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BRUSSEL 

 

Vlaanderen blijft resoluut kiezen voor zijn hoofdstad Brussel en een sterke band met de 

Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Brussel bruist van het talent en heeft dus sterke kaarten 

om uit te groeien tot een ondernemende en welvarende stad. Voor Vlaanderen zijn er ook 

extra redenen om Brussel te omarmen, naast de geografische ligging. Brussel is een 

belangrijke motor voor de Vlaamse economie. Voor een exportgerichte economie als de 

Vlaamse is Brussel een belangrijk venster op de wereld, een internationaal podium voor 

internationale, economische en diplomatieke contacten.  

 

Maar het is geen eenrichtingsverkeer, ook Brussel heeft Vlaanderen nodig. Meer dan 

200.000 Vlaamse pendelaars versterken de Brusselse economie. Brussel is voor Vlaanderen 

een belangrijke onderwijsstad, meer dan 25.000 studenten volgen in Brussel Nederlandstalig 

hoger en universitair onderwijs. De Vlaamse culturele instellingen in Brussel zijn gevestigde 

waarden die openstaan voor iedereen. En het Nederlands blijkt steeds meer een troef voor 

Brussel, eerder dan een nadeel.  

 

Vlaanderen laat Brussel dus niet los, integendeel.  

 

Vlaamse hoofdstad 

 

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 
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Het kan echter niet de bedoeling zijn dat enkel de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) de zorg voor een Nederlandstalige dienstverlening dragen. 

We dringen er bij de andere besturen op aan om hun wettelijke verplichtingen na te leven 

en te zorgen voor een werkelijk doorleefde tweetaligheid. In overleg met de VGC en andere 

partners zoeken wij naar een manier voor een betere opvolging en gevoeligheid voor de 

naleving van de taalwetgeving.   

 

In het kader van een performante Nederlandstalige dienstverlening in Brussel zal Vlaanderen 

ook voor Brussel specifiek blijven toezien op een correcte uitoefening van de bevoegdheden 

door de diverse overheden. 

 

We behouden de “Brusseltoets” als beleidsinstrument. De Vlaamse minister bevoegd voor 

Brussel ziet hierop toe. Daarbij worden Vlaamse decreten en besluiten getoetst op de 

toepasbaarheid in Brussel en op de band van Brussel met Vlaanderen. Indien uit deze toets 

blijkt dat dit nodig is, wordt de regelgeving aangevuld met “Brussel-paragrafen”. 

 

  


