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1 INLEIDING 

Het Brusselbeleid wordt getrokken vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het situeert zich enerzijds 
op het niveau van iedere Vlaamse vakministers met gemeenschapsbevoegdheden en anderzijds op het 
niveau van de zgn. Brusselminister die een  verticaal beleid voert en rechtstreekse financiële impulsen geeft 
in alle sectoren die tot de gemeenschapsbevoegdheden behoren. 
In het kader van het coherent, geëngageerd en vooruitstrevend hoofdstedelijk beleid vanuit iedere 
vakminister verwijzen we naar de jaarlijkse rapporten van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel  met 
een rapportering over de Brusselnorm en Brusseltoets.  
 
Het Vlaams Regeerakkoord stelt: “We blijven investeren in onze gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. De 
Brusselnorm staat centraal bij het investeren in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de 
Brusselaars. De Vlaamse Gemeenschap beschouwt voor haar beleid in Brussel 30% van de Brusselse 
bevolking als haar doelgroep en besteedt minstens 5% van de Vlaamse middelen voor 
gemeenschapsbevoegdheden aan beleid in en voor Brussel. Aan de hand van de periodieke rapporten van 
de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel bekijken we of deze doelstellingen gehaald worden, en 
desgevallend pakken we ze aan met een concreet actieplan. Zo blijven we de concrete capaciteitsnood aan 
Nederlandstalige dienstverlening in onderwijs en zorg aanpakken”. 
 
Voor meer informatie zie het rapport GACB 2020 Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel RAPPORT 2020 
(vlaanderen.be). 
In het verlengde hiervan zou in het kader van de Vlaams Brede Heroverweging ook rekening moeten 
worden gehouden met een transversale oefening over de gemeenschapsbudgetten besteed in Brussel.  
 
Gelet op het beperkte budget in dit beleidsveld en de expliciete ambitie van de Vlaamse Regering om een 
Brusselbeleid te voeren, ligt de focus in dit rapport op administratieve vereenvoudiging en waar mogelijk 
optimalisatie van het instrumentarium m.b.t. het eigen Brusselbeleid - het Beleidsveld Brussel. Een aantal 
optimalisatietrajecten waren al lopende: bv. toezicht VGC en het onderzoek Taalleerders. 
 
De oefening werd getrokken vanuit ABB, in samenwerking met de administratie Onderwijs (onderzoekslijn 
volwassenonderwijs), het Huis van het Nederlands (onderzoekslijn positie Nederlands in Brussel) en 
Muntpunt (retributies). 
 

2 BUDGET BELEIDSVELD BRUSSEL BO20211 

Begrotingsartikel Omschrijving VAK BO 
2021 

VEK BO 
2021 

SJ0-1SGI2EA-WT EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET 
DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

28 341 28 317 

 
1 Bedragen zijn in k euro. 
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SJ0-1SGI2EB-WT INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET 
BRUSSELBELEID 

11 740 12 171 

SJ0-1SGI2EC-WT DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET 
NEDERLANDS IN DE HOOFDSTAD 

390 390 

SJ0-1SGI2ED-WT VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE 
GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

1 526 1 526 

SJ0-1SGI2ED-LE VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE 
GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

1 094 1 094 

SJ0-1SGI2EV-WT WERKING VOLWASSENENONDERWIJS 633 633 
SJ0-1SGI2EW-IS MUNTPUNT 2 409 2 409 
SJ0-1SGI5EX-IS VLAAMS BRUSSELFONDS 2 989 3 764 

3 ONDERZOEKSTHEMA’S BRUSSEL 

3.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC) 

3.1.1 Beschrijving 
 
De VGC ontvangt jaarlijks een algemene dotatie van 27.225.000 euro (te indexeren).  
 
Met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de beleids- en beheerscyclus van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt met ingang van 1 januari 2022 een nieuw begrotings- en 
rekeningstelsel voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ingevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van het 
stelsel van de beleids- en beheerscyclus (“BBC”) voor de Vlaamse lokale besturen. Het bijzonder bestuurlijk 
goedkeuringstoezicht op de jaarlijkse begroting en de jaarrekening wordt vervangen door een bijzonder 
bestuurlijk goedkeuringstoezicht op het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de 
jaarrekening. Dit zorgt voor een aangepast hedendaags toezicht, maar dit vergt een aanpassing van het 
decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het decreet 
van 26 februari 2021 houdende aanpassing van dit decreet (in voege op 1 januari 2022.) past het bestuurlijk 
toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan om verenigbaar te zijn met het nieuwe begrotings- 
en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en voorziet dat alle verzendingen digitaal 
gebeuren.  
 
