaren in 
de stad. Daarna volgde een boeiend panelgesprek van de ouderen  
en specialisten met de leden van de Raad. Ook collegevoorzitter Elke 
Van den Brandt en collegelid Pascal Smet waren van de partij om 
op vragen te antwoorden. De Raad werkt voor dit boeiend traject  
samen met het Brussels Ouderenplatform (BOp). Later staan er nog  
dialoogmomenten op het programma om het thema uit te diepen. 

De Raad en jongeren
Parlement in de klas
Tijdens de coronamaanden mochten er geen klassen op bezoek komen 
in het parlement, dus trok de educatieve dienst Puzzel Brussel met een 
nagelnieuwe formule naar de scholen. Van noord naar zuid en van oost 
naar west doorkruisten ze het hele gewest. Je leest er meer over verderop 
in dit jaarverslag. 



DEEL I
 Raadsleden
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 1. Raadsleden 

Zetelverdeling
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit de 17 Neder-
landstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ze vertegen-
woordigen 8 verschillende partijen. 

• Groen  4 zetels 
• N-VA – Nieuw-Vlaamse Alliantie 3 zetels
• Open Vld – Open Vlaamse Liberalen en Democraten 3 zetels 
• one.brussels-Vooruit 3 zetels
• Vlaams Belang 1 zetel 
• cd&v – Christendemocratisch en Vlaams 1 zetel 
• Agora 1 zetel
• PVDA – Partij van de Arbeid  1 zetel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bestaat uit de Raad en het  
College en is bevoegd voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport, media, welzijn, 
gezondheid en gezin in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Raad
De Raad telt 8 politieke fracties. Groen, Open Vld en one.brussels-Vooruit vormen 
de meerderheid. N-VA, Vlaams Belang, cd&v, Agora en PVDA vormen de oppositie.

Fouad Ahidar Els Rochette,  
fractievoorzitter 

Hilde Sabbe

Juan Benjumea 
Moreno

Soetkin  
Hoessen

Lotte Stoops Arnaud Verstraete, 
fractievoorzitter

Carla Dejonghe Guy Vanhengel Khadija Zamouri,  
fractievoorzitter

https://www.groen.be
https://www.openvld.be
https://www.one.brussels
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Gilles  
Verstraeten

Bianca Debaets, 
fractievoorzitter

Dominiek Lootens-Stael, 
fractievoorzitter

Cieltje  
Van Achter

Mathias  
Vanden Borre, 
fractievoorzitter

Pepijn Kennis, 
fractievoorzitter

Jan Busselen, 
fractievoorzitter

https://www.n-va.be
http://www.vlaamsbelang.org
https://www.cdenv.be
https://nl.agora.brussels/#:~:text=Agora%20is%20een%20politieke%20burgerbeweging%20die%20een%20vorm,richten%20die%20parallel%20werkt%20aan%20het%20verkozen%20parlement.
https://www.pvda.be
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College
De 2 Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen samen het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 

Pascal Smet (one.brussels-Vooruit),
collegelid bevoegd voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Elke Van den Brandt (Groen),
collegevoorzitter bevoegd voor  
Begroting, Welzijn, Gezondheid, 
Gezin en Stedelijk beleid

Sven Gatz (Open Vld),
collegelid bevoegd voor  
Onderwijs en Scholenbouw

Benjamin Dalle (cd&v),
Vlaams minister van Brussel, Jeugd 
en Media volgt de werkzaamheden 
op vanuit de Vlaamse Regering
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 2. Structuur

Voorzitter
Fouad Ahidar is aangeduid als voorzitter. Hij leidt de plenaire vergaderingen  
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

Bureau
Het Bureau is het dagelijks bestuur van de Raad en bestaat uit de voorzit-
ter, de ondervoorzitter en 5 secretarissen. Het Bureau is verantwoordelijk 
voor de administratie en de financiën van de Raad. Het benoemt het per-
soneel en houdt toezicht op de werking van de griffie.  

Samenstelling van het Bureau:

Voorzitter  Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) 

Ondervoorzitter Soetkin Hoessen (Groen)

Secretarissen  Cieltje Van Achter (N-VA)
   Guy Vanhengel (Open Vld)
   Lotte Stoops (Groen)
   Gilles Verstraeten (N-VA)
   Carla Dejonghe (Open Vld)
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Uitgebreid Bureau
Om te bepalen wat er op de agenda komt van de plenaire vergaderingen 
en de commissies, wordt het Bureau uitgebreid met de fractievoorzitters. 
Samen vormen zij het Uitgebreid Bureau.   

