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1. OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS:
BRUSSELFONDS: ACHTERGROND EN OPZET
Op basis van artikel 34 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de
gemeenschappen en de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten wordt jaarlijks
aan de Vlaamse Gemeenschap een dotatie toegekend ter compensatie van het kijk- en luistergeld,
dat als gevolg van de Lambermontakkoorden van een gemeenschapsbelasting tot een
gewestbelasting werd omgevormd.
Deze dotatie bestaat uit het gemiddelde bedrag van de laatste drie jaar van de netto-opbrengsten
van het in het Nederlandstalige taalgebied gelokaliseerde kijk- en luistergeld verhoogd met 20% van
het gemiddelde bedrag van de netto-opbrengst van deze belasting in het tweetalig gebied BrusselHoofdstad.
In de aanvullende regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 9 juli 2001 (punt 7) voorzag de
Vlaamse Regering op initiatief van de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Brussel dat in het
kader van de afschaffing van het kijk- en luistergeld door de invoering van het nultarief, deze 20%
van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld (10,213 miljoen euro) via een
Vlaams Brusselfonds zou worden geïnvesteerd in initiatieven ten gunste van de Brusselse Vlamingen.
De oprichting van het fonds, gemotiveerd vanuit een compensatiegedachte ten voordele van de
Brusselse Vlamingen die verstoken bleven van het in het Vlaamse gewest ingevoerde nultarief, werd
geregeld bij decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2002 waarin de oprichting van het Vlaams Brusselfonds als een parastatale A werd voorzien.
Artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001 voorzag de aanwending van de middelen
van het fonds voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, die gebruikers zijn van instellingen die wegens hun activiteiten of hun
organisatie beschouwd worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
Er werden een aantal toepassingsmogelijkheden afgetast waarbij het financiële voordeel enkel
nuttig zou zijn voor de Brusselaars die gebruik maken van de Vlaamse instellingen en voorzieningen
in Brussel.
De concrete uitwerking van tegemoetkomingen of budgettaire inspanningen botste evenwel op de
moeilijkheden omwille van de institutionele bevoegdheidsverdeling waarbij de Vlaamse
Gemeenschap enkel een gemeenschapsbeleid kan voeren via haar instellingen.
Ondertussen schafte ook Brussel het kijk- en luistergeld af, waardoor de compensatiegedachte
verviel. Daarom werd het gebruik van de middelen van het fonds opengetrokken tot initiatieven ter
bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te
behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Dat kan gaan om de tegemoetkomingen voor gebruikers van
deze instellingen of om de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van
gemeenschapsvoorzieningen. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief
gemeenschapsbeleid.
Pas bij decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003
werd de bestemming van de middelen in die zin aangepast.
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Het Vlaams Brusselfonds werd operationeel na de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams
Brusselfonds. De werking en het beheer van het fonds ressorteert onder de Vlaams minister,
bevoegd voor Brussel en het hoofd van het team Coördinatie Brussel van het Agentschap
Binnenlands Bestuur werd als leidend ambtenaar belast met het dagelijks en financiële beheer van
het Vlaams Brusselfonds.

2. HET VLAAMS BRUSSELFONDS – EEN PARASTATALE A
Het Vlaams Brusselfonds is een parastatale A en dus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te
onderscheiden van de Vlaamse Gemeenschap. In realiteit is het een begrotingsfonds, een
begrotingstechnisch vehikel waarvan de middelen worden ingeschreven bij de beleidsmiddelen van
het Brusselbeleid - de jaarlijkse toelage aan het Vlaams Brusselfonds wordt ingeschreven onder het
programma Brussel - waarvoor het personeel van het team Coördinatie Brussel wordt ingezet om
de functie van (gedelegeerd) leidend ambtenaar, dossieropvolger en financieel stafmedewerker te
behartigen.
Het fonds heeft geen publieksgericht karakter. Er is geen algemene decretale regeling op basis
waarvan men een subsidiedossier kan indienen. Het is een begrotingstechnisch instrument van de
Vlaamse Regering. In functie van bepaalde beleidsopportuniteiten worden middelen gehaald uit het
Vlaams Brusselfonds en niet uit een of andere basisallocatie van de reguliere begroting.
Dit staat in schril contrast met de bestaande mythe rond het Vlaams Brusselfonds, waarbij het
fonds wordt vooropgesteld als een oplossing voor vele mogelijke problemen en projecten met een
sterke beheers- en beleidsmatige output.

3. HERPOSITIONERING VLAAMS BRUSSELFONDS BIJ ABB
Naar aanleiding van de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, werd de coördinatie
van het beleid Brussel-Hoofdstad toegevoegd aan het takenpakket van het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB) onder de Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand.
Als motivering hiervoor werd er gesteld dat de missie en de doelstellingen van ABB specifiek
verband houden met de aansturing van het beleid ten aanzien van de steden en de gemeenten als
gedecentraliseerde besturen. Het specifieke beleid met betrekking tot Brussel Hoofdstad sluit daar
nauw bij aan. In het verlengde hiervan werd ook het Vlaams Brusselfonds overgeheveld en werd de
functie van leidend ambtenaar toegewezen aan de administrateur-generaal van ABB.
Op basis van het besluit van de leidend ambtenaar werd er vanaf 1 april 2015 subdelegatie verleend
aan het teamhoofd van Coördinatie Brussel voor het dagelijkse en financiële beheer van het Vlaams
Brusselfonds.

4. TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN
Overeenkomstig artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001, gewijzigd door artikel 30
van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003,
kunnen de middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de
ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die
wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de
Vlaamse Gemeenschap door middel van:
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- tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
- de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen.
Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid.
Het gaat bijgevolg om een financieringssysteem van projecten en initiatieven waarbij het financiële
voordeel alleen nuttig is voor wie gebruik maakt van de Vlaamse instellingen en voorzieningen of
dat kan worden opgevat als een (projectmatige, partiële en/of eenmalige) aanvullende subsidie voor
de betrokken instelling.
Alle projecten hebben als opzet een gemeenschapsinstelling of -voorziening uit te bouwen of verder
te versterken. De financiering van Muntpunt vormt sinds 2009 een groot deel van de middelen.
De meest in het oog springende bestedingen in 2018 waren:
- kleine onderhouds- en herstellingskosten, eigenaarsonderhoud en uitbatingskosten voor Muntpunt;
- de financiering van de canon voor Muntpunt;
- de onroerende voorheffing voor Muntpunt;
- investeringswerken aan het Huis van Het Nederlands;
- kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het
Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder;
- overheidsopdracht voor het opstellen van het infrastructuurplan Deeltijds Kunstonderwijs;
- toelage aan het Fonds voor de Letteren voor het eregastschap van Vlaanderen op de boekenbeurs
“Foire du Livre”;
- project- en werkingssubsidies aan vzw’s;
- oproep voor de aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of -uitrusting voor het Deeltijds
Kunstonderwijs;
- investeringssubsidies aan vzw’s in het kader van de woonzorgprojecten.