Gezien de voortschrijdende digitalisering zal de gegevensuitwisseling over het nieuwe beleids- en 
beheersinstrumentarium digitaal verlopen. De procedure voor een besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van de wijze van communicatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse 
Regering in het kader van bestuurlijk toezicht, met name via een digitale beveiligde zending en tot 
vaststelling van de digitale rapportering over de gegevens van de beleidsrapporten van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, is lopende. 
 
Ten slotte is er ook nog een ministerieel besluit in opmaak tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de beleids- en beheerscyclus van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
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Inherent aan deze werkwijze is de mogelijkheid tot sturing van de toekenning van de middelen en de 
terugvorderbaarheid. Evenwel is de sturing van de toekenning van middelen beperkt, om niet te zeggen 
verwaarloosbaar.  
 
Een overheveling van deze middelen naar de dotatie van de VGC is verantwoord om volgende redenen: 

- het is een teken van constructief en vertrouwensvol partnerschap tussen 2 overheden; 
- de overschakeling naar een bijzonder bestuurlijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse 

Gemeenschap (?) op het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening 
van de VGC vanaf 2022, maakt dat in de meerjarenbegroting de investeringsbudgetten 
onderhoud/werken gemeenschapscentra duidelijk (moeten) zijn; 

- via de jaarlijkse goedkeuring van de begroting van de VGC blijft er toezicht op de besteding van 
de middelen (gemeenschapsinfrastructuur); 

- géén opvolging meer op dossierniveau (uitbetalingsschijven op basis van facturen). 
 

3.1.3 Voorstel 
Op basis van deze analyse wordt voorgesteld om de investeringssubsidie van 1.116.000 euro te integreren 
in de algemene dotatie van de VGC bij de begrotingsopmaak 2022. De dotatie wordt 100% in VAK en VEK 
aangerekend in het jaar zelf. Er is in het overgangsjaar éénmalige een bijstelling van het VEK nodig om de 
dotatie volledig in VEK te kunnen aanrekenen en de openstaande vastleggingen van de 
investeringssubsidie aan te rekenen.  
 

3.2 WERKING VOLWASSENENONDERWIJS NEDERLANDS TWEEDE TAAL 
(NT2) 

3.2.1 Beschrijving 
De middelen NT2 (633.000 euro) zijn bestemd voor de financiering van de vrijstelling van het 
inschrijvingsgeld voor cursisten NT2 die gedomicilieerd zijn in Brussel en die de opleiding NT2 richtgraad 1 
of 2 volgen in een lesplaats gelegen in Brussel. Op die manier wordt elke drempel om NT2 te volgen in 
Brussel weggenomen en is de administratieve inspanning tot een minimum beperkt. 
 
Achtergrond – Vlaamse decretale regeling 
Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs voert inschrijvingsgeld in voor in een 
centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) (art. 113novies): 1,5 euro per lesuur. Het voorziet in afwijking 
daarvan voor:  

• NT2-cursussen richtgraad 1, 2, 3 en 4: 0,6 euro per lesuur (= 72 euro cursus 120 uur); 
• Inschakelingsuitkering-trekkers: 0,3 euro per lesuur. 

 
Sinds 2007 en tot op vandaag zijn er decretale (‘Vlaamse’) vrijstellingen van inschrijvingsgeld voorzien 
(algemene en specifieke voor NT2) voor:  

• werkzoekenden in een door VDAB/Actiris (attest werkzoekenden) erkend traject naar werk;  
• leefloners; 
• personen die afhankelijk zijn van iemand uit bovenstaande 2 categorieën; 
• mensen met een invaliditeitsuitkering; 
• inburgeraars; 
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• gedetineerden; 
• …    

Cursisten die een beroep willen doen op deze vrijstellingen, moeten daarvoor een attest voorleggen.  
 