Samenstelling van het Uitgebreid Bureau:

Voorzitter  Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) 

Ondervoorzitter Soetkin Hoessen (Groen)

Secretarissen  Cieltje Van Achter (N-VA)
   Guy Vanhengel (Open Vld)
   Lotte Stoops (Groen)
   Gilles Verstraeten (N-VA)
   Carla Dejonghe (Open Vld)

Fractievoorzitters Arnaud Verstraete (Groen)
   Mathias Vanden Borre (N-VA)
   Khadija Zamouri (Open Vld)
   Els Rochette (one.brussels-Vooruit)
   Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
   Bianca Debaets (cd&v)
   Pepijn Kennis (Agora)
   Jan Busselen (PVDA)



DEEL II
 Parlementaire werking
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Zittingsjaar 2020-2021 
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is het parlement voor 
de Nederlandstaligen in Brussel. De Raad stippelt het beleid uit voor  
onderwijs, scholenbouw, cultuur, jeugd, sport, welzijn, gezondheid en  
gezin. Dat gebeurt in plenaire vergaderingen en commissievergaderingen.

 -   Beleidsverklaringen, beleidsnota’s en -plannen, moties van aan-
beveling en afkeuring worden rechtstreeks op de agenda van een  
plenaire vergadering geplaatst.

 -   Ontwerpen en voorstellen van verordening en voorstellen van  
resolutie worden eerst voorbereid in de commissievergaderingen.

 -   Interpellaties, vragen om uitleg en mondelinge vragen kunnen aan 
bod komen in de plenaire vergaderingen, maar worden ook vaak 
doorverwezen naar een commissievergadering. 
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Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement houdt om de twee weken op vrijdag  
een plenaire vergadering. De tussenliggende vrijdagen vergaderen de 
17 Nederlandstalige parlementsleden apart in de Raad van de Vlaamse  
Gemeenschapscommissie. 
Het zittingsjaar werd geopend op 22 september 2021. In totaal hield de 
Raad 14 plenaire vergaderingen.

22 september 2021
Opening zittingsjaar 2021-2022 – Benoeming  
Bureau – Toespraak  voorzitter – Samengevoegde  
interpellatie, vragen om uitleg en vraag over  
lerarentekort – Samengevoegde vragen om uitleg 
en vraag over vaccinaties – Actualiteitsvraag over 
het schrappen van warme maaltijden op school 

1 oktober 2021
Samengevoegde vragen om uitleg over het plaats-
gebrek in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel  
– Vragen om uitleg over de heropstart van het 
onderwijs, de samenwerking tussen de VGC en 
lokale besturen, het Lokale Integratiebeleidsplan 
en het project CoNnect Brussel, de relancemaat-
regelen van de Vlaamse Regering voor jeugdinfra-
structuur – Vraag over het Plan Atelier en de stand 
van zaken van het atelierbeleid

 1. Plenaire vergaderingen

Voorzitter Fouad Ahidar

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/09/IV_1_22092021.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/10/IV_2_01102021.pdf
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15 oktober 2021
Vragen om uitleg over de onderwijsbesparing van de Vlaamse Regering, 
het proefproject die de relatie tussen jongeren en politie moet verbeteren, 
het tekort aan Nederlandstalige huisartsen in Brussel, het personeel van 
de kinderdagverblijven – Vraag over de uitrol van het geïntegreerd breed 
onthaal (GBO) door de VGC, de lokale dienstencentra – Actualiteitsdebat 
n.a.v. de invoering van de Koalatoets, de taalscreening in het kleuteron-
derwijs in Brussel – Actualiteitsvraag over de mogelijke aanpassing van de 
schoolvakanties

19 november 2021
Samengevoegde vragen om uitleg over CO²-meters in Nederlandstalige 
kinderopvang – Vragen om uitleg over Housing First-projecten, het 
vertrouwenscentrum kindermishandeling, het aanpakken van de digitale 
kloof bij jongeren, de inspraak van jongeren in het VGC-jeugdbeleid, 
investeringen in sportinfrastructuur, zwemlessen, de tweetalige 
lerarenopleiding, het nieuwe inschrijvingsdecreet, het lerarentekort in 
Brussel, vaccinaties via scholen – Actualiteitsvraag over de grote behoefte 
aan plaatsen in het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest tegen 2025

