
	  

 
'Federale regering besteelt Brussel bij 
Belirisakkoord' 
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De federale culturele instellingen zijn de grote slokop van het Belirisgeld 
voor de periode 2015-2017. Dat klaagt Brussels parlementslid Arnaud 
Verstraete (Groen) aan. Er gaat voor deze periode 66 miljoen euro naar 
de federale instellingen, oftewel: een verdrievoudiging tegenover de 
vorige periode. "Zo vloeit federaal geld dat bedoeld is voor Brussel toch 
nog naar de federale regering terug." 
 
11 miljoen euro voor Bozar, 5 miljoen euro voor de Munt, 20 miljoen euro voor het 
Conservatorium en 30 miljoen euro voor de federale wetenschappelijke instellingen. 
In totaal gaat er 66 miljoen euro naar de federale instellingen. 
 
Over de bedragen van Bijakte 12 hebben de federale en Brusselse regering een jaar 
lang gekibbeld. Er was onenigheid, geeft ook minister-president Rudi Vervoort (PS) 
toe. Die kwam er grotendeels omdat er meer middelen naar de federale instellingen 
gaan dan ooit. 
 
Bittere pil 
Dat een deel van de federale pot voor Brussel naar de federale instellingen gaat, is 
geen nieuws. Ook bij vorige Belirisakkoorden was dat het geval, gemiddeld zo’n 6,5 
miljoen euro per jaar. Voor de komende drie jaar is dat 66 miljoen euro geworden. 
Een bittere pil, zo blijkt. 
 
Vervoort benadrukt dat er geen wettelijke basis is om aan te vechten dat er zoveel 
geld naar de federale instellingen gaat. Het Gewest had dus weinig andere keuze. 
Toch is het voor oppositiepartij Groen duidelijk dat het Gewest het onderspit delfde 
in de onderhandelingen. “De federale regering heeft haar begroting niet op orde, en 
gebruikt geld dat Brussel toekomt om haar eigen begroting in evenwicht te houden”, 
zegt parlementslid Arnaud Verstraete. Verstraete benadrukt dat de investeringen in 
de federale instellingen nodig zijn, maar hij betreurt dat het Belirisgeld daarvoor 
wordt ingezet. 
 
Vervoort zelf legt vooral de nadruk op de overige investeringen van Beliris, zoals 150 
miljoen euro voor de uitbreiding van de metro naar Schaarbeek en Evere, en 80 
miljoen euro voor de aankoop van terreinen voor nieuwe stadswijken.	  