4.1

De volstorting van het fonds - 20022002-2008

In 2001 besliste de Vlaamse Regering om 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde
kijk- en luistergeld, zijnde 10,213 miljoen euro, te storten in het Vlaams Brusselfonds. Bij de opmaak
van de eerste begroting van het Vlaams Brusselfonds in 2002 werd dit bedrag niet volledig
ingeschreven. Pas na zeven begrotingsjaren was het fonds volstort. Een overzicht van de
vastleggingsmachtiging 2002-2019 is opgenomen onder punt 13 van dit jaarverslag.

4.2

De financiële middelen van het fonds in 201
2018

Binnen het programma G “Brussel” is één begrotingsartikel (PJ0-1PGI5EX-IS Interne stromen - VLAAMS
BRUSSELFONDS) opgenomen dat het financiële kader vormt van het fonds.
Op basisallocatie 0PG70000 (vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds) staat het krediet
ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan voor de financiering
van voorziene initiatieven. In 2018 was er op deze basisallocatie een bedrag beschikbaar van
5.631.000 euro. In de begroting van het Vlaams Brusselfonds stond een bedrag ingeschreven van
598.000 euro aan eigen inkomsten. Het totale beschikbare krediet voor verbintenissen bedraagt
bijgevolg 6.229.000 euro (5.631.000 machtiging + 598.000 eigen inkomsten). Er werd in totaal
6.226.708,39 euro van deze middelen gereserveerd.
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Daarnaast zijn er binnen dat begrotingsartikel twee toelagen ingeschreven om de vereffening van de
verbintenissen mogelijk te maken. Op basisallocatie 1PG71600 werd een werkingstoelage van
2.205.000 euro ingeschreven en op basisallocatie 1PG71700 werd een investeringstoelage van
3.151.000 euro ingeschreven.

5. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE
UDGETTAIRE RAPPORTERING
Het Vlaams Brusselfonds is onderworpen aan artikel 44 van het Rekendecreet van 8 juli 2011
betreffende de rapportering van de jaarrekening.
De jaarrekening wordt neergelegd op basis van een uniform rapporteringsbestand.
De rapportering bevat o.a.:
- bedrijfseconomische jaarrekening;
- budgettaire rapportering;
- uitvoeringsrekening in consolidatietool;
- een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de uitvoering van de begroting.
De rapporteringen moeten worden goedgekeurd door de inhoudelijk bevoegde minister.
Uiterlijk 30 maart van het jaar volgend op het boekjaar moet de Vlaamse minister bevoegd voor
begroting in het bezit te zijn van de jaarrekening om een consolidatie mogelijk te maken van de
bedrijfseconomische boekhouding en de uitvoering van de begroting.
Het team Rapportering, Controle en Advisering staat in voor de overmaking van de rekeningen aan
het Rekenhof.

6. BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS
De middelen, opgenomen in de initiële begroting van het Vlaams Brusselfonds, werden goedgekeurd
bij decreet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018.
De begroting van het fonds werd aangepast:
• bij decreet van 27 juni 2018 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018;
• op 13 juli 2018 begrotingsakkoord voor een 1ste kredietherverdeling;
• op 28 november 2018 begrotingsakkoord voor een 2de kredietherverdeling.

6

Jaarverslag 2018 – Vlaams Brusselfonds

Vlaams Brusselfonds – begroting 2018
2018
(in duizend euro)
ESR
code

Omschrijving

0821

Overgedragen saldo (ART. AB0 AG016
4141)
Ontvangsten buiten de sector
overheid
Terugbetalingen van vzw’s
Werkingstoelage (PJ0-1PGI5AX-IS)
Terugbetalingen van investeringen van
bedrijven
Terugbetalingen van investeringen van
vzw's
Investeringstoelage (PJ0-1PGI5AX-IS)
Terugbetalingen van investeringen van
de VUB
Kapitaaloverdracht van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor
Muntpunt

1611
3840
4610
5720
5810
6612
6651
6912

BO 2018
2018

BA 2018

1ste
kredietherverdeling

2de
kredietherv
redietherverdeling

PM

30

30

30

115

120

120

120

PM
1.570

5
2.075

5
2.109

5
2.205
4

15

15

15

0

3.521
PM

3.281
PM

3.247
PM

3.151
PM

469

469

469

469

5.690

5.995

5.995

5.984

(in duizend euro)
ESR
code

Omschrijving

0322
3200
3200
3300
3300
4110

Over te dragen saldo
Tegemoetkomingen aan bedrijven
Tegemoetkoming aan de VUB
Tegemoetkomingen aan vzw's
Tegemoetkoming aan Kanal
Aan de institutionele overheid PJ09PGIAEX-OI
Aan administratieve openbare
instellingen
Tegemoetkoming aan Muntpunt
Tegemoetkomingen aan de federale
overheid
Investeringsbijdrage aan bedrijven
Investeringsbijdrage aan vzw's
Kapitaaloverdracht aan de institutionele
overheid
Investeringsbijdrage aan gemeenten

BO 2018
2018
VAK

4140
4160
4540
5112
5210
6112
6321

200
PM
890
PM
PM

BA 2018

VEK
PM
214
150
684
PM
PM

VAK
109
PM
966
500
180

VEK
PM
109
149
702
400
213

1ste kredietherkredietherverdeling
VAK
VEK
PM
109
109
PM
149
966
736
500
400
180
213

2de kredietherredietherverdeling

118
58
902
500
164

PM
118
174
812
400
199

200

PM

317
320

317
320

337
320

337
320

337
320

337
320

337
320

337
320

PM
2.225
2.278

890
709
2.406

PM
1.186
2.278

390
727
2.356

PM
1.255
2.278

390
933
2.172

PM
1.035
2.300

390
881
2.117

PM
6.230

PM
5.690

364
6.240

292
5.995

295
6.240

236
5.995

295
6.229

236
5.984
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7. INITIATIEVEN
Hieronder gaat een overzicht - per ESR code - van de vastleggingen met een korte omschrijving per
dossier.