Toepassing van de Vlaamse regelgeving in Brussel en de ‘Brusselse vrijstelling’ 
Bij het in voege treden van het decreet van 15 juni 2007 (op 1 september 2007) bleek dat het in Brussel zo 
goed als onmogelijk was om op tijd aan de papieren attesten te geraken voor de grootste groep van 
‘rechthebbenden’ op de decretale vrijstelling van inschrijvingsgeld (zijnde werkzoekenden en leefloners). 
Waar in Vlaanderen werkzoekenden en leefloners vaak door VDAB of OCMW naar een cursus NT2 werden 
doorverwezen en van deze doorverwijzers een attest meekregen om te bewijzen dat ze geen 
inschrijvingsgeld moesten betalen, was dat in Brussel veel minder het geval (aanvankelijk quasi nooit). 
Kandidaat-cursisten die zich kwamen inschrijven, werden door het Huis van het Nederlands of het CVO 
naar Actiris of naar een OCMW gestuurd om een attest van vrijstelling van inschrijving te vragen. Daar 
konden meerdere dagen overgaan, waardoor ze opstartmomenten dreigden te missen, of hun plaats in hun 
voorkeurcursus verloren.  
 
Die administratieve moeilijkheden vormden de basisargumentatie voor de  invoering in september 2008 
van de zogenaamde ‘Brusselse vrijstelling’, d.w.z. de vrijstelling van inschrijvingsgeld voor alle Brusselse NT2-
cursisten. Die was nodig om bij de inschrijving geen onderscheid te moeten maken tussen wie wel of niet 
inschrijvingsgeld moest betalen, en de ‘vermoedelijke’ werkzoekenden en leefloners niet te moeten 
‘wegsturen’ om een attest. Bijkomend argument was de promotie van het Nederlands in Brussel, die 
bemoeilijkt zou worden als het volgen van Nederlandse taallessen plots betalend zou worden. 
 
Probleem met de financiering van de Brusselse vrijstelling 
- In 2008 werd in een afspraak tussen de ministers van ‘onderwijs’ en ‘Brussel’ vastgelegd dat voor de 

financiering van de – bijkomende - Brusselse vrijstelling jaarlijks ‘een bedrag’ zou worden 
overgeschreven van de Brusselbegroting naar die van onderwijs. Dit bedrag ligt nu al vele jaren vast 
op 633.000 euro, maar vormt al even vele jaren aanleiding tot discussie. 

- Door het invoeren van de Brusselse vrijstelling is het immers de facto onmogelijk geworden om precies 
te berekenen hoeveel Brusselse NT2-cursisten recht ‘zouden hebben’ op een decretale Vlaamse 
vrijstelling. In de registratiesystemen van het Huis van het Nederlands en de CVO kan je die decretale 
vrijstellingen immers maar aanvinken, als je tegelijk het afgesproken attest oplaadt. En dat is nu net 
het probleem: die attesten zijn er voor de overgrote meerderheid van de Brusselse werkzoekenden en 
de leefloners niet. 

- Daarom werd tussen Ahovoks (verificatie) en de CVO/het Huis, vanaf 2008, afgesproken dat zij voor 
alle Brusselse cursisten in eerste instantie de Brusselse vrijstelling zouden registreren.  

- Voor Brusselse cursisten die wél een officieel vrijstellingsattest hebben (dit zijn vnl. de inburgeraars en 
werkzoekenden in een traject bij VDAB) was en is de afspraak dat beide vrijstellingen worden 
aangevinkt, met de Brusselse vrijstelling op de eerste plaats (het registratiesysteem Kruispuntbank 
Integratie (KBI) doet dit standaard in die volgorde). Hier is er een technisch probleem: de software van 
een deel van de CVO’s kan geen 2 vrijstellingen tegelijk weergeven. Daardoor worden een aantal 
decretale rechthebbenden mét attest inderdaad niet als dusdanig geregistreerd en niet doorgegeven 
aan Ahovoks, maar dat is een technisch nevenprobleem. Het hoofdprobleem zijn de ontbrekende 
attesten voor de leefloners en voor de werkzoekenden die alleen bij Actiris en niet bij VDAB bekend 
zijn. 
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633.000 euro, élke Brusselaars voor lessen NT2 (richtgraad 1 en 2) in een CVO in Brussel het 0-tarief werd 
aangerekend.  
 
