
Bijlage VGC toepassing BBC _ DIGITALE 
RAPPORTERING 
 

1. Context 
 

1.1. Nieuw wettelijk kader 
Het huidige begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd 
ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- 
en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

Tot op heden gebruikt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de planning en de financiële 
rapportering nog altijd de ‘Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding’ (hierna: “NGB”), die dateert van 
1995, en die vooral gericht is op rapportering volgens budgetbasis (het dominante mechanisme). 
De NGB bevat geen rapportering over de beleidsmatige aspecten en heeft te weinig belangstelling 
voor de meer bedrijfseconomische rapportering op basis van de transactieboekhouding. Daardoor 
biedt de NGB weinig meerwaarde aan de beleidsmensen en heeft de VGC behoefte aan een 
gemoderniseerd beleids- en beheersinstrumentarium met een eigentijds boekhoudkundig kader en 
rekeningenstelsel.  

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, 
zoals bepaald in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC van de lokale en provinciale besturen, rekening 
houdende met de bijzondere positie, het unieke karakter van de VGC en de specifieke rol van de 
Vlaamse overheid in Brussel. 

Het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium omvat de volgende beleidsrapporten: 

(a) het meerjarenplan (strategische nota, financiële nota en toelichting) 
(b) de aanpassing van het meerjarenplan; 
(c) de jaarrekening.  
 

Het nieuwe begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is evenwel 
niet verenigbaar met het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Dit decreet voorziet immers nog steeds in de verplichte schriftelijke 
verzending van besluiten en beslissingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en in een 
bijzonder bestuurlijk goedkeuringstoezicht op “de vaststelling van de jaarlijkse begroting van 
ontvangsten en uitgaven” en “het afsluiten van de jaarlijkse rekening van ontvangsten en uitgaven 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie”.  

Het decreet van 26 februari 2021 (met ingang van 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. Er is geen sprake van overheveling van sectormiddelen  -Deze piste is verlaten  

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. 
 
Tenslotte 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. 
 

1.2. Goedkeuring en uitvoering Meerjarenplan  
Het meerjarenplan van de VGC start op 1 januari van het tweede kalenderjaar dat volgt op dat 
waarin de raad van de VGC voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling bijeenkomt en eindigt op 
31 december van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin de daaropvolgende raad voor het eerst 
in zijn nieuwe samenstelling bijeenkomt (bv. 2026-2030, 2031-2035, enz.).  
 
Om de VGC toe te laten om zich te kunnen voorbereiden op de concrete toepassing van de regels 
over de BBC is voor deze legislatuur voorzien in een overgangsregeling, met een meerjarenplan 
voor de periode van 2022 tot en met 2025 (i.p.v. een meerjarenplan 2021-2025).  
 
De VGC heeft op 30 november 2020 een Strategisch meerjarenplan 2021-2025 goedgekeurd. Dit is 
een politiek document dat niet is onderworpen aan goedkeuring door de Vlaams Brussel minister. 
Het plan is ook nog niet gekoppeld aan de begroting of een financieel meerjarenplan.  
 
Het Meerjarenplan 2022-2025 in de BBC is wel gekoppeld aan een meerjarenbegroting en 
onderhevig aan goedkeuring door de Vlaams Brussel minister.  
 
De BBC van de VGC zal van start gaan op 1 januari 2022. De VGC zal haar SMJP moeten 
aanpassen/aanvullen/bijsturen ifv de randvoorwaarden en rapporteringsverplichtingen van BBC  
In het najaar moet de VGC het meerjarenplan 2022-2025 ter goedkeuring. indienen. 
 
In het meerjarenplan volgens BBC zal die rechtstreekse koppeling tussen beleid en financiën 
expliciet veruitwendigd worden in de volgende onderdelen: 

- De strategische nota: die bevat niet alleen de omschrijving van de prioritaire acties 
(of actieplannen) en beleidsdoelstellingen, maar ook de verwachte ontvangsten per 
prioritaire actie en per prioritaire beleidsdoelstelling. 

- Het financieel doelstellingenplan: dat geeft een samenvattend financieel overzicht op 
het niveau van de beleidsdoelstellingen, met een detail voor de prioritaire 
beleidsdoelstellingen. 