7.1
7.1.1

INITIATIEVEN GEFINANCIERD MET DE WERKINGSTOELAGE
ESR 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven
bedrijven

Opstellen van een infrastructuurplan voor het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs
(Carton123 architecten: 108.887,91 euro)

In het voorjaar van 2018 werd in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel een
opdracht uitgeschreven via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking om
een infrastructuurplan voor het Brusselse Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) op te stellen. Het Brussels
DKO bestaat uit elf academies, verdeeld over zeven inrichtende machten en kampt al jarenlang met
een problematische situatie qua infrastructuur. Gebouwen en lokalen zijn sterk verouderd, niet
aangepast aan hedendaagse stedenbouwkundige normen, niet aangepast aan de noden die de
verschillende disciplines vereisen.
De firma Carton123 architecten voerde de opdracht uit voor een bedrag van 108.887,91 euro (incl.
BTW).
8
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Het infrastructuurplan is een objectief beleidsvoorbereidend en legislatuur overschrijdend
beleidsinstrument dat in de toekomst als basis kan dienen voor het uitwerken van concrete
investeringsdossiers, uitgaande van prioriteiten en blinde vlekken
Bij mededeling aan de Vlaamse Regering van 5 april 2019 werd een stuurgroep opgericht om
uitvoering te geven aan het infrastructuurplan DKO.
Brusselpromotie voor Vlaamse scholen
(BODB, Cronos en Sien Verstraeten: 9.000 euro)

De website https://www.uitinbrussel.be/brusselvoorscholen leidt scholen uit Vlaanderen op een
klantvriendelijke en drempelverlagende wijze naar het diverse aanbod van schooluitstappen naar de
hoofdstad. Voor dit project werden de kosten betaald voor het maken van een promofilm, voor de
foto’s en voor de website.
- BOBD - Promofilm “Volg De Gids”: 5.868,50 euro
bekijk de promofilm
- Sien Verstraeten - foto’s voor in Klasse: 1.702,50 euro
- Cronos - website Uit in Brussel: 1.429 euro
Website: https://www.uitinbrussel.be/brusselvoorscholen

7.1.2

ESR 3300 tegemoetkoming aan de VUB

Onderzoek en participatief traject naar jongeren in het BHG
(Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO): 57.500 euro)
Er werd een projectsubsidie toegekend van 57.500 euro aan BRIO voor een onderzoek en
participatief traject naar jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).
De kennis over jeugd en jongeren in Brussel is immers erg versnipperd. Het opzet was om naast een
studiedag een participatief traject op te zetten waarbij jongeren zelf aan het woord komen over
9
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hun prioriteiten, het aanbod aan jongerenvoorzieningen in de hoofdstad en de problemen die ze
graag aangekaart willen zien.
De projectsubsidie werd aangewend voor de financiering van twee onderdelen van het project:
1.

Het onderzoek naar inspirerende praktijken van jongeren in Brussel bestaande uit het
opstellen van een overzicht van het aanbod aan voorzieningen voor jongeren in Brussel en
het in kaart brengen van een aantal inspirerende, positieve projecten m.b.t. jongeren in
Brussel;
2. Het participatief traject via een jongerenpanel met een groep van 50 jongeren.

Het derde onderdeel - de studiedag zelf die op vrijdag 26 april 2019 plaatsvond - werd gefinancierd
via de werkingsmiddelen van BRIO.

7.1.3

ESR 3300 tegemoetkoming aan Kanal

Kanal: een jaar van prefiguratie
(Kanal: 500.000 euro)
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Op dit ogenblik heeft Brussel geen autonoom Museum voor Hedendaagse Kunst met een eigen
collectie dat een systematisch overzicht biedt van de kunst uit de twintigste en eenentwintigste
eeuw. Dat manco wordt vanaf dit jaar ingevuld door de uitbouw van een museum voor moderne en
hedendaagse kunst in de Kanaalzone, dat bijdraagt tot de uitstraling van Brussel als hoofdstad van
Europa. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stichting Kanal en het Centre Pompidou
ondertekenden op 18 december 2017 een structurele partnerovereenkomst op basis waarvan een
cultuurpool zal worden uitgebouwd op de Citroën-site (oppervlakte: 35.000 m²) aan het Kanaal op
de grens van Brussel en Molenbeek.
Na een grondige renovatie – zal midden 2023 het nieuwe museum voor moderne en hedendaagse
kunst “Kanal” de deuren openen. In aanloop daarvan, en in afwachting van de start van de
renovatiewerken, werd er in de leegstaande Citroëngebouwen een cultureel programma ontplooid.
Vanuit het Vlaams Brusselfonds werd er een subsidie van 500.000 euro verleend voor vier
werkingsgebieden:
- productie en presentatie van de tentoonstellingen;
- filmfabriek van Michel Gondry, toegankelijk voor Nederlandstalige scholen;
- co-producties van evenementen en artistieke programma’s met Vlaams-Brusselse partners zoals
Ancienne Belgique, Kaaitheater en Klarafestival;
- gerichte promotiecampagne naar Vlaanderen.
Het verlenen van deze projectsubsidie waarborgt en versterkt de Nederlandstalige poot van een
belangrijke Brusselse instelling met hoofdstedelijke en internationale uitstraling.
7.1.4

ESR 3300 tegemoetkomingen aan vzw’s

Onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel
(Huis van het Nederlands Brussel vzw: 129.000 euro)

Het Huis van het Nederlands Brussel heeft als bijkomende opdracht het gebouwencomplex te
beheren in de Philippe de Champagnestraat 23 en Nieuwland 9-15 te 1000 Brussel. Om die opdracht
te vervullen is er een gebouwenbeheerder aangesteld. Hiervoor werd in 2018 129.000 euro voorzien.
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Kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten)
(Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel vzw: 140.000 euro)

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 kreeg vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds
Kunstonderwijs (SDKO) in 2013 en in 2014 150.000 euro toegekend voor het project “crossmediale
kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) Brussel”. Het project omvatte twee
intrinsiek verbonden luiken, waarvan de timing parallel loopt. Enerzijds is er het luik
domeinoverschrijdende kunstinitiatie en anderzijds de blauwdruk voor de crossmediale
kunstacademie(s) Brussel op basis van het model van de kunstacademie. Het luik “Kunstinitiatie”
slaat de brug tussen deeltijds kunstonderwijs en leerplichtonderwijs. Kunstinitiatie wordt tijdens de
lesuren muzische vorming van het leerplichtonderwijs gegeven door kunstinitiators, kunstenaars of
leerkrachten DKO met specifieke pedagogische vaardigheden. De effecten van de kunstinitiatie zijn
meervoudig: overdracht van expertise tussen kunstinitiators en leerkrachten van het
leerplichtonderwijs in beide richtingen, een positief effect op de kwaliteit van het vak muzische
vorming, toenadering tot en expertise-uitwisseling met het leerplichtonderwijs en de
lerarenopleiding, bereik van specifieke doelgroepen die moeilijk of niet in contact komen met DKO.
Voor de verderzetting van het project “Kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten)” werd binnen het
Vlaams Brusselfonds een subsidie toegekend van 116.000 euro voor de periode van 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2018 waarmee tijdens het schooljaar de werking kunstinitiatie werd
verdergezet. De subsidie omvat de loonkost van de coördinator, de pedagoog en de kunstinitiatoren.
Naast de kunstinitiatie is er echter een tweede belangrijke taak die het SDKO ook in 2018 in
groeiende mate opnam, met name het beleidsondersteunende werk voor de academies als
overkoepelende organisatie. Vanaf januari 2019 zal de financiering van het SDKO nominatim worden
opgenomen binnen de brusselbegroting van de Vlaamse overheid. Hiertoe zal een
beheersovereenkomst worden afgesloten.
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Werkingssubsidie 2018
(Citizenne vzw: 50.000 euro)