Sinds 2019 financiert Ahovoks de Vlaamse vrijstellingen (ook in Brussel) via haar nieuwe betalingsregeling. 
Het aanvaardt niet langer de forfaitaire bijdrage van 633.000 euro voor de Brusselvrijstelling. Op Actiris 
(attest werkzoekenden) na verloopt alle uitwisseling via kruispuntbank MAGDA, waardoor Ahovoks – mits 
de controle op de papieren attesten Actiris – correct kan vaststellen wie recht heeft op de Vlaamse 
vrijstelling én wie op de Brusselvrijstelling. In een overgangsfase 2020 heeft Ahovoks volgens het oude 
principe van voorschotten en afrekeningen de Brusselvrijstelling met de CVO’s uitgevoerd. Vanaf 2021 is 
Ahovoks nog beschikbaar voor het overmaken van de cijfers, maar dient de uitbetaling door Coördinatie 
Brussel (ABB) te gebeuren (aan de CVO’s). 
 

3.2.3 Voorstel   
 
PISTE 1. Behouden van het huidige systeem (= variërend budget) 
Het budget voor de Brusselvrijstelling zal elk jaar variëren i.f.v. de effectieve inschrijvingen. 

• In geval van tekort dienen bijkomende middelen toegekend (verschuiving uit VBF/ Polsslag); 
• In geval van daling inschrijvingen dient het restbudget herbestemd (binnen het kalenderjaar) of, 

mits respect begrotingsrichtlijnen, ingezet als voorschot Brusselvrijstelling volgende jaar; 
• Uitbetaling in 2 stappen: sept 2021 uitbetalen voorschot 21-22 (op basis van voorlopige cijfers) en 

pas in jan 2022 (met budget 2022) de afrekening 20-21? 
• Kunnen CVO’s zo lang wachten op middelen in geval van sterke stijging inschrijvingen? 

 
Randvoorwaarden:  
Er dienen gesprekken gevoerd met CVO’s en afspraken gemaakt over de modaliteiten van uitbetaling en de 
realisatie van de koppeling MAGDA-FIDUS om het aantal Brusselvrijstellingen correct vast te stellen.  
 
PISTE 2. Afbouwen Brusselvrijstelling om 633.000 euro als maximum te garanderen 
Opties daarin kunnen zijn: 

• Brusselvrijstelling beperken tot NT2 richtgraad 1 (en dus richtgraad 2 betalend)? 
• Brusselvrijstelling stoppen bij hernemen eerder niet-geslaagde cursus? 
• Brusselvrijstelling omzetten in Brusselkorting van 0,3 euro/uur? 

 
Randvoorwaarden: 

• Gesprek met CVO’s om voorstellen af te toetsen en andere ideeën te verzamelen, waarna de 
verschillende voorstellen worden becijferd. De beslissing dient genomen in april 2022 met het oog 
op inschrijvingen lessen vanaf  het schooljaar 2022-2023; 

• Extra inspanningen/controle bij inschrijving cursisten; 
• Aanpassen inschrijvingssoftware CVO’s. 

 
PISTE 3. Stopzetten Brusselvrijstelling/budget herbestemmen (binnen doelstelling Nederlands) 
Opties daarin kunnen zijn: 

• nieuwe acties ontwikkelen i.k.v. van de versterking van het Nederlands in Brussel; 
• bijkomende middelen toekennen aan het Huis van het Nederlands Brussel voor acties rond 

promotie en oefenkansen; 
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VAK 5.901.000 5.631.000 5 891 000 5 627 000 2 989 000 
Punctuele besparing    -2 500 000   
Generieke besparing 6%    -138 000   
  5.901.000 5.631.000 5 891 000 2 989 000 2 989 000 

 

3.4.2 Analyse 
 
Er is een administratieve vereenvoudiging mogelijk door de opheffing van het Vlaams Brusselfonds. 
 