- De documentatie bij het MJP: die bevat een volledig overzicht van alle doelstellingen, 
actieplannen en acties met de eraan gekoppelde verwachte ontvangsten en uitgaven 
(per jaar). 

 
1.3. Digitale vorm van de gegevensuitwisseling  

De digitale vorm van de gegevensuitwisseling gebeurt via een tool die online staat en die ook al 
gebruikt wordt door de lokale besturen : 

https://loket.lokaalbestuur.vlaanderen.be/login 

Deze is gratis te gebruiken. Er is een handleiding beschikbaar.  Er dient enkel een login 
aangevraagd te worden. 

De codes die gebruikt dienen te worden voor de rapportering zijn af te spreken tussen de 
Vlaamse Overheid en de VGC en liggen dus niet vast. 

https://loket.lokaalbestuur.vlaanderen.be/login


De tools waarin rapporteringscodes kunnen worden geraadpleegd zijn de analysetools. Die staan 
op de website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc/data. 
Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële verslagen geüpload worden. 

 
2. vraagstelling 

 
Het BBC-concept biedt de VGC de mogelijkheden om een directe koppeling te maken tussen de 
inhoudelijke componenten van het beleid (doelstellingen, actieplannen, acties) en de financiële 
gevolgen ervan (in termen van (geraamde) ontvangsten en uitgaven. De financiële invulling 
wordt opgebouwd vanuit het laagste niveau: aan elke actie worden de geraamde uitgaven en 
ontvangsten gekoppeld, waardoor bovenliggend de financiële gevolgen op het niveau van de 
actieplannen en beleidsdoelstellingen zichtbaar worden.  
 
De vraag is of bij de rapportering over de uitvoering van het Meerjarenplan 2022-2025 ook de 
digitale rapportering en monitoring van de sectorale of specifieke subsidies (jeugd, lokaal 
cultuurbeleid, armoedebestrijding, sport, erfgoed, …) via BBC kan worden overwogen en 
meegenomen. 
 
De integratie van de zgn. sectormiddelen in de algemene dotatie van de VGC is verlaten. De 
belangrijkste subsidies naast de algemene dotatie aan de VGC zijn de volgende: 

 

Stedenbeleid 18 170 198 
Stedenfonds 17.304 165 
Subsidies stedelijk beleid Roma@work 161 033 
Subsidie voor eigen gemeenschapsinfrastructuur VGC 1.116.000 
Brede school initiatieven 705 000 
integratiebeleid 160.000 
Cultuur en Jeugd 4.063.216 
Lokaal cultuurbeleid 2.445.501 
Participatiedecreet 93.060 
Convenant cultureel erfgoed 451 000 
jeugdwerkbeleidsplan 1 073 655 
Sportbeleid 738 000 
Welzijn 654 100 
Kinderarmoedebestrijding en buurtgerichte netwerken 245 500 
Lokaal sociaal beleid 154 600 
Logo Brussel (Vlaamse gezondheidsdoelstellingen) 254 000 
Onderwijs 316 359 
Milieuzorg op school 53 359 
Taalstimulerende initiatieven en zomerschool 125 000 
Leesbevordering en talen-t-boost (OCB) 138 000 

 

 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc/data


3. Casus ter illustratie  
 
Oefening binnen het beleidsdomein Gezin: de regie/middelen voor de buitenschoolse opvang 
zullen vanaf 1 september 2021 worden overgeheveld aan de lokale besturen en in Brussel aan de 
VGC.  

• In een omzendbrief aan de VGC heeft minister Beke aangegeven welke de 2 codes zijn die 
dienen gebruikt voor de rapportering BBC.  

• Via een BVR wordt oa. bepaald dat in de meerjarenplannen ook de doelstellingen dienen 
opgenomen.  

• Omdat de VGC niet gevat in het Planlastdecreet van 15 juli 2011 
https://www.etaamb.be/nl/decreet-van-15-juli-2011_n2011203932.html, dient er voor de 
VGC ook expliciet bepaald wanneer de rapportering ten laatste dient overgemaakt, op 
welk uitbetalingsritme subsidies verlopen én welke regeling van terugvordering van 
toepassing is. 