Digitale kloof

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/10/IV_3_15102021.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/11/IV_4_19112021.pdf
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3 december 2021
Beleidsverklaring 2021-2022 van het College (toelichting) – Begro-
tingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2021 – Motie van overeen-
stemming – Vraag om uitleg over projectoproepen voor kwaliteitsvol-
le jeugdinfrastructuur – Actualiteitsvraag over mogelijke initiatieven 
van het College om ervoor te zorgen dat leerkrachten en perso-
neelsleden van de kinderopvang, die in Brussel werken maar er niet  
wonen, ook in Brussel hun boostervaccinatie kunnen krijgen

17 december 2021
Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie - Begroting voor het dienstjaar 
2022 en het Reservefonds van de Raad van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie – Beleidsverklaring 2021-2022 (bespreking) – Meer-
jarenplan 2022-2025 – Vragen om uitleg over de huidige doelgroepen 
bij de vaccinatiecampagnes en de voorbereiding van vaccinaties van 
jonge kinderen, de nieuwe Covid-19-maatregelen in verband met  
onderwijs en de (digitale) infrastructuur – Actualiteitsvragen over het 
nieuwe Huis van het Kind, het tekort aan psychologen in Brussel

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/IV_5_03122021.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/IV_6_17122021.pdf
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28 januari 2022
Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad – Samengevoegde 
vragen om uitleg over het lerarentekort – Vragen om uitleg over de steunmaatre-
gelen voor de cultuursector, de eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene, 
het taalcharter van de Vlaams-Brusselse Media, de Vlaamse Brede Heroverweging, 
de consultatiebureaus

11 februari 2022
Vragen om uitleg over de stand van 
zaken van de uitvoering van het 
Armoedeplan van de VGC, corona-
maatregelen in het Nederlandstalig 
onderwijs in functie van de omikron- 
variant, het Multifunctioneel Cen-
trum voor Kasterlinden en Zaveldal, 
de coronabarometer in het onder-
wijs en de kwaliteit van het afstands-
onderwijs in de Nederlandstalige 
scholen in Brussel, de stand van 
zaken van het zwembadproject op 
de Abattoir, de stand van zaken van 
het Lokale Integratiebeleidsplan en 
het proefproject CoNnect Brussel – 
Vraag over zijinstromers voor kind-
begeleiding – Actualiteitsvragen over 
de alarmerende resultaten bij lucht-
onderzoek in Brussel, de resultaten 
van de eerste Koalatest  

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/01/IV_7_28012022-1.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/02/IV_8_11022022-1.pdf
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18 maart 2022
Samengevoegde vragen om uitleg over de Robin-pas en andere  
initiatieven om de schoolfactuur te verlichten – Vragen om uitleg over 
het virtueel museum van Vlaanderen, de mogelijkheden van sociale  
kruideniers in het kader van voedselarmoede, duaal leren in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de make-over van lerarenkamers 
in Brusselse Nederlandstalige scholen – Samengevoegde vragen om 
uitleg en actualiteitsvraag over de opvang van gevluchte Oekraïense 
kinderen en jongeren die naar school moeten

1 april 2022
Interpellatie over de kinderopvang – communicatiecampagne over 
het Dialoogrecht – Vragen om uitleg over de opvang en begeleiding 
van Oekraïense vluchtelingen in Brussel, de tweetalige lerarenop-
leiding kleuter- en secundair onderwijs, financieringsproblemen in 
de kunstensector, de organisatie van sportkampen en jeugdactivi-
teiten tijdens de paasvakantie – Vraag over de oprichting van een 
eengemaakt loket voor Brusselse cultuurspelers en kunstenaars – 
Actualiteitsvragen over zwemlessen in het Nederlandstalig Brussels 
onderwijs, de ingekorte schoolvakanties in het Brussels Nederlands-
talig onderwijs, de uitbreiding van de bevoegdheden van de Waalse 
Kinderrechtencommissaris tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

13 mei 2022
In memoriam van voormalig raadslid Jan Beghin – Vragen om uitleg 
over het taalbeleid en het toeleiden naar cursussen Nederlands van 
anderstaligen die in contact komen met de VGC en haar diensten en 
met de diensten van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen, de 
mogelijke aansluiting bij het Vlaamse Zorgnetwerk Sterrenkinderen, 
huidkankercampagnes, geïntegreerde zorg voor chronische zieken, 
geweld van kinderen op ouders, het zwembad op de Abattoir, het 
lokaal jeugdbeleid in Brussel – Samengevoegde actualiteitsvragen 
over het plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs 

