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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20182019-0755
18-07-2019

COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 
februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0597 van 20 juli 2014 houdende de bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat de bevoegdheden van de leden van het College moeten worden verdeeld om 
een goede werking van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie mogelijk te maken;

Na beraadslaging,

Besluit

Artikel 1

Dit besluit verdeelt de bevoegdheden binnen het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen.

Artikel 2

Het voorzitterschap van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie  wordt uitgeoefend 
door Collegelid Elke VAN DEN BRANDT.

Artikel 3

Collegelid Elke VAN DEN BRANDT is bevoegd voor Begroting en Financiën, Welzijn, Gezondheid, 
Gezin, Stedelijk beleid, Armoede, Gelijke kansen, Brede school, Speelpleinen, Patrimonium, Facility, 
Investeringsbeleid, Media en Communicatie.
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Uit hoofde van de haar toegewezen bevoegdheden draagt zij de titel van Collegevoorzitter 
bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid.

Artikel 4

Collegelid Sven GATZ is bevoegd voor Onderwijs, Scholenbouw en Ambtenarenzaken.

Uit hoofde van de hem toegewezen bevoegdheden draagt hij de titel van Collegelid bevoegd voor 
Onderwijs en Scholenbouw.

Artikel 5

Collegelid Pascal SMET is bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Muntpunt en 
Etnisch-culturele minderheden.

Uit hoofde van de hem toegewezen bevoegdheden draagt hij de titel van Collegelid bevoegd voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

Artikel 6

Het collegebesluit nr. 20132014-0597 van 20 juli 2014 houdende de bepaling van de bevoegdheden 
van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 18 juli 2019.

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT


