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Opschrift Decreet tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm
van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW
Datum 19.11.2010

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
ART. 1.
Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

ART. 2.
In dit decreet wordt verstaan onder :
1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, zoals gewijzigd;
2° het decreet Lokaal Cultuurbeleid : het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, zoals gewijzigd.

HOOFDSTUK 2 Oprichting als privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap
ART. 3.
§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, onder de voorwaarden vermeld in dit decreet, samen
met het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, mee te werken aan de oprichting van een
Vlaams Communicatiehuis in Brussel onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk
overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en deel te nemen aan de werking ervan.
De op te richten vereniging zonder winstoogmerk wordt "Muntpunt" genoemd.
§ 2. Muntpunt is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als vermeld in
artikel 29 van het kaderdecreet.
De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op Muntpunt.
§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein Muntpunt behoort.

HOOFDSTUK 3 Missie en taken
ART. 4.
§ 1. Muntpunt heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd
informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse
instellingen en organisaties.
Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren.
§ 2. Muntpunt zal Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke
uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten.

ART. 5.
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Muntpunt heeft tot taak :
1° te fungeren als een centraal aanspreekpunt met een fysiek en virtueel loket om aan individuele
informatiezoekers algemene en thematische informatie over Vlaamse instellingen, organisaties,
voorzieningen en evenementen, alsook andere stadsinformatie over Brussel, te verstrekken;
2° een platform uit te bouwen waar de Brusselse, Vlaamse instellingen, organisaties en voorzieningen
elkaar kunnen ontmoeten en, in voorkomend geval samen met Muntpunt, activiteiten en evenementen
kunnen ontwikkelen;
3° te functioneren als grootstedelijke openbare bibliotheek met toepassing van artikel 2, 5°, van het
decreet Lokaal Cultuurbeleid en onder de voorwaarden vermeld in het convenant, bepaald in artikel 16, 1°,
van het decreet Lokaal Cultuurbeleid;
4° te communiceren over kwaliteitsvolle producten en realisaties van de Brusselse, Nederlandstalige
instellingen, organisaties en voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid en
toerisme; en die producten en realisaties ook te promoten;
5° alle andere initiatieven te nemen en activiteiten uit te voeren die kunnen bijdragen tot de realisatie van
de missie, vermeld in artikel 4;
6° de infrastructuur, vermeld in artikel 11, te beheren.

HOOFDSTUK 4 Bestuur en werking
ART. 6.
De algemene vergadering en de raad van bestuur worden samengesteld op basis van artikel 9, c), van het
decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact.
De helft van de leden plus één van de algemene vergadering en van de raad van bestuur worden door de
Vlaamse Gemeenschap voorgedragen. De andere leden worden door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voorgedragen.

ART. 7.
De statuten van Muntpunt, alsook de wijzigingen die erin worden aangebracht, worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de Vlaamse Regering en het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

HOOFDSTUK 5 Samenwerkingsovereenkomst
ART. 8.
De Vlaamse Regering en Muntpunt sluiten een samenwerkingsovereenkomst als vermeld in artikel 31 van
het kaderdecreet.
In die samenwerkingsovereenkomst worden onder meer de volgende zaken bepaald :
1° de uit te voeren taken;
2° de financiële tegemoetkoming vermeld in artikel 10;
3° de informatie- en rapportageplicht over de taken en de financiële situatie;
4° de nadere voorwaarden voor het beheer van, het toezicht op en de werking van Muntpunt;
5° de nadere voorwaarden betreffende het ter beschikking stellen van middelen en infrastructuur vermeld
in artikel 11;
6° de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van de samenwerkingsovereenkomst.
Met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de
samenwerkingsovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode van maximaal vier jaar die eindigt
uiterlijk twaalf maanden na de algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement.
De samenwerkingsovereenkomst wordt aan het Vlaams Parlement meegedeeld na de goedkeuring ervan
door de Vlaamse Regering.
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HOOFDSTUK 6 Toezicht
ART. 9.
Muntpunt stelt een beëdigde bedrijfsrevisor aan die zijn financiële toestand, zijn jaarrekening en de
regelmatigheid van zijn financiële verrichtingen controleert.

HOOFDSTUK 7 Financiële bepalingen en terbeschikkingstelling van
infrastructuur
ART. 10.
De financiële tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene werking en de
beheersopdracht van Muntpunt omvat een jaarlijkse subsidie die nominatim is opgenomen in de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

ART. 11.
De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd om de volgende infrastructuur ter beschikking te stellen van
Muntpunt :
1° het gebouwencomplex op Muntplein 6 en in Schildknaapstraat 22, 26 en 28, 1000 Brussel,
gekadastreerd onder 21802 Brussel, 2e afdeling, sectie B14, kadastrale legger 3563 (nummer 958C en
974G), onder 21802 Brussel, 2e afdeling, sectie B14, nummer 971E en onder 21802 Brussel, 2e afdeling,
sectie B14, nummer 970B;
2° vijftien autostaanplaatsen in de ondergrondse parking "Monnaie" niveau -4.
De Vlaamse Regering is gemachtigd om onder voorwaarden die nader worden bepaald, aanvullende
infrastructuur ter beschikking te stellen van Muntpunt.
De terbeschikkingstelling geldt tot wederopzegging, zonder dat Muntpunt daaruit schadeloosstelling ten
aanzien van de Vlaamse Gemeenschap kan eisen.

HOOFDSTUK 8 Samenwerking tussen de Vlaamse Regering en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie
ART. 12.
De Vlaamse Regering sluit een convenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie over de
wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van Muntpunt. In verband daarmee worden in het
convenant onder meer de voorwaarden geregeld voor de taken en de financiële situatie, ter uitvoering van
het decreet Lokaal Cultuurbeleid.

HOOFDSTUK 9 Samenwerking tussen Muntpunt en andere overheden of
rechtspersonen
ART. 13.
Muntpunt kan convenanten sluiten met andere overheden of rechtspersonen, voor zover die kunnen
bijdragen tot het realiseren van de missie en taken van Muntpunt, met wederzijds respect voor elkaars
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bevoegdheden. Die convenanten worden meegedeeld aan de functioneel bevoegde minister.

HOOFDSTUK 10 Wijzigingsbepaling
ART. 14.
In artikel 16 van het decreet Lokaal Cultuurbeleid, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007, wordt punt 1°
vervangen door wat volgt :
"1° de bibliotheekvoorziening van Muntpunt VZW;".

HOOFDSTUK 11 Overgangsbepaling
ART. 15.
In afwijking van artikel 8, derde lid, wordt de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
Regering en Muntpunt die volgt op de inwerkingtreding van dit decreet, gesloten voor een termijn van
maximaal twaalf maanden.

HOOFDSTUK 12 Inwerkingtreding
ART. 16.
Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.
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