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/03/IV_9_18032022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/04/IV_10_01042022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/05/IV_11_13052022.pdf
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10 juni 2022
Interpellatie over de hervorming van de buitenschoolse opvang – Samen-
gevoegde vragen om uitleg en actualiteitsvragen over het lerarentekort – 
Vragen om uitleg over het organiseren van de komende examenperiode in 
de Nederlandstalige scholen in Brussel, maatregelen voor hoogbegaafde 
leerlingen en leerlingen met een leervoorsprong, de problematische Ne-
derlandskundigheid en de personeelsproblemen in de kinderopvang, het 
participatief tot stand komen van het Brusselse Armoedebestrijdingsplan

24 juni 2022
Vragen om uitleg over pleegzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
het aantal kinderen met zorgnoden in het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel, regelluwe proefprojecten in het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel, de 11 juliviering – Actualiteitsvragen over de principiële 
subsidiebeslissing voor het Huis van het Kind Brussel, de concertwerking 
van de Vaartkapoen, de organisatie van sportkampen en jeugdactiviteiten 
tijdens de zomervakantie

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/IV_12_01062022-1.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/IV_13_24062022.pdf
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8 juli 2022
Rekening voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en Rekening van het Reservefonds – Voorstel tot wijzi-
ging van het reglement - Rekening voor het dienstjaar 2020 – Motie van  
overeenstemming  – Aanpassing van het Meerjarenplan 2022-2025 –  
Vragen om uitleg over de prioriteiten van het Plan Samenleven, een 
verdere uitbouw van de ondersteuning van de intussen verplichte  
inburgeringstrajecten in Brussel – Samengevoegde vraag om uitleg  
en actualiteitsvraag over het personeel van de kinderdagverblijven –  
Actualiteitsvraag over de conclusies van het Taalrapport 2021 van de  
vicegouverneur en de maatregelen die het College en de VGC zullen  
nemen om de tweetaligheid van de werknemers in openbare diensten  
in het tweetalig hoofdstedelijk gebied te bevorderen

  

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/07/IntegraalVerslag_nr14_8_juli_2022.pdf
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Tijdens de legislatuur 2019-2024 zijn er 6 vaste commissies geïnstalleerd. In 
juni 2022 werd een ad hoc Commissie Burgerparticipatie bijeengeroepen.  

COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN & BEGROTING EN 
STEDELIJK BELEID 

23 november 2021
Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en 
B voor het dienstjaar 2021

7 december 2021 
Beleidsverklaring 2021-2022 – Ontwerp van verordening tot vaststelling 
van het Meerjarenplan 2022-2025

14 december 2021 
Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (besloten vergadering) 

Begroting voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie (besloten vergadering)

15 maart 2022
Vragen om uitleg over de regierol van de VGC in het nieuwe inburgerings-
traject in Brussel met het oog op de verplichting op 1 april 2022, de her-
vorming van de Brede School

17 mei 2022
Hoorzitting over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van Bruzz 

 2. Commissievergaderingen

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/11/Stuk6_nr2_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/Stuk-5_Nr.2_2021_2022-1.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/Stuk9_nr1_2021_2022-2.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/Stuk9A_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/03/Stuk798_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/Stuk804_nr1_2021_2022.pdf
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28 juni 2022 
Rekening 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 
rekening van het Reservefonds (besloten vergadering) 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de Rekening 2020

5 juli 2022
Ontwerp van verordening tot vaststelling van de Aanpassing van het Meer-
jarenplan 2022-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT 

29 september 2021
Voorstel tot wijziging van artikelen 29, 60, 61 en 62 van het Reglement 
van Orde en invoering van artikel 60bis in het Reglement van Orde van de 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

29 oktober 2021 
Voorstel tot wijziging van artikel 3.1 van het Reglement van Orde van de 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Voorstel tot wijziging van artikelen 29, 60, 61 en 62 van het Reglement 
van Orde en invoering van artikel 60bis in het Reglement van Orde van de 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

