
Persmededeling IRISCARE 

  

Bij de zesde staatshervorming zijn meerdere federale bevoegdheden zoals gezondheid, 

welzijn en de kinderbijslag overgeheveld naar de Gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest is het de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die deze nieuwe 

materies overneemt.     

 

Op 14 mei 2018 hebben Rudi Vervoort, als Voorzitter van het Verenigd College 

en Guy Vanhengel, Didier Gosuin, Pascal Smet enCéline Frémault als leden van het 

Verenigd College het genoegen de operationele start aan te kondigen van de bicommunautaire 

instelling van openbaar nut (ION) Iriscare, de jongste telg in het Brussels sociaal landschap. 

 

« In de praktijk zullen de nieuw overgedragen bevoegdheden in nauw overleg beheerd worden 

door deze nieuwe ION en de diensten van het Verenigd College om de samenhang te 

waarborgen in het beleid voor Brussel » aldus Rudi Vervoort. 

 

Guy Vanhengel : « De GGC is een unieke en belangrijke instelling. Uniek door de manier 

waarop ze bestuurd wordt (over de Gemeenschappen heen) en belangrijk omdat haar 

bevoegdheden de Brusselaars persoonlijk raken ! De nieuwe instelling Iriscare heeft als 

belangrijke opdracht deze nieuwe bevoegdheden om te zetten in een Brussels 

model. Bovendien moet Iriscare ervoor zorgen dat we hier eenkrachtdadig beleid 

kunnen voeren. In het belang van alle Brusselaars ». 

 

« Het paritair beheersmodel en het beginsel van de bijdragen ten gunste van personen, 

waarvan de deugdelijkheid in de sociale zekerheid is bewezen, blijven op Brussels niveau 

behouden » benadrukt Céline Fremault. 

  

Concreet betekent dit : 

 

De Diensten van het Verenigd College leggen zich hoofdzakelijk toe op de normen en 

erkenningen en werken rechtstreeks voor de leden van het Verenigd College.   

 

Iriscare, de nieuwe ION, wordt belast met het dagelijks beheer van materies zoals het 

bejaarden- en gehandicaptenbeleid, de rust- en verzorgingstehuizen, de eerstelijnszorg, de 

kinderbijslag e.d. De effectieve overheveling van de materies gebeurt gespreid over 2019 en 

2020.   

  

« Iriscare staat voor een budget van om en bij de 1,2 miljard euro. Ongeveer een derde 

hiervan gaat alleen al naar het gezondheidsbeleid », stelt Didier Gosuin, Lid van het 

Verenigd College bevoegd voor Gezondheid, Begroting en Openbaar Ambt. « Er staat de 

teams dus een pak werk te wachten. Iriscare telt vandaag 250 medewerkers met 

een zeer uiteenlopende achtergrond, Famifed, het RIZIV, maar ook de FOD Volksgezondheid 

en de Sociale Zekerheid. Toch zal de overdracht van dit federaal personeel niet 

volstaan. Daarom gaan we weldra van start met een aantal aanwervingen, zoals een 

Directeur-Generaal en een Adjunct Directeur-Generaal om de instelling te leiden. » 

 

« Vandaag voegen we een belangrijke schakel toe. Het Brussels Gewest beschikt voortaan 

over een orgaan waarmee het zelf het bestuur van deze nieuw overgedragen bevoegdheid in 

handen kan nemen. Met de GGC beschikken de Brusselaars immers ook over 

doorslaggevende bevoegdheden als de kinderbijslag en de rusthuizen. Met deze nieuwe ION 



beschikken wij over een effectief instrument om dit beleid ten uitvoer te brengen. Dat is waar 

het om gaat » aldus nog Pascal Smet, Minister van Welzijn. 

 

Meer info? Neem eens een kijkje op de nieuwe website  www.iriscare.brussels 
 

http://www.iriscare.brussels/