4. Analyse per sector - een aantal vragen: 
 

4.1. Wat is de actuele wettelijke basis voor het geven van subsidies aan de VGC voor de 
verschillende beleidsdomeinen? 

 
- Stedenbeleid : de subsidies ikv het stedenfonds, subsidies Stedelijk Beleid zijn uitsluitend 
gebaseerd op het decreet van 18 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, artikel 13. 
 
- De investeringssubsidies voor eigen gemeenschapsinfrastructuur VGC zijn uitsluitend 
gebaseerd op het decreet van 18 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, artikel 13. 
 
- De Brede Schoolinitiatieven zijn uitsluitend gebaseerd op het decreet van 18 december 
2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2021, artikel 13. 
 
- Lokaal integratiebeleid: de subsidies zijn gebaseerd op het integratie- en 
inburgeringsdecreet van 7 juni 2013 en het besluit van 29 januari 2016. 
 
- Lokaal cultuurbeleid: De wettelijke basis voor de subsidie is te vinden in artikel 47 van het 
decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid en artikel 42 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende 
het lokaal cultuurbeleid. 
 
- Participatiedecreet- subsidielijn Lokale netwerken voor de bevordering van de 
vrijetijdsparticipatie van personen in armoede : 
De wettelijke basis voor de lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van 
personen in armoede is terug te vinden in het artikel 22 van het Participatiedecreet van 18 januari 
2008, zoals gewijzigd, en artikel 19 tot en met 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 
juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en 
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport, zoals 
gewijzigd. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.etaamb.be%2Fnl%2Fdecreet-van-15-juli-2011_n2011203932.html&data=04%7C01%7Cann.steenwinckel%40vlaanderen.be%7C8fa92611457b45869ee808d8cec9b7ec%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637486713352409783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bajp2vn4AyhsT3lZCU%2FSSEhoYy0QFoF%2F%2F3JKFuGYDJ4%3D&reserved=0


- Cultureel-erfgoedconvenant: de werkingssubsidie voor het cultureel-erfgoedconvenant is 
voorzien het in het Cultureel erfgoeddecreet van 23 februari 2017. (ter info: deze subsidie wordt 
niet toegekend op basis van Vlaamse Beleidsprioriteiten). 
 
- Jeugd : De financiering gebeurt op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid. 
 
- Sport : Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de 
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid. De voorwaarden, tevens vervat in de regelgeving, zijn : 
a) Het indienen en door de minister van Sport aanvaard worden van een subsidieaanvraag m.b.t. de 
Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen; 
b) Het inhoudelijk invullen van de vier Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen  
c) Het voldoen aan het bestedingspercentage per Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen; 
d) Het voorzien in een cofinanciering van minstens 30% van het subsidiebedrag; 
e) Het beschikken over een sportraad die, op eigen initiatief of op verzoek, autonoom advies geeft 
aan de overheid, over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het 
sportbeleid. De VGC moet aantonen dat ze de sportraad heeft betrokken bij de planning met 
betrekking tot het sportbeleid en dat ze om advies heeft gevraagd over de planningsdocumenten met 
betrekking tot het Sport voor Allen- beleid in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor 
Allen. De sportraad bespreekt ook jaarlijks de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakte 
rapporteringsdocumenten met betrekking tot het Sport voor Allenbeleid in het kader van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten Sport voor Allen.  
f) Het elektronisch raadpleegbaar stellen via de website van de subsidiereglementen en het 
erkenningsbesluit van de sportraad  
g) Het bepalen van indicatoren voor de evaluatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen 
h) Het indienen van de rapportering. 
i) Meewerken monitoring VG 
Sport Vlaanderen geeft nog andere ‘tijdelijke’ projectmatige subsidies op basis van reglement 
(bovenlokale sportpromotie, evenementen) of ander decreet (sportinfrastructuur). 

- Lokaal sociaal beleid : De subsidie voor het lokaal sociaal beleid is nominatim opgenomen 
in het decreet van 18 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2021. Er zijn decretaal geen voorwaarden verbonden aan de subsidie. In de 
convenant die afgesloten werd met de VGC staan die er wel : er moet een legislatuurplan worden 
opgemaakt dat uitvoering geeft aan het decreet LSB voor het BHG. De subsidies worden jaarlijks 
toegekend op basis van jaarplannen die het meerjarenplan voor dat jaar concretiseren. Het 
jaarlijkse subsidiebesluit is de effectieve toekenning van de subsidie. Deze subsidie moet jaarlijks 
verantwoord worden op basis van een inhoudelijk en financieel jaarverslag dat tegen 1 mei van 
het daaropvolgende jaar ingediend moet zijn. 
 