28 juni 2022
Voorstel tot wijziging van artikelen 12, 15 en 21 van het Reglement van 
Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

https://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/Stuk9B_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/Stuk7_nr2_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/07/Stuk6A_nr2_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/10/Stuk3_nr2_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/11/Stuk3A_nr2_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/10/Stuk3_nr4_2021_2022bis.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/Stuk3C_nr2_2021_2022-1.pdf
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COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN

14 december 2021
Hoorzitting over de cartografie van de Nederlandstalige Brusselse kinder-
opvang

21 december 2021
Studiebezoek aan Brugge in het kader van het project “Vierkant tegen Een-
zaamheid”

15 maart 2022
Vraag om uitleg over de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) 

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/Stuk794_nr1_2021_2022-1.pdf
https://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/01/Stuk796_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/03/Stuk799_nr1_2021_2022.pdf
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19 en 20 april 2022
De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin maakt werk van maat-
regelen tegen eenzaamheid. Daarom bracht ze op 19 en 20 april een  
studiebezoek aan verschillende initiatieven en deskundigen in Rotterdam 
en Utrecht. Er was niet alleen tijd om expertise te delen, maar ook om het 
nagelnieuwe depot van het Museum Boijmans van Beuningen te bezoeken. 

3 mei 2022
Vraag om uitleg over het tekort aan Nederlandstalige huisartsen in Brussel  
– Vraag over het ondersteunen van maatschappelijk waardevolle beroepen  
via stimuli 

7 juni 2022
Hoorzitting over eenzaamheid  

Studiebezoek

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/05/Stuk801_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/05/Stuk802_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/07/Stuk807_nr1_2021_2022.pdf


25

JA
A

R
V

E
R

S
L

A
G

 2
0

2
1

-2
0

2
2

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW

19 oktober 2021
Vragen om uitleg over de evaluatie van de zomerscholen, het gemeentelijk 
Nederlandstalig onderwijs, de radicalisering binnen het onderwijs  

15 december 2021 
Vragen over het ter beschikking stellen van studieruimten voor studenten 
tijdens blokperiodes, pesten op school, het lerarentekort

Voorstel van resolutie over het mogelijke verschil in schoolvakanties tus-
sen de Vlaamse en Franse Gemeenschap vanaf het schooljaar 2022-2023

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/Stuk795_nr1_2021_2022-2.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/01/Stuk792_nr2_2021_2022.pdf
https://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/10/Stuk790_nr1_2021_2022.pdf
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2 februari 2022
Vragen over de vertraging op de toekenning van werkingsmiddelen na een  
capaciteitsuitbreiding, de schoolbussen

4 mei 2022 
Voorstel van resolutie over de aanvraag voor overleg tussen de Gemeenschap-
pen en Gewesten met het oog op een onderlinge afstemming van de schoolva-
kanties en -kalenders

Vragen over de zomerscholen, de Ronde van Brussel voor de opleidingssector, 
de stijging van de prijs voor schoolmaaltijden

18 mei 2022
Studiebezoek aan de tweetalige lerarenopleiding in de Erasmushogeschool 
Brussel en de Haute École Francisco Ferrer 

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/02/Stuk797_nr1_2021_2022-1.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/05/Stuk800_nr2_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/05/Stuk803_nr1_2021_2022.pdf
https://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/Stuk806_nr1_2021_2022.pdf
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13 september 2022 
Hoorzitting over het nieuwe inschrijvingsdecreet

Ontwerp van verordening over de invulling van ondervertegenwoordigde 
groepen bij de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel

6 juli 2022 
Hoorzitting over duaal leren 

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT

9 november 2021
Hoorzitting over de nieuwe convenanten tussen de VGC en 
de 22 gemeenschapscentra 

14 december 2021
Vraag over duurzaam energiebeleid en ecologisch beleid bij Cultuur, Jeugd 
en Sport

14 juni 2022 
Studiebezoek aan de kunstenaarsateliers Van Meyel en Van Overbeke

SAMENWERKINGSCOMMISSIE MET DE VLAAMSE VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN DE 
COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN

18 mei 2022
Hoorzitting over de tweetalige dienstverlening in Brusselse ziekenhuizen

AD HOC COMMISSIE BURGERPARTICIPATIE

13 juni 2022
Omkaderingsevenement van het project “RVG on tour” 
(meer info op p. 4 bij “De Raad in de kijker”)

http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/09/Stuk812_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/09/Stuk810_nr2_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/09/Stuk811_nr1_2021_2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/11/Stuk791_nr1_2021_2022-1.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2021/12/Stuk793_nr1_2021_2022.pdf
https://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/Stuk809_nr1_2021-2022.pdf
http://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/07/Stuk805_nr1_2021_2022.pdf
https://www.raadvgc.be/docs/wp-content/uploads/2022/06/STUK808_Nr1_2021_2022.pdf
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Op 15 juni 2022 waren onze raadsleden te gast in het Parlement van de 
Duitstalige Gemeenschap. Tijdens het bezoek werden ideeën uitgewisseld 
over de burgerdialoog en de werkwijze van kleinere parlementen.

