SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 332
van KARL VANLOUWE
datum: 13 maart 2018

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

Beleidsdomeinen - Brusselnorm en Brusseltoets 2016
De Vlaamse Gemeenschap hanteert een Brusselnorm waarbij we erop rekenen dat 5
procent van de uitgaven besteed worden aan Vlaams beleid in de hoofdstad. Daarnaast
mikt de Vlaamse Gemeenschap op 30 procent van de bevolking in Brussel als doelgroep.
Ook de huidige Vlaamse Regering houdt vast aan dat principe.
Naast de Brusselnorm bestaat er ook een Brusseltoets. Die stelt dat de Vlaamse Regering
elke beleidsmaatregel moet toetsen aan de specifieke Brusselse situatie. Elke beleidsdaad
moet dus met een Brusselse bril bekeken worden om na te gaan wat de mogelijke
effecten op onze hoofdstad zijn.
Het cijfermateriaal hieromtrent werd in het verleden in kaart gebracht door de Task Force
Brussel. Het rapport van die Task Force bevat echter enkel cijfers tot en met het jaar
2010. Voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 deed de Gemengde Ambtelijke
Commissie voor Brussel (GACB) recent nog het nodigde opzoekingswerk. Voor het jaar
2016 waren ten tijde van de werkzaamheden van de commissie echter nog geen cijfers
beschikbaar.
Op mijn vorige schriftelijke vraag nr. 348 hierover die ik indiende op 3 augustus 2017,
antwoorde de minister dat het toen te vroeg was om met voldoende nauwkeurigheid
cijfers weer te geven van de Brusselnorm in 2016. Ondertussen zijn we echter meer dan
een half jaar verder. Vandaar deze nieuwe vragen.
1.

a)

Welk budget met betrekking tot de gemeenschapsbevoegdheden van de minister
in Brussel werd vanuit de Vlaamse Gemeenschap uitgegeven in 2016?
Gelieve dit cijfer ook op te lijsten naast de cijfers van de jaren 2012, 2013, 2014
en 2015 zoals die door de GACB recentelijk werden uitgebracht.

b)

Hoe verhoudt dat cijfer zich tot de volledige uitgaven m.b.t. de betrokken
gemeenschapsbevoegdheden in 2016?
Gelieve dat cijfer ook op te lijsten naast de verhoudingen van de jaren 2012,
2013, 2014 en 2015 zoals blijkt uit de cijfers van de GACB.

2.

a)

Hoeveel budget met betrekking tot de bevoegdheden van de minister in Brussel
werd vanuit de Vlaamse Gemeenschap begroot in 2017?

Gelieve dit cijfer ook op te lijsten naast de uitgaven van de jaren 2012, 2013,
2014, 2015 en 2016.
b)

Hoe verhoudt dat cijfer zich tot de volledige begroting met betrekking tot die
bevoegdheden in 2017?
Gelieve dit cijfer ook op te lijsten naast de verhoudingen van de jaren 2012,
2013, 2014, 2015 en 2016.

c)

Hoe verhoudt dat cijfer zich tot de begroting met betrekking tot die
bevoegdheidsdomeinen in 2017 van de Franse Gemeenschap?
Gelieve het cijfer ook op te lijsten naast de uitgaven van de jaren 2012, 2013,
2014, 2015 en 2016.

3.

Op welke manier toetste de minister zijn/haar beleidsvoorstellen van 2016 en 2017
aan de Brusselse situatie (cfr. Brusseltoets)?

4.

Op welke manier heeft de minister in 2016 en 2017 overleg gehad met de Franse
Gemeenschap om ervoor te zorgen dat elke gemeenschap haar deel van de
verantwoordelijkheden in Brussel vervult?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (332), Liesbeth Homans (351),
Jo Vandeurzen (396), Philippe Muyters (383) en Sven Gatz (175).

HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

ANTWOORD

op vraag nr. 332 van 13 maart 2018
van KARL VANLOUWE

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Sven Gatz, Vlaams minister
van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.