Vormingplus Citizenne vzw ontstond in 2003 als nieuwe regionale volkshogeschool in Brussel en
werd erkend op basis van het decreet Sociaal-Cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003. Het is een
pluralistische organisatie met als doel het organiseren, structureren en coördineren van het nietformele educatieve aanbod voor volwassenen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Citizenne
hanteert een sociaal-culturele methodiek en heeft een culturele, gemeenschapsvormende en
educatieve dynamiek.
Vormingplus Citizenne vzw kende zowel inhoudelijk als financieel een vlotte start, maar kwam vanaf
2011 in een besparingslogica terecht, die de basiswerking van de organisatie zowel financieel als qua
personeel zwaar onder druk zette. In 2017 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe decreet op
sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. In dat nieuwe decreet wordt opnieuw een solide
financieringsmechanisme voor de vormingspluscentra voorzien. Dat decreet zal in 2021 in voege
treden en opnieuw financiële ademruimte voor Citizenne creëren.
Om het huidige (overgebleven) educatieve team te kunnen behouden en de werking op een
aanvaardbaar peil te houden, is een financiële overbrugging noodzakelijk. Via het Vlaams
Brusselfonds zal van 2017 tot en met 2020 een aanvullende werkingssubsidie van 50.000 euro aan
Citizenne worden verleend.
Tijdens het werkingsjaar 2018 werkte Citizenne rond drie grote doelstellingen, die in concrete acties
werden vertaald:
- Citizenne verbindt en creëert netwerken tussen mensen, groepen en gemeenschappen;
- Citizenne inspireert en stimuleert Brusselaars om te vertrouwen op hun talenten en hun dromen
na te jagen;
- Citizenne zet in op kritisch en creatief burgerschap.
Werkingssubsidies 2018
(VK concerts, Brussel Behoort Ons Toe en iMAL)
In juni 2016 besliste de Vlaamse Regering over de toekenning van de vijfjarige werkingssubsidies
2017-2021 in het kader van het Kunstendecreet. De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel besliste in
2017 via het Vlaams Brusselfonds drie Brusselse organisaties te ondersteunen die in het kader van
het Kunstendecreet geen structurele middelen ontvingen voor de periode 2017-2021, maar die hij
expliciet van belang acht voor het Brusselbeleid, o.a. ter versterking van het stedelijke sociale
weefsel in de Kanaalzone. Concreet gaat het om VK concerts, Brussel Behoort Ons Toe en iMAL.
Het is de bedoeling dat die organisaties in de periode 2017- 2021 via het Vlaams Brusselfonds
13

Jaarverslag 2018 – Vlaams Brusselfonds

ondersteuning krijgen voor hun werking, telkens op basis van een in te dienen subsidiedossier.
Die intentie werd ook bevestigd in de Beleidsbrief Brussel.
- Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, afdeling VK concerts vzw: 110.000 euro

De vzw gemeenschapscentrum De Vaartkapoen heeft verschillende afdelingen die één juridisch
geheel vormen met een gemeenschappelijke inhoudelijke visie en missie: Caleidoscoop, VK Art en VK
concerts. In mei 2015 kreeg vzw De Vaartkapoen 4,5 miljoen euro aan EFRO middelen voor de
volledige verbouwing van de infrastructuur van gemeenschapscentrum De Vaartkapoen. Initieel
zouden de werken starten in 2018, maar de start ervan is opgeschoven naar september 2019. Tijdens
de verbouwing blijft VK concerts actief, voornamelijk op de Manchestersite in Molenbeek, samen met
Recyclart. Daar is zelfs een tijdelijke concertzaal ter beschikking. In 2021 zal de volledig vernieuwde
Vaartkapoen heropenen. Onder andere met het vooruitzicht op volledig nieuwe en uitgebreide
(concert)infrastructuur zet VK concerts sinds 2017 expliciet in op een inhoudelijk verdiepings- en
verbredingstraject: herprofileren van de artistieke werking, verbreden van ontwikkelings- en
speelkansen voor lokaal talent, verdiepen van de lokale verankering, nieuwe
samenwerkingsverbanden aangaan binnen het Brusselse culturele veld, verder inzetten op de
versterking van het merk VK en de bovenlokale uitstraling van de muziekclub. Enerzijds was er de
inhoudelijke verdieping en verbreding van VK concerts, waar naast een presentatieplek voor de
buurt ook werd gefocust op de uitbouw van het luik ‘Talentontwikkeling/Broedplaats VK
AMPLIFIED’. Anderzijds werd het organigram aangepast, waardoor VK concerts geen aparte
organisatie meer is binnen gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, maar onderdeel vormt van één
geheel. Ook in 2018 werd dit traject verdergezet. VK concerts kan rekenen op de knowhow en
ondersteuning van verschillende extra personeelsleden van De Vaartkapoen, wat de financiële
levensvatbaarheid moet verbeteren. Via het Vlaams Brusselfonds wordt een algemene
werkingssubsidie toegekend.
- Brussel Behoort Ons Toe vzw (BBOT): 50.000 euro