 3. Studiebezoek aan Oost-België

In memoriam Jan Beghin (°1949 - † 2022)
Jan Beghin was van bij de start van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest verkozen als parlements- 
lid en bleef dat tot 2009. Hij zetelde in de Raad 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
voor de CVP (nu cd&v) en later voor de sp.a (nu 
one.brussels-Vooruit). Hij was lange tijd Eerste  
Ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstede-
lijk Parlement. Zijn focus als politicus lag op de 
armoedebestrijding in Brussel. 



DEEL III
 Publiekswerking
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 1. Activiteiten voor scholen en groepen

Parlementenwandeling
Puzzel Brussel stippelde een boeiende stadswandeling uit langs de ver-
schillende parlementen in Brussel. Onderweg konden kinderen van de 
vijfde en zesde klas kennismaken met de werking van de democratie in 
België. Dit programma was in de herfst een prima alternatief voor de 
speurneusrondleidingen.

Parlement in de klas
In de winter trok Puzzel Brussel naar de scholen zelf met “parlement in 
de klas”. Aan de hand van een leuke quiz kregen de kinderen uitleg over 
hoe onze democratie werkt. Daarna volgde een minidebat over Brusselse 
thema’s. De fonkelnieuwe formule vond de weg naar 27 klassen in het hele 
gewest.
 

Bij het begin van het zittingsjaar 2021-2022 was de coronacrisis nog volop 
aan de gang. Toch bleef de Raad niet bij de pakken zitten en dokterde fijne 
alternatieven uit. Vanaf maart 2022 kon de werking voor de scholen en het 
grote publiek weer volop uit de startblokken schieten.
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Speurneuzen in het parlement 
Vanaf maart 2022 mochten de schoolbezoeken opnieuw in het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement plaatsvinden. Puzzel Brussel kon rekenen op 
veel enthousiasme voor de speurneusrondleidingen. De deelnemers van 
de vijfde en zesde klas ontdekten de mooiste plekjes in het parlement en 
speelden na afloop een spannende quiz. 

Kinderparlement
De zesdeklassers van het Neder-
landstalig onderwijs konden vanaf 
het voorjaar weer plechtig plaats-
nemen op de zitjes van het half-
rond. Ze wisselden ideeën uit om 
van Brussel hun droomstad te ma-
ken. En natuurlijk mochten ze ook 
op die stoere stemknopjes druk-
ken! In totaal namen 18 klassen 
deel aan het Kinderparlement.

Open blik op politiek
Voor de middelbare scholen pakte 
Puzzel Brussel uit met het pro-
gramma “open blik op politiek”. 
De leerlingen proefden een hele 
ochtend lang van de democratie. 
Een spannende quiz over België en 
Brussel brak het ijs. Daarna gingen 
de jongeren op speeddate met en-
kele echte parlementsleden.
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Gezond & Wel
Zijn onze Brusselse jongeren fit van lijf en leden? Kicken ze op fastfood 
of eten ze kraakvers? Voelen ze zich goed in hun vel? En weten ze echt 
alles over veilig vrijen? Leerlingen van het derde jaar middelbaar zochten 
het uit tijdens twee edities van Gezond & Wel. Ze volgden workshops over 
bewegen, eten, verslaving, geluk en gezondheid in de politiek. Na afloop 
stemden ze als echte parlementsleden over de beste gezondheidstips.