4.2. Hoe gebeurt nu de rapportering en verkiezen jullie eventueel de rapportering binnen de 
beleids- en beheercyclus met nieuwe externe rapporteringscodes? 
 
- Stedenfondsmiddelen : Voor de VGC wordt er momenteel gewerkt met een tussenoplossing. 
De rapportering gebeurt thans nog op papier op basis van een MB. Het voorziet dat de 
verantwoording gebeurt via een sjabloon Voor de toekomst vanaf 2022 verkiest stedenbeleid dat 
dit gebeurt via BBC, met rapporteringscodes (oormerken) gekoppeld aan het meerjarenprogramma 
(MJP) van de VGC 2022-2025, zodat het voor hen mogelijk is om te detecteren welk aandeel van 
de subsidie is ingezet voor welke doelstelling binnen het MJP. Dit kan dan ook bepaald worden in 
het M.B. dat de subsidie toekent. 
 



- De investeringssubsidies voor eigen gemeenschapsinfrastructuur VGC worden 
verantwoord aan de hand van de gestelde subsidievoorwaarden in het subsidiebesluit, met name 
op basis van vorderingsstaten of facturen en het saldo na voorlegging en goedkeuring door de 
bevoegde administratie van een financiële en functionele verantwoording. Het is de bedoeling om 
deze middelen vanaf BO 2022 te integreren in de algemene dotatie van de VGC. 
 
- De subsidies voor Brede School initiatieven: De VGC bezorgt jaarlijkse een verantwoording  
op basis van de gestelde voorwaarden in het jaarlijks MB betreffende de toekenning van de 
subsidies, nl. een tussentijds verslag en een eindrapport (financiële en functionele verantwoording) 
m.b.t. de gestelde subsidieperiode. Nog geen concrete visie op de verdere financiering  
 
- Lokaal integratiebeleid : Tot nu toe ontving VGC een projectsubsidie en gebeurde de 
afrekening aan de hand van een functionele en financiële verantwoording. De regelgeving inzake 
integratie- en inburgeringsbeleid wordt momenteel aangepast zodat de middelen aan de VGC 
worden toegekend op basis van het strategische meerjarenplan. De VGC zal in de jaarrekening aan 
de hand van een rapporteringscode aangeven welke activiteiten en prestaties zijn verricht met 
betrekking tot de regie van het integratiebeleid  
 
- Lokaal cultuurbeleid : Jaarlijks papieren/digitaal voortgangsrapport tegen 30 april in te 
dienen bij het Dept. CJM. Dit voortgangsrapport: 
• wordt goedgekeurd door het VGC-college en ondertekend door de leidende VGC-ambtenaar 
en het VGC-collegelid bevoegd voor cultuur; 
• bevat een inhoudelijke terugblik en een financiële afrekening van het afgesloten 
gesubsidieerde kalenderjaar; 
• bevat een verklaring van een minimale investering (€21.000) i.v.m. de uitbouw van de 
Brusselse gevangenisbibliotheek; 
• bevat een opsomming + begroting voor de geplande acties van het lopende kalenderjaar; 
De decretaal bepaalde jaarlijkse algemene bibliotheekbeleidsrelevante gegevens (o.a. Muntpunt & 
obib) worden via een aparte applicatie ingegeven. 

- Participatiedecreet - Lokale netwerken ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van 
personen in armoede : De rapportering gebeurt via een papieren verantwoordingsnota. Dit was 
tijdens de periode 2014-2019 voor alle lokale netwerken nog het geval. Een aantal decreten, 
waaronder het Participatiedecreet, zijn niet opgenomen in het BBC-verhaal. Dit is ook niet zo voor 
de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
- Cultureel-erfgoedconvenant: de rapportering verloopt via KIOSK, het digitaal 
subsidieportaal van het departement CJM. De rapportering over de convenant met de VGC is 
daarbij dezelfde als de rapportering voor de cultureel-erfgoedconvenants die gesloten zijn met 
steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
In een eerdere versie van het Cultureel-erfgoeddecreet was voorzien dat de rapportering van de 
cultureel-erfgoedconvenants met de steden verliep via de BBC. Omwille van het erg summiere 
karakter van deze rapportering was de ervaring hiermee niet zo positief en is hier vanaf gestapt.  