Vzw BBOT en Bruxelles Nous Appartient asbl (BNA) zijn zusterorganisaties, hun raden van bestuur
hebben dezelfde samenstelling, bestaande uit Nederlandstalige en Franstalige leden. De twee vzw’s
hebben ook dezelfde missie, delen dezelfde werkplek in de Lakensestraat en delen een volledig
tweetalige website. Sinds 1999 verzamelt BBOT in samenwerking met bewoners stemmen, verhalen
en geluiden van de stad en ontsluit ze in de vorm van artistieke, professionele en duurzame
gedigitaliseerde geluidsproducties in een voor iedereen toegankelijke on line-databank. De
participatieve wisselwerking tussen de stad, bewoners, geluidskunstenaars en partnerorganisaties
als motor voor sociale en culturele verandering vormt de essentie van de organisatie. Daartoe
schuift BBOT een aantal strategische doelstellingen naar voren, zoals gemeenschapsverbinding
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binnen de superdiverse Brusselse context, verdiepend werken naar verschillende doelgroepen,
verbeeldingskracht aanwakkeren, participatief creatieproces aanmoedigen, stemmen en geluiden
opnemen en publiek toegankelijk maken, samenwerken met nationale en internationale partners,
bijzondere aandacht voor het Nederlands en de Nederlandstalige gemeenschap binnen de veeltalige
Brusselse context. De komende jaren ligt de focus op de verdieping van het artistieke aspect, met als
centraal thema ‘mogelijke toekomsten' van de stad. In 2018 werd het langetermijnproject
‘denkbeeldige wijken’ verdergezet in Sint-Pieters-Woluwe. Het online klankarchief ‘Geluidsplatform’
werd zowel technisch als vormelijk vernieuwd en omgedoopt tot ‘Vocal Topography’. Ten slotte
werd verder gewerkt aan de ‘Brussels Soundmap’, opgericht in 2012, die veldopnames van allerlei
stedelijke geluiden weergeeft op de kaart van Brussel als interactieve internettoepassing. Via het
Vlaams Brusselfonds wordt een algemene werkingssubsidie toegekend.
- interactive Media Art Laboratory vzw (iMAL): 80.000 euro

iMAL vzw werd in 1999 opgericht ter ondersteuning van artistieke vormen en creatieve praktijken
die computer- en netwerktechnologie gebruiken als medium. In 2007 opende iMAL het Centrum voor
Digitale Cultuur en Technologie aan het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek, in 2012 gevolgd door het
FabLab.iMAL, een collectieve infrastructuur met computers, 3D-printers, lasersnijders. Via FabLab
wordt de (kunst)educatieve werking van de vzw uitgebouwd. In samenwerking met LES vzw en het
Huis van Culturen en Sociale Samenhang (HCSS) haalde iMAL met het project CASTII EFRO middelen
binnen voor de realisatie van nieuwe infrastructuur: de oppervlakte van de huidige ruimte
verdubbelt, een nieuwe publieke ruimte ontstaat op het gelijkvloers, een groter FabLab komt op de
eerste verdieping en kantoren op de tweede verdieping. Het CASTII-project is echter ook een project
rond sociale integratie en inclusie rond digitale creativiteit, gericht op de lokale Brusselse
gemeenschap. Op 1 oktober 2018 zijn de verbouwingswerken van start gegaan, het einde van de
werken is voorzien in het najaar van 2019. Tijdens de hele verbouwingsperiode blijft het FabLab
functioneren. Ook de rest van de werking wordt beperkter verdergezet. In 2018 werd er artistiek
vooral ingezet op de Italiaanse tentoonstelling #LAYERS. Daarnaast waren er lezingen,
kunstenaarsresidenties en verschillende vormingsactiviteiten in het FabLab, zoals
(introductie)workshops, zomerstages die zich richten op een breed publiek van kunstenaars,
studenten toegepaste kunsten, schoolkinderen, hobbyisten, vormgevers, architecten… (uit de
Kanaalzone en heel Brussel). Samen met PACKED vzw voert iMAL al sinds 2013 onderzoek naar
archivering van digitale inhoud en digitale duurzaamheid, onder andere met het project
‘Resurrection Lab’, een piloot-laboratorium. Dit onderzoek zal in het najaar 2019 leiden tot de
opening van een nieuw documentatiecentrum voor bewaring van digitale kunst in iMAL, een “online
museum” waar gerestaureerd digitaal oeuvre met historisch belang geconsulteerd kan worden.
Dankzij de nieuwe infrastructuur zal de artistieke en structurele werking de komende jaren
ingrijpend wijzigen. Via het Vlaams Brusselfonds wordt een algemene werkingssubsidie toegekend.
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From Brussels with love
(Brussels Art Institute vzw: 180.000 euro)

In december 2014 werd het nieuwe kunstenhuis The Brussels Art_Institute (BAI_) opgericht en
gehuisvest in de Anderlechtse wijk Kuregem onder impuls van kunstenaar Jan De Cock. Het project
From Brussels with Love is gegroeid uit de behoefte bij jonge mensen met artistieke ambities om na
het secundair onderwijs niet onmiddellijk aan een hogeschool of universiteit te gaan studeren, maar
om zich eerst onder te dompelen in de atelierwerking onder de leiding van ‘meesters’. Met de
vruchten van die terreinervaring kunnen de studenten zich nadien beter beroeps- en studiematig
oriënteren in het artistieke veld. BAI_ spiegelt zich aan het Bauhaus-model waarbij een nauwe relatie
wordt opgebouwd tussen “leerling” en “meester” en het atelier de draaischijf vormt voor de opbouw
van vakmanschap. Het project wil een stimulerende, bijkomende praktijkopleiding aanbieden.
Tijdens het werkingsjaar worden 20 jonge beeldende kunstenaars geselecteerd om in de ateliers van
BAI_ te komen werken. Het gaat om beloftevolle afgestudeerde leerlingen van kunsthumaniora’s en
kunsthogescholen in een straal van een vijftigtal kilometer rond de hoofdstad. De selectie gebeurt
op basis van portfolio’s of getuigenissen van oud-leraars. Voor de kosten verbonden aan de
begeleiding van die jonge studenten, wordt er vanuit het Vlaams Brusselfonds een subsidie van
180.000 euro verleend.
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GrensOverschrijdend Opleiden en Tewerkstellen
(Syntra Brussel vzw: 125.000 euro)

Het project GrensOverschrijdend Opleiden en Tewerkstellen van Syntra Brussel draait rond een
groepsgerichte aanpak van duaal leren en werken met als doel Vlaamse werkgevers en
Brusselse jongeren beter met elkaar te verbinden. Het project werkt zowel op de aanbod- als op de
vraagzijde. Jongeren worden via een specifieke groepsgedreven aanpak klaargestoomd voor het
bedrijfsleven, terwijl werkgevers zich via intense begeleidingstrajecten opener tegenover die
jongeren kunnen opstellen. Uiteindelijk moet dit initiatief ertoe leiden dat meer Brusselse jongeren
beroepszelfstandig leren en werken bij werkgevers-mentoren in bedrijven in de onmiddellijke
nabijheid van Brussel. De methodologie kan nadien worden overgezet naar andere regio’s in
Vlaanderen.
Concreet zal voor een groep van telkens twaalf Brusselse kansarme werkzoekende jongeren (18-25
jaar), die in aanmerking komen voor een duaal leren-parcours, een meerdaags groepsmoment
worden georganiseerd in de Vlaamse Rand bestaande uit vijf luiken: inleiding over duaal leren,
contacten met potentiële mentor-werkgevers, intensieve taaltrainingen volgens het taalbad-principe,
algemene vakken en contacten/uitwisseling met het lokale culturele, onderwijs en verenigingsleven.
De jongeren worden toegeleid door het Brusselse jeugdverenigingsleven en in formele afspraak met
Actiris op het project voorbereid. Nadien zijn er een aantal terugkomdagen. Naast de collectieve
momenten voor cursisten, worden er ook collectieve momenten voorzien voor potentiële en
effectieve mentoren bij de werkgevers.
Vanuit het Vlaams Brusselfonds wordt er een impulssubsidie van 125.000 euro voor dit project
verleend. Op termijn wil Syntra Brussel dit gradueel uitbouwen als onderdeel van haar vaste aanbod.
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Onderzoek randvoorwaarden en disseminatie innovatieve woonzorgvorm “De Begijnenpassage”
(Zonnelied vzw: 37.500 euro)