Dialoogklassen met de Duitstalige Gemeenschap
Op donderdag 5 en vrijdag 6 mei mixten we jongeren van het Hoofdste-
delijk Atheneum Karel Buls met leerlingen van de Bischöfliche Schule uit 
Sankt Vith. Op de eerste dag verkenden ze het Brussels Parlement en hiel-
den ze een uitdagend debat met parlementsleden uit Brussel en Oost-
België. Op de tweede dag stond een parlementenwandeling en een be-
zoek aan Muntpunt op het programma. Na deze goedgevulde tweedaagse 
keerden de Brusselse en Duitstalige jongeren tevreden terug naar huis. 
Auf Wiedersehen!
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Workshops Ridders & Prinsessen
Puzzel Brussel zette een creatief punt achter het schooljaar met sprook-
jesachtige workshops over ridders en prinsessen. Leerlingen van het  
derde en vierde leerjaar wandelen met een gids langs de spannendste  
riddersporen in Brussel. Ze kregen heerlijke verhalen te horen over  
draken, prinsessen en het kleinste riddertje van de stad: Manneken Pis! 
Daarna gingen ze zelf aan de slag met potloden en kleurtjes en mochten 
ze een prachtig ridder- of prinsessenportret maken.
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EXTRAATJES! 

Concert Kunsthumaniora Brussel 
Op 17 mei 2022 maakten de zesdejaars van de Kunsthumaniora Brussel  
het Brussels Parlement wakker met hun glasheldere stemmen, stoere 
riffs, melodieuze klassiekers en mysterieuze jazz. Eerst doken de jonge 
muzikanten de politieke wereld in en gingen ze op speeddate met onze 
parlementsleden. Daarna zetten ze de fonkelende spiegelzaal in lichter-
laaie met een oorstrelend concert. 

Wegwijs in Brussel 
Puzzel Brussel kreeg ook groepen volwassenen op bezoek. Het voorbije 
zittingsjaar werkten we opnieuw samen met het Huis van het Neder-
lands. Cursisten die lessen Nederlands volgen, kregen een rondleiding in 
het Brussels Parlement en knoopten daarna een gesprek aan met enkele 
parlementsleden. 

In maart en mei konden de nieuwe personeelsleden van de VGC bij ons 
terecht voor een breinbrekende quiz over België en Brussel. Na afloop 
legden zij de eed af als kersverse ambtenaren van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie. 
In juli ontving de educatieve dienst nog twee bijzondere groepen: volwas-
senen met een beperking uit Kerckstede bij Brugge en jonge vluchtelingen  
van het Project Ananas uit Vlaanderen en Brussel. Het werden leerrijke 
ontmoetingen voor iedereen.
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 2. Activiteiten voor het brede publiek

DuoDay
Op 18 november 2021 en 2 juni 2022 deed de Raad mee aan de DuoDay. 
Werkgevers en werkzoekenden met ondersteuningsnood vormen dan een 
duo. Want ondanks hun talenten en competenties vinden sommige werkzoe-
kenden toch moeilijk een job. Ingrid en Julia werden onze collega’s voor één 
dag. In de voormiddag gingen ze met een Brusselse klas op speurtocht. In 
de namiddag maakte ze kennis met de taken van onze onthaalmedewerkers.  
Het was voor Ingrid, Julia én de Raad een fijne belevenis! 

Brussel helpt!
Op zaterdag 27 november 2021 stonden bij de Raad 46 afhaalporties parle-
mentaire spaghetti klaar. De opbrengst van de spaghettislag ging helemaal 
naar Brussel Helpt! Elk jaar zet Bruzz een project in de kijker. Deze keer was 
dat de vzw Nakama, een enthousiast collectief dat zich inzet voor kinderen 
en jongeren uit de meest kwetsbare buurten van Brussel. 

Study Spaces
Studenten die op zoek waren naar een prinsheerlijke plek om te blokken, 
konden bij de Raad terecht. Van 13 december 2021 tot 28 januari 2022 en van 
16 mei 2022 tot 1 juli 2022 stonden onze studietafels klaar voor zes mees-
terbreinen.
Als toemaatje selecteerde studentenorganisatie Brik negen jongeren die 
van maart tot juli een vaste studeerplek kregen in het kleinste parlement 
van België. Zij konden terecht op de bovenste verdieping die tijdelijk vrij was.
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Irisfeest
Op zondag 8 mei was het Irisfeest in Brussel en ook de 
Raad vierde vrolijk mee. Onze voordeur zwaaide open 
voor het brede publiek. Er liep een knappe expo met 
collages van The Green Fairy en Sam Geuens. En op 
het dakterras kon je neerstrijken voor een lekker glas 
bij muziek van het Back to the Groove qu4rtet. Deze 
op-en-top Brusselse band bracht een aanstekelijke mix 
van funk, soul, swing en jazz. 