- Lokaal Jeugdbeleid : De rapportering gebeurt op papier. Het besluit bij het decreet bepaalt 
dat (het College) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks een verantwoordingsnota moet 
indienen. Deze nota moet zowel een inhoudelijk als een financieel verslag bevatten. 

 
- Sport :  de rapportering gebeurt op papier. Uiterlijk op 31 juli van elk jaar rapporteert de 
VGC via een jaarlijks verslag over de effectieve invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport 



voor Allen in het voorafgaande jaar. Het jaarlijkse verslag wordt, na advies van de sportraad, 
goedgekeurd door het College van de VGC. Sport Vlaanderen stelt de formulieren voor het jaarlijkse 
verslag ter beschikking. 
Het jaarlijkse verslag bestaat uit : 

1° de informatiefiche over de dienst die verantwoordelijk is voor sport; 
2° in voorkomend geval, de gewijzigde onderdelen van het sportbeleidsplan en de gewijzigde 
subsidiereglementen; 
3° een inhoudelijk overzicht van de realisatie van de maatregelen en de timing ervan, opgenomen 
in het sportbeleidsplan per Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen; 
4° de financiële middelen die besteed zijn per Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen; 
5° de goedgekeurde rekening en een bijbehorende financiële nota op basis waarvan de uitgaven, 
vermeld in punt 4°, gestaafd worden. 
 
Het werken via BBC met per Vlaamse beleidsprioriteit sport een sectorcode zou een mogelijke 
optie kunnen zijn mits rekening te houden met volgende voorwaarden: 
a) Enkel van toepassing voor de decretale structurele subsidies op basis van 

meerjarenbeleidsplan sport dus niet voor tijdelijke projectsubsidies en infrastructuursubsidies 
b) De impact op de aanpassing van de eigen sectorale regelgeving (decreet en besluit) moet 

haalbaar zijn gezien de korte tijdsperiode. 
c) Engagement van VGC inzake het kwaliteitsvol formuleren van alle doelstellingen en acties i.f.v. 

VBPS en bij voorkeur sectorspecifiek op actieniveau. Indien dit niet het geval is, zal in 
toelichtingsveld duiding moeten gebracht worden. 

d) Alle uitgaven en inkomsten systematisch voorzien van de juiste sectorcode. Indien een actie 
door verschillende sectoren wordt gesubsidieerd dient dit geduid te worden in toelichting bij 
de actie 

e) De documentatie/informatie die niet opgevraagd kan worden via de tool moet op andere 
manier ter beschikking gesteld worden (URL op te nemen in toelichtingsveld, website, op 
papier, …) 

 
Conclusie voor sport 

• De timing: idem als planlastendecreet 
• documenten : gedeeltelijke overeenstemming + wat als sportdoelstellingen niet onder de 

selectie prioritaire doelstellingen valt? 
• sportbeleidsplan: gedeelte uit meerjarenplan te bekomen via sectorcodes 
• informatiefiche: extra bijlage? Nog nodig?  
• gewijzigd SBP: herziening MJP voor de zaken gekoppeld aan sectorcodes 
• realisaties inhoud: uit rapportering doelstellingen en acties gekoppeld aan sectorcodes 
• goedgekeurde rekening: zit in BBC 
• financiële nota: inhoud gekoppeld aan financiële middelen op voorwaarde dat er zeer 

correct gekoppeld wordt en de acties zo sectorspecifiek mogelijk zijn + toelichtingsvelden 
gebruiken om dubbele subsidiëring te vermijden 

• bezwaarprocedure: idem planlastendecreet 
 
- Lokaal sociaal beleid (armoede) : Momenteel is de rapportering op papier,  
  



4.3. Is voorzien in de regelgeving dat de VGC zich inschrijft in de beleidsprioriteiten van de 
Vlaamse Regering? 
 
- Stedenbeleid nog niets concreet – wordt pas in juni opgenomen  
 

- Lokaal integratiebeleid :  Art. 47 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse 
Integratie- en Inburgeringsbeleid bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie de 
regierol over het integratiebeleid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft en dat 
ze dus voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het inclusieve 
integratiebeleid zorgt, daarvoor de relevante actoren coördineert en de nodige personen 
en hun organisaties bij dat beleid betrekt. De wijzigende regelgeving (wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016), voorziet dat de strategische 
doelstellingen die opgenomen zijn in het strategische meerjarenplan met betrekking tot 
de regie van het integratiebeleid, beantwoorden aan het Vlaams Regeerakkoord en aan de 
doelstellingen die opgenomen zijn in de beleidsnota van de bevoegde minister.  