‘Begijnenpassage’ is een innovatief concept van kleinschalig genormaliseerd wonen met zorg
in een grootstedelijke context en vloeit voort uit de werkgroep ‘Onder één dak’ van de
Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De voorbereidende fases
(december 2015 tot maart 2018) mondden uit in de conceptnota ‘Begijnenpassage’.
De te verwezenlijken nieuwbouw zal twee woonvormen combineren. Op de gelijkvloerse
verdieping komt er een appartement met 8 slaapkamers voor personen met dementie of met
een specifieke zorgvorm. Die groepswoning is een vorm van assistentiewonen met de hulp
van thuiszorgdiensten. Op de andere verdiepingen komt er gespikkeld wonen met zorg en
ondersteuning op vraag voor een divers publiek. De appartementen staan open voor alle
leeftijden. Er wordt een centrale plaats gegeven aan ontmoeting en engagement tussen de
betrokken partijen.
Om tot de concrete realisatie van de Begijnenpassage te komen, was het noodzakelijk eerst
twee openstaande onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Wat zijn de bepalende parameters voor de realisatie en exploitatie van wonen met
zorgondersteuning in een collectiviteit? Op welke manier beïnvloedt dit de organisatie van
collectieve gezinszorg, het sectoroverschrijdend werken, de uitwisselbaarheid van personeel
en de betaalbaarheid?
2. Hoe kan buurtvervlechting in combinatie met privatief wonen optimaal vertaald worden in
infrastructurele componenten?
Voor het uitvoeren van de onderzoeksopdracht werd een subsidie van 37.500 euro toegekend. Het
onderzoek werd voor eenzelfde bedrag gecofinancierd door de Vlaamse minister bevoegd voor
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het onderzoek moet de bevindingen van de conceptnota
wetenschappelijk onderbouwen.
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7.1.5

ESR 4110 aan de institutionele overheid

Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands en
Muntpunt
(meerdere begunstigden: 67.493,22 euro)
Eigenaarsonderhoud Muntpunt (raamcontract)
(Veolia: 96.506,78 euro)
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en Muntpunt van 18 maart 2016 voorziet in artikel 16 de eigenaars- en
onderhoudsbepalingen. In uitvoering hiervan hebben de Vlaamse Gemeenschap en Muntpunt in 2014
een opdracht voor aanneming van diensten “technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van
de technische installaties en prestaties op afroep – Muntpunt” gegund aan de firma Veolia (vroeger
Dalkia). Het onderhoudscontract bevat een verdeelsleutel voor eigenaarsonderhoud ten laste van
het Vlaams Brusselfonds en gebruikersonderhoud ten laste van Muntpunt. Voor 2018 werd voor het
eigenaarsonderhoud ten laste van het Vlaams Brusselfonds 96.506,78 euro betaald.

7.1.6

ESR 4140 aan
aan administratieve openbare instellingen

Eregastschap van Vlaanderen op de boekenbeurs “Foire du Livre”
(Vlaams Fonds voor de Letteren: 200.000 euro)

Het Vlaams Fonds voor de letteren (VFL) was eregast op de 50e editie van de Foire du Livre de
Bruxelles. De Foire du Livre de Bruxelles (FDL) is een Franstalige boekenbeurs, die plaatsvindt van 14
tot 17 februari 2019 in Tour & Taxis in Brussel. Je kan ze vergelijken met de Antwerpse Boekenbeurs:
het is een combinatie van uitgeversstands, auteursontmoetingen, workshops en lezingen.
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De FDL geeft zelf aan dat de Vlaamse literatuur nog te weinig bekend is bij een Franstalig publiek.
Dit was dan ook de belangrijkste drijfveer om Vlaanderen als eregast te vragen. Daarnaast vinden
media, uitgevers en instellingen uit Vlaanderen (op Ons Erfdeel na) de weg naar de Brusselse
boekenbeurs nog niet, wat resulteert in slechts een klein aantal bezoekers uit Vlaanderen (9 %). Het
Nederlandstalige publiek in Brussel wordt ook amper bereikt.
Het Vlaamse Paviljoen had een prominente plaats van 250m² en werd ingericht als theater waar
verschillende grote namen uit de Vlaamse literatuurwereld te gast waren. Daarbij waren er ook
verscheidene auteurs met een link met Brussel.
Er was ook extra aandacht voor het bereiken van scholen, kansengroepen en de professionele
boekenwereld uit de twee landsdelen. Naast de subsidie vanuit het Vlaams Brusselfonds werd er
vanuit de cultuurmiddelen voor internationale en interregionale samenwerking eveneens 200.000
euro aan het VFL verleend.

7.1.7

ESR 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt

Uitbatingskosten Muntpunt
(Muntpunt: 337.000 euro)

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari
2008 dragen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie elk voor de helft bij
in de exploitatiekosten van het gebouwencomplex (verwarming, elektriciteit, onderhoud, veiligheid ).
Muntpunt draagt 10% bij in de totale exploitatiekosten. In 2018 werd 337.000 euro betaald als
bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap.

7.1.8

ESR 4540
4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid

Onroerende voorheffing pand Muntpunt
(Ontvangkantoor directe belastingen: 320.000 euro)
Voor de onroerende voorheffing voor 2018 werd een bedrag van 320.000 euro voorzien.