11 juli bij de Raad
Op de Vlaamse Feestdag pakte de Raad 
uit met een goedgevuld programma in 
samenwerking met Muntpunt en de 22 
gemeenschapscentra. 

In de prachtige spiegelzaal werd hulde 
gebracht aan Toots Thielemans en zijn 
muziek. Emiliano Cedillynsky deed een 
halsbrekende streetact op het dakter-
ras. De fietsacrobaat zorgde voor een 
kamerbrede glimlach bij ouders en kin-
deren. Rósa Ómarsdóttir creëerde een 
magische waterwereld met een myste-

Collage The Green Fairy Back to the Groove qu4rtret

Toots 100
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rieuze soundscape. De Brusselse kunstenares Liselore Vandeput fleurde 
de etalage van de Raad op met een bloemige installatie. En binnenin kon je 
de fototentoonstelling 50 Humans bewonderen met knappe portretten van 
vluchtelingen. De 11 julireceptie werd opgeluisterd met de polyfone klanken 
van het blokfluitensemble Delle Donne Consort. Behalve de voorzitter, gaf 
ook de jonge Brusselaar Héritier Tipo een enthousiaste speech.

Héritier Tipo Delle Donne Consort 50 Humans

Emiliano Cedillynsky

Liselore Vandeput

Rósa Ómarsdóttir
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EXPOSITIES 

Wie gratis een vleugje kunst wil opsnuiven 
in hartje Brussel, kan in het huis van de Raad  
terecht. Het voorbije zittingsjaar waren vijf  
knappe tentoonstellingen te bekijken. 

Hybrid Heads 
Op de expo Hybrid Heads waren prachtige foto’s 
te zien van twaalf Molenbeekse vrouwen met zelf-
gemaakte hoofddeksels uit alle windhoeken van 
de wereld. De expo liep van 6 tot 27 september 
2021. Op de slotdag kwamen de hoedenmaak-
sters zelf een kijkje nemen. Het project van de 
Vaartkapoen begon daarna aan een reis langs de 
verschillende gemeenschapscentra in Brussel.

In Every Dreamhouse…
De Brusselse kunstschilder Wim Didelez pakte 
uit met mixed-mediawerk op klein en groot for-
maat. Beelden van slaapverwekkende verkave-
lingen combineerde hij met passionele vrouwen- 
figuren. En ook een reeks ingetogen portretten van 
zijn moeder kregen een plaats. De expo liep van  
1 tot 29 oktober 2021.

Take a Walk
Op deze indrukwekkende tentoonstelling presen-
teerde Brusselaar Colin Waeghe zijn nieuwste 
reeks schilderijen. De reusachtige doeken toon-
den natuurfragmenten die hij ontdekte tijdens 
zonnige zomerwandelingen. De expo liep van  
21 november tot 24 december 2021.

Hybrid Heads

Wim Didelez

Colin Waeghe
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Alain Smeyers Goes Bananas
Duizendpoot Alain Smeyers is een meester in speelse kunst. Hij maakt 
prenten met doordenkertjes, assemblages met barbies of klompen om-
gevormd tot hooggehakte pumps. Zijn tentoonstelling liep van 11 tot 31 
maart 2022. 

Circular Times
Plukverse collages van Annemie Maes (The Green Fairy) en Sam Geuens 
sierden de muren van de Raad van 22 april tot 25 mei 2022. Deze spranke-
lende expo nodigde iedereen uit om elkaar weer “live” te ontmoeten na de 
coronaperiode. Een geknipte manier om het tentoonstellingsjaar van de 
Raad in schoonheid af te sluiten. 

Alain Smeyers Annemie Maes



COLOFON
Dit jaarverslag kwam tot stand in opdracht van het Bureau 
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

REDACTIE
Dirk Lagast, Hilde Vissers

FOTOGRAFIE
Robin Cuvillier, Tuur Sterckx, Emma Vanpaemel 

GRAFISCHE VORMGEVING 
Quasi - Stefan Loeckx + Studio Grid - Ingrid Van der Haegen 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Patricia Coppens, Lombardstraat 61-67, 1000 Brussel



Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Lombardstraat 61-67
1000 Brussel
Tel 02/213.71.00
www.raadvgc.be

http://www.raadvgc.be
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