 
- Lokaal Jeugdbeleid : De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid en het jeugdwerk 

zijn : 
1° de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin; 
2° de bevordering van de participatie in het jeugdwerk van kinderen en jongeren 
in maatschappelijk kwetsbare situaties. 

 
De Vlaamse Regering kan een of meer extra beleidsprioriteiten bepalen. 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie een jeugdbeleidsplan in, waarin wordt aangegeven hoe 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie invulling zal geven aan de beleidsprioriteiten 
die de Vlaamse Regering voor het lokaal jeugdbeleid heeft bepaald. Indien de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie niet beantwoordt aan de criteria die door de 
Vlaamse Regering bepaald worden ter uitvoering van de beleidsprioriteiten dan 
verliest zij het recht op de subsidie zoals toegekend voor de financiering van 
onderhavige beleidsprioriteit. Eén en ander is hier dus decretaal bepaald. 

- Lokaal cultuurbeleid: De Vlaamse beleidsprioriteiten voor de gemeenten in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad zijn: 
 In artikel 47 van het decreet wordt bepaald dat de minister namens de Vlaamse Regering 
een convenant kan sluiten met de VGC waarin de volgende elementen aan bod komen:  

1. de invulling die de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal geven aan de 
Vlaamse beleidsprioriteiten, namelijk: 

a. een kwaliteitsvol en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren; 
b. een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse 

behoeften, organiseren; 
c. een cultuurcentrum organiseren; 

2. de organisatie van de openbare bibliotheek door Muntpunt vzw; 
3. de voorwaarden waaronder de Vlaamse Gemeenschapscommissie de 

taken kan opnemen van een streekgericht bibliotheekbeleid als 
vermeld in artikel 59. 

 
- Cultureel-erfgoedconvenant: de regelgeving voorziet geen subsidietoekenning op basis van 

Vlaamse beleidsprioriteiten.  
 



- Participatiedecreet - Lokale netwerken ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van 
personen in armoede : In deze subsidielijn is geen sprake van beleidsprioriteiten van de 
Vlaamse Regering. 
 

- Sport : De vier Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie zijn: 

1° het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via 
een doelgericht subsidiebeleid (25%); 
2° het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder 
accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge 
samenwerking (35%); 
3° het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange 
sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en 
sportaanbod (10%); 
4° het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale 
samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te 
participeren in sport en met bijzondere aandacht voor het stimuleren van 
personen met een handicap tot sportbeoefening (10%). 
 

- Lokaal sociaal beleid : De VGC kan zich niet inschrijven in de Vlaamse beleidsprioriteit 
LSB/GBO omdat het decreet LSB, de decretale grondslag voor de Vlaamse beleidsprioriteit, 
niet van toepassing is in Brussel. Daarom voorziet dit decreet dat er voor de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie een convenant moet worden afgesloten voor het LSB in het BHG. 
In de convenant staat dan ook dat er een legislatuurplan moet worden opgemaakt dat 
uitvoering geeft aan het decreet LSB voor het BHG. 
 

4.4. Wordt er gewerkt met een meerjarenovereenkomst/meerjarenplan, Timing?  
 
- Stedenbeleid nog niets concreet – wordt pas in juni opgenomen  
 
- Sport : Volgens de regelgeving moet er een sportbeleidsplan worden opgemaakt. Dit is de 
subsidieaanvraag voor de ganse beleidsperiode. 
1° een sportbeleidsplan : het meerjarenbeleidsdocument met betrekking tot het sportbeleid dat 
goedgekeurd is door de Nederlandse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en dat 
tot stand komt, uitgevoerd en geëvalueerd wordt op basis van een interactieve bestuursstijl. Het 
sportbeleidsplan bevat minstens de volgende elementen in het kader van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten Sport voor Allen : 

a) een beschrijving van de huidige structuren van de VGC met betrekking tot sport en een 
inventarisatie van de externe sportactoren die een rol spelen bij het sportbeleid van de 
VGC; 
b) de doelstellingen, met per doelstelling de vermelding van het beoogde resultaat en de 
indicatoren; 
c) de aanpak om de doelstellingen te realiseren, met per doelstelling de vermelding van de 
maatregelen, de timing en de financiële prognose; 