20

Jaarverslag 2018 – Vlaams Brusselfonds

7.2
7.2.1

INITIATIEVEN GEFINCIERD MET DE INVES
INVESTERINGSTOELAGE
ESR 5210
5210 investeringsbijdrage aan vzw’s

De volgende 3 investeringssubsidies, toegekend aan LD3 vzw, De Overmolen vzw en Cosmos vzw
kaderen in de beslissing om de extra beleidsruimte van het Vlaams Brusselfonds hoofdzakelijk als
infrastructuursubsidies te verdelen over de beleidsdomeinen Welzijn en Gezondheid, Cultuur en
Onderwijs/DKO. Die beleidskeuze werd opgenomen in de beleidsbrieven Brussel 2017 en 2018. Voor
het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid werd het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (structureel
gesubsidieerd via de Brusselbegroting) aangesproken als facilitator en coördinator.
Zo werden een aantal investeringsprojecten geïdentificeerd en geprogrammeerd die passen in de
aanpak ‘buurtgerichte woonzorg’ zoals uitgetekend in het Masterplan Woonzorg en die voldoen aan
deze voorwaarden:
- de projecten moeten infrastructureel een meerwaarde hebben voor de buurt en inspiratie
bieden aan anderen, ook aangaande de financiële haalbaarheidsmechanismen die worden
gebruikt;
- ze moeten geografisch voorrang verlenen aan de wijken waar de meeste hiaten zijn;
- financieel moet het budget bijdragen om andere partners mee te helpen om het project te
realiseren;
Het betreft een hefboomfinanciering van ongeveer 150.000 euro per project als ontbrekende schakel
in het financieringsplaatje waarvoor eigen financiering (leningen,...) noodzakelijk, maar vaak
onmogelijk is.
Verwerven van het zakelijk recht op het gebouw in de Muggenstraat
(LD3 vzw: 150.000 euro)
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LD3 vzw is een collectief van drie Brusselse lokale dienstencentra, Het Anker, Forum en Miro
en een project sociale economie, actief in diverse Brusselse wijken. De huidige locatie van
LDC Forum in Grootsermentstraat beantwoordt al een tijdje niet meer aan de voorwaarden
die de gebruikers en haar personeel eraan stellen. De gelijkvloerse verdieping van het door
CVBA Livingstones aangekochte pand in de Muggenstraat zal door LD3 vzw dus worden
verbouwd tot een LDC, in samenspel met het aanpalende hoekgebouw. Het LDC deelt de
toegang met het sociaal intergenerationele woonproject ‘Casa Viva’ erboven en is daardoor
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers. De meer private of
ondersteunende functies zijn ondergebracht in de kelder en op de verdieping van het
hoekgebouw, waar geen lift is. De ruime, opdeelbare ontmoetingsruimte met glaspartijen
voor- en achteraan, waardoor ze verbonden is met de straat en de achtertuin, vormt de kern
van de activiteiten van het LDC. Ze heeft een open bar en een keuken voor het opwarmen
van maaltijden. De daktuin en het gelijkvloers zullen ook door de bewoners van ‘Casa Viva’
gebruikt kunnen worden als gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten en bijeenkomsten.
Samenhuizen-bis
(De Overmolen vzw: 150.000 euro)

Samenhuizen-bis is een nieuw samenwoonproject op de zolderverdieping van het
hoofdgebouw van de Sint-Jorissite. Er komen elf studio’s met mezzanine (26m2) voor nietbegeleide minderjarige asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel en studenten. Naast de
individuele studio’s komt er ook een gemeenschappelijke ruimte. Eén studio wordt volledig
toegankelijk voor bewoners met een beperking. Het project past in een groter geheel van
samenhuizen op de Sint-Jorissite in de Cellebroersstraat, dat is opgestart begin 2016. Hier
werden reeds acht appartementen, vier studio’s en een grote gemeenschappelijke ruimte
gerenoveerd, met op de grote binnenkoer ook een stadstuintje. Naast enkele senioren
wonen er volwassenen met een verstandelijke beperking, een geheugenstoornis (syndroom
van Korsakov) of een psychiatrische problematiek. Zij krijgen professionele ondersteuning
van De Lork en De Lariks vzw, 7 dagen per week, 24 uur per dag. In geval van nood kunnen
ook de senioren een beroep doen op deze permanentie. Sinds begin 2017 wonen er al
zeventien bewoners.
Er wordt voor de verbouwing een investeringssubsidie van 150.000 euro toegekend.
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Verbouwing van een Art-Deco bedrijfsgebouw tot een nieuw lokaal dienstencentrum
(Cosmos vzw: 220.000 euro)

Het lokaal dienstencentrum Cosmos vzw huist sinds 1989 in lokalen gelegen in Dr. De
Meersmanstraat 14 in Anderlecht. Die locatie voldoet al lang niet meer aan de
erkenningsvoorwaarden opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Cosmos
wil zich echter niet alleen tot senioren richten, maar stelt zich open voor alle wijkbewoners,
ongeacht hun leeftijd. Om de wijkwerking in Kuregem te versterken, kocht Cosmos in 2015
een leegstaand bedrijfsgebouw in art-decostijl, vlakbij metrohalte Clemenceau. Na renovatie
zal het lokaal dienstencentrum kunnen beschikken over een kleine 600m²: een
ontmoetingsruimte op het gelijkvloers waarin zowel de activiteitenruimte als het
buurtrestaurant gevestigd zijn, bureelruimten eveneens op het gelijkvloers, een foyer, 3
polyvalente lokalen, een gesprekslokaal, een hygiënisch lokaal op de 1ste verdieping en een
conciërgewoning op de 2de verdieping. Aangezien het pand te groot is voor vzw Cosmos
alleen werden er partners gezocht om mee in te stappen en om mee gebruik te maken van
het pand.
Het gaat om vzw Maks en 4 zelforganisaties, allen reeds lange tijd actief in de wijk en goed
gekend door vzw Cosmos:
Maks vzw zal haar onderdeel Maks Werk verhuizen naar het nieuwe gebouw. Maks Werk
begeleidt werkzoekenden die in Kuregem wonen en biedt hen cursussen ICT aan;
De 4 zelforganisaties organiseren zich vanuit verschillende Afrikaanse gemeenschappen
zoals: Kameroen, Rwanda, Niger. Zij organiseren huiswerkbegeleiding voor jongeren, culturele
activiteiten, geven politieke vorming en nemen initiatieven die de emancipatie van de vrouw
bevorderen.
Op 27 november ll. gaf de Coördinatiecommissie VIPA een positief advies voor het verlenen
van een subsidie van 670.750 euro voor dit project. Het pand staat op de inventaris
bouwkundig erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het advies stelt dat dit project
onder erfgoedbouw kan gecatalogeerd worden en bijgevolg aanspraak kan maken op een
subsidiëring zoals vermeld in artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor
voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg.
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Monumentaal kunstwerk “Embrace”
(GC De Zeyp: 10.000 euro)