Argumenten tot opheffing van het Vlaams Brusselfonds zijn de volgende: 
 
1. De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) en de begrotingsstructuur (soepelere 

herverdelingsmogelijkheden) bieden de nodige flexibiliteit voor het optimaal aanwenden van de 
middelen.  

2. Het Vlaams Brusselfonds heeft geen eigen personeelskader. Het personeel van het team Coördinatie 
Brussel wordt op dit ogenblik deels ingezet om de dagelijkse werking te verzekeren.  Door de opheffing 
van het Vlaams Brusselfonds valt deels een administratieve stroom (rapportering) weg. Dit zorgt 
evenwel slechts voor  beperkte efficiëntiewinsten. De collega’s zullen voor de vrijgekomen tijdsingezet 
ingeschakeld worden om de dienstverlening optimaal te garanderen en verder te optimaliseren  

3. De begrotingstechnische complexiteit bij de afstemming van de interne stromen tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de te consolideren entiteiten. De onderhouds- en investeringskosten aan de eigen 
gebouwencomplexen (Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel) worden aangerekend op de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Aangezien het Vlaams Brusselfonds deze gebouwen beheert, 
worden deze uitgaven tijdens het jaar geboekt op de kredieten, voorzien in de begroting van het Vlaams 
Brusselfonds. Per einde van het boekjaar worden die uitgaven overgedragen naar het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (MVG). Hierbij moet de ontvangende partij, in dit geval de Vlaamse Gemeenschap, 
de gegevens over de corresponderende uitgaven vragen aan het Vlaams Brusselfonds. Deze complexe 
overdracht kan worden vermeden door de uitgaven voor eigen activa direct aan te rekenen op de 
kredieten, die daarvoor voorzien worden in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.  

4. Het beheren van het Vlaams Brusselfonds als Vlaamse openbare Instelling (VOI) brengt volgende beheers- 
en rapporteringsplichten met zich mee (die bij een afschaffing van het fonds wegvallen):  

• Begrotingsopmaak, -aanpassingen en herverdelingen van de ESR-begroting 
• Boekhoudkundig beheer van het Fonds (zit niet in Orafin) 
• Betalingen uitvoeren in Isabel (ING rekening) 
• Rapportering: 

- Jaarlijkse rapportering/jaarrekening - VCO-decreet van 29 maart 2019, toepassing artikel 42 
en volgende, tegen 31 maart  

- Rapportering verwijlinteresten (per kwartaal) 
- Voorlopige uitvoeringscijfers (januari) 
- CFO - wekelijks prognose van de betalingen  
- Jaarverslag maken en indienen bij het Vlaams Parlement (juni)  

5. De kredieten van het fonds worden niet vastgelegd en uitbetaald via Orafin. Bij de opmaak van 
generieke overzichten bij bv. parlementaire vragen zijn deze niet opgenomen en moeten ze afzonderlijk 
worden opgezocht en toegevoegd. 

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
30.06.2021       pagina 13 van 17 

3.4.3 Voorstel 
 
Omwille van voorgaande redenen van administratieve vereenvoudiging en transparantie wordt voorgesteld 
om het Vlaams Brusselfonds, opgericht bij decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2002 op te heffen vanaf 1 januari 2023 en te integreren in de reguliere 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
De flexibele toekenning van subsidies zal worden bestendigd door het creëren van een facultatieve 
subsidiebasis onder de algemene omschrijving “initiatieven in de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar 
en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen in Brussel”. Aangezien de initiatieven complementair 
zijn aan het inclusief gemeenschapsbeleid is deze flexibiliteit in de aanwending en bestemming van de 
middelen binnen de verschillende gemeenschapsdomeinen noodzakelijk. 
 
De onderhouds- en exploitatiekosten van de onroerende goederen van de Vlaamse overheid zijn momenteel 
een onderdeel (vermogensbeheer) van het Vlaams Brusselfonds. De middelen die jaarlijks worden voorzien 
voor de exploitatiekosten en voor kleine herstellingen voor beide gebouwencomplexen (200 keuro) zullen 
bij de afschaffing van het fonds vanaf 2023 volgens een historisch percentage worden toegevoegd aan 
respectievelijk de toelage van Muntpunt en de werkingssubsidie van het Huis van het Nederlands Brussel. 
 
Vrijwaren van de ontvangsten: 
Het bedrag aan VAK en VEK dat momenteel is ingeschreven in de begroting van het Vlaams Brusselfonds 
(verminderd met de 200 keuro aan onderhouds- en exploitatiekosten) wordt ingeschreven in het reguliere 
begrotingsprogramma.  
 
Binnen de begroting van het Vlaams Brusselfonds zijn er ook jaarlijks te indexeren ontvangsten van 
ongeveer 620 keuro. Die recurrente eigen ontvangsten zijn het huurgeld voor het gebruik van de lokalen in 
het Huis van het Nederlands Brussel en een geïndexeerde vergoeding van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie als bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt, in uitvoering van artikel 
12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008. 
 
Binnen de begroting van het Vlaams Brusselfonds is het nu mogelijk om deze eigen ontvangsten te 
recupereren in VAK en VEK. Dit moet ook mogelijk zijn binnen het gewone begrotingsprogramma. In dat 
kader is overleg met Financiën en Begroting noodzakelijk om verder te onderzoeken wat hiervoor de meest 
adequate regeling is. Het voorzien van een ontvangstenartikel en een uitgavenartikel waarbij de eigen 
ontvangsten kunnen worden gerecupereerd of een begrotingsfonds voor de ontvangsten waarbij 
uitdrukkelijk wordt bepaald welke specifieke ontvangsten (620 keuro) kunnen worden aangewend voor 
welke specifieke uitgaven, zoals bv. een deel van de erfpachtvergoeding van Muntpunt (2.104 keuro) (een 
deel van) het eigenaarsonderhoud, onroerende voorheffing…? 
 
Het gebruik van de naam ‘Vlaams Brusselfonds’ blijft in het kader van de beleidscommunicatie en met 
betrekking tot het richtlijnenkader voor de toekenning van investeringssubsidies in Brussel zeker relevant 
en behouden. 
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6 CONCLUSIES – VERVOLGTRAJECT 

Na een analyse van de bovenstaande beschreven trajecten worden volgende optimalisatietrajecten 
voorgesteld voor het beleidsveld Brussel: 
 
1. De integratie van de investeringssubsidie van 1.116.000 in de algemene dotatie van de VGC bij de 

begrotingsopmaak 2022. De dotatie wordt 100% in VAK en VEK aangerekend in het jaar zelf. Er is in het 
overgangsjaar éénmalige een bijstelling van het VEK nodig om de dotatie volledig in VEK te kunnen 
aanrekenen en de openstaande vastleggingen van de investeringssubsidie aan te rekenen. 
 

2. Volwassenenonderwijs NT2 – in het rapport worden 3 scenario’s geformuleerd voor de toekomst: 
PISTE 1. Behouden huidige systeem (variërend budget)  
PISTE 2. Afbouwen Brusselvrijstelling om 633.000 euro als maximum te garanderen 
PISTE 3. Stopzetten Brusselvrijstelling/budget herbestemmen (binnen doelstelling Nederlands). 
 

3. De opheffing van het Vlaams Brusselfonds, opgericht bij decreet van 21 december 2001 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, vanaf 1 januari 2023 (omwille van efficiëntie- en 
doelmatigheidsredenen) mits bestendiging van flexibele toekenning van subsidies door het creëren van 
een facultatieve subsidiebasis onder de algemene omschrijving “initiatieven in de uitbouw van een 
kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen in Brussel”. Aangezien de 
initiatieven complementair zijn aan het inclusief gemeenschapsbeleid is deze flexibiliteit in de 
aanwending en bestemming van de middelen binnen de verschillende gemeenschapsdomeinen 
noodzakelijk. Het voeren van een impulsbeleid voor investeringen in Brussel en de toekenning van de 
investeringssubsidies gebeurt nog steeds onder de noemer van het Vlaams Brusselfonds. 
 

4. Om objectieve redenen heeft een onderzoek naar de kostendekkingsgraad en efficiëntie van retributies 
(vergoedingen voor dienstverlening, zaalverhuur) bij Muntpunt weinig tot geen meerwaarde. De 
uitdaging is het opvangen van de stijging van de lonen rekening houdende met indexatie en 
baremaverhogingen. 

 
 

  