2° de subsidiereglementen ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen; 
3° het erkenningsbesluit van de sportraad van de VGC; 
4° het advies van de sportraad van de VGC over het sportbeleidsplan en de subsidiereglementen.  
 
Gezien de evolutie binnen de VGC is op dit moment overeengekomen dat VGC op papier een 
‘addendum Sport’ indient aansluitend bij het VGC-meerjarenplan 2021-2025. 
Dit addendum Sport 2021-2025 moest ingediend worden ten laatste tegen 15 januari 2021 (= 
planlastendecreet) en werd 29 april samen met de subsidie 2021 door de minister goedgekeurd.  



Jaarlijks wordt een document voor de minister opgemaakt om de jaarlijkse subsidie en uitbetaling 
vast te leggen. De VGC dient hiervoor jaarlijks geen extra aanvraag in te dienen. De minister beslist 
de jaarlijkse subsidie vóór 30 april (=planlastendecreet).  
Op basis van deze beslissing wordt de subsidie in het jaar zelf uitbetaald in 2 gelijke schijven nl. 
vóór 30 juni en 30 november (=planlastendecreet). 
 
- Integratiebeleid: Er wordt vanaf 2022 gewerkt met het Strategische meerjarenplan en de 
aanpassing ervan  
 
- Lokaal cultuurbeleid : Er is een convenant afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en 
de VGC voor een periode van 5 jaar, van 2019 tot en met 2023. De termijnen van het convenant 
(19-23) en het recente SMJP (21-25) lopen niet synchroon. 
 
- Participatie: Lokale netwerken ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede :  
Er wordt gewerkt met een meerjarige afsprakennota vrijetijdsparticipatie die voor de VGC vijf jaar 
loopt. Deze meerjarige afsprakennota begint in het tweede jaar van de gewestelijke legislatuur en 
duurt tot en met het eerste jaar van de volgende gewestelijke legislatuur. De huidige 
afsprakennota loopt van 2021 tot en met 2025. 
 

5. Aandachtspunten 
 

Algemeen: 

- Wat is houding van VGC om met al die sectorcodes te moeten werken? 
- Prioritaire doelstelling of niet en de gevolgen daarvan 
- Problematiek van lopende jaarplannen  
- Wat met doelstellingen/acties waaraan verschillende sectorcodes hangen 
 
- Sport :  

- Decretale aanpassingen sectordecreet : timing en documenten haalbaar? Of bij voorkeur 
via programmadecreet? 

- Omzetten van het reeds goedgekeurde addendum sport 2021-2025? 
- Terugvinden van personeelskost die ingediend wordt ifv bepaalde BPS 

 
- Lokaal cultuurbeleid  

Het Departement CJM digitaliseert alle subsidielijnen via de KIOSK-module. Hoe deze werkwijze 
zich verhoudt t.o.v. het BBC-verhaal dient te worden bekeken. Als de LCB-VGC-rapportage zich 
dient te aligneren op het VGC-MJP (2021-2025), stelt zich de vraag of alle doelstellingen uit de 
convenant (2019-2023) passen in het VGC-MJP. 

- Participatie: Lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede :  

Momenteel geeft de verantwoordingsnota van de VGC een mooi overzicht van wat er met het 
Vlaamse trekkingsrecht en de cofinanciering gebeurt. Van een digitale verantwoording via een 
code in BBC kan de meerwaarde in vraag gesteld worden. Er is een digitale flow voor de 
gepersonaliseerde verantwoordingsnota’s lokale netwerken van de gemeenten in Kiosk. Een 
gelijkaardige verantwoording voor VGC zou naar rapportering toe interessanter zijn dan een 
rapportering via BBC. Ook hier stelt zich dus de vraag van de verhouding t.o.v. de KIOSK-
werkwijze van het departement. 

 