In 2013 nam GC De Zeyp het initiatief - in het kader van een Europees project “2Wards Europe” - om
Simon Gronowski en Koenraad Tinel uit te nodigen voor een lezing. Simon werd tijdens de oorlog
door zijn moeder uit een trein richting Auschwitz gegooid en overleefde. Koenraad, als zoon van een
collaborateurfamilie, zag zijn vader en broer werken in de Dossin kazerne in Mechelen. Hun
vriendschap leidde tot een boek “eindelijk bevrijd”.
Uit het initiatief kwam het idee om deze vriendschap, maar vooral de boodschap van vrede, te
vereeuwigen in een kunstwerk. Het werk heeft naast de artistieke waarde ook een sterk educatief
aspect.
GC De Zeyp realiseerde in de voorbije maanden het kunstwerk EMBRACE in de schaduw van de
Basiliek van Koekelberg. De subsidie van 10.000 euro werd toegekend om de kosten voor de
aankoop en plaatsing van het kunstwerk mee te financieren.
Oproep voor aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal- of uitrusting voor Brusselse
Nederlandstalige academies van het DKO
(7 investeringssubsidies aan vzw’s: 504.718 euro)
In de derde strategische doelstelling van de beleidsbrief Brussel 2017-2018 (op pagina 20 bij het
Vlaams Brusselfonds en op pagina 33 onder de titel Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd)
werd aangekondigd dat de komende jaren blijvend zal worden geïnvesteerd in het Brussels Deeltijds
Kunstonderwijs. In dit kader besliste de minister om 800.000 euro te voorzien voor de financiering
van een eenmalige oproep voor aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal- of uitrusting
voor Brusselse Nederlandstalige academies van het DKO voor 2018. De oproep werd gericht aan de
elf Brusselse academies. In de begroting van het Vlaams Brusselfonds werd op de ESR code 5210
(investeringsbijdrage aan vzw’s) 505.000 euro voorzien. Op ESR code 6321 (investeringsbijdrage aan
gemeenten) werd een bedrag van 295.000 euro ingeschreven.
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De omschrijving ‘aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of -uitrusting wordt ruim
opgevat als alle uitrusting of materiaal dat rechtstreeks ten goede komt aan de leerlingen die les
volgen aan een Brusselse academie voor DKO. Dat kan gaan van muziekinstrumenten met al hun
toebehoren tot en met lescomputers voor de grafische richtingen. Een aantal uitgaven werden
uitgesloten, zoals onderhoud, inrichting of herstelling van lokalen of gebouwen, verbruiksgoederen
of materiaal en uitrusting bestemd voor de werking van het secretariaat en de directie van de
academie.
Deze dossiers werden aangerekend op ESR code 5210 - investeringsbijdrage aan vzw’s:
VZW Brussels Sinfonietta
VZW Vriendenbond van de gemeentelijke academie
voor Muziek en Woord
VZW Sint-Lukasacademie
VZW Vrienden van de MAGO
VZW Oudervereniging & Vriendenkring
Muziekacademie J-H Fiocco
VZW Brussels Sinfonietta
VZW Andac

GO! school voor beeldende kunsten
Etterbeek
Gemeentelijke Academie voor Muziek en
Woord te Sint-Agatha-Berchem
Sint-Lukasacademie
GO! muziekacademie Etterbeek

66 322
74 909

GO! muziekacademie Schaarbeek

74 442

GO! Muziekacademie Anderlecht
GO! school voor beeldende kunsten
Anderlecht

73 840

68 979
73 980

72 246
504 718

7.2.2

ESR 6112 investeringsbijdrage aan de institutionele
institutionele overheid

Op deze ESR code worden de investeringskosten aangerekend aan gebouwen die eigendom zijn van
de Vlaamse Gemeenschap. In 2018 werden investeringen gedaan aan het gebouw van Muntpunt, het
Huis van het Nederlands Brussel en Zinnema.
Muntpunt
Muntpunt
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Het Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap (EVA) Muntpunt vzw is een
hedendaagse belevingsbibliotheek en een modern informatiehuis waar iedereen terecht kan voor
inlichtingen over Nederlandstalige en Brusselse initiatieven en organisaties op het vlak van
onderwijs en vorming, welzijn en gezondheid, recreatie en cultuur, wonen en werken. Als centrum
met hoofdstedelijke uitstraling staat Muntpunt ook in voor de promotie van Brussel als woon-,
studenten-, winkel- en vrijetijdsstad. Muntpunt ontvangt op basis van de
samenwerkingsovereenkomst van 18 maart 2016 met de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie jaarlijks een werkingstoelage/subsidie voor de realisatie van haar
doelstellingen en voor de exploitatiekosten van het gebouwencomplex.
Naast die werkingstoelage worden de kosten verbonden aan het eigenaarschap en -onderhoud,
herstellingswerken en 50% van de vermelde exploitatiekosten, via het Vlaams Brusselfonds
gefinancierd. Het gebouwencomplex ‘Muntpunt’ beslaat 8.900 m² en telt 7 verdiepingen met
tentoonstellings- en evenementenruimten, een studiezaal, een auditorium, technische ruimten en
kelder.
- Erfpachtvergoeding Muntpunt
(AXA: 1.962.293,56 euro)
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari
2008 staat de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2008 volledig in voor de betaling van de
erfpachtvergoeding.
Daarnaast was er in 2018 1 bijkomende gebouw gerelateerde investeringskost:
- meerprijs levering en plaatsing van een tocht werende inkom/tourniquet aan de hoofdingang van
Muntpunt.
(Boon Edam: 344,97 euro)
De opdracht “levering en plaatsing van een tocht werende inkom/tourniquet aan de hoofdingang
van Muntpunt” werd in 2017 gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de
firma Boon Edam voor een bedrag van 73.670,85 euro. De meerkost voor een sleutelschakelaar,
vierkantsleutel en egalisatie bedroeg 344,97 euro.
Huis van het Nederlands Brussel

Het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands, gelegen Philippe De Champagnestraat in
Brussel, is sinds 2005 in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het gebouwencomplex huisvest er
naast het Huis van het Nederlands nog andere organisaties met dezelfde of aanverwante
doelstellingen zoals het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, BON (geïntegreerd in het
Agentschap Integratie en Inburgering) en de Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) die
lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) aanbieden. Het grootste deel van het gebouw bestaat uit
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klaslokalen, vergaderruimtes, intake lokalen NT2, een auditorium en een cafetaria. Het hoofdgebouw
van het Huis van het Nederlands Brussel werd gerenoveerd in de periode 2007-2009.
In 2018 werd het gebouw verder gerenoveerd en uitgebreid.
- Renovatie en uitbreiding van het Huis van het Nederlands Brussel
(Buyse: 324.906,54 euro)
Door de groei van het Huis van het Nederlands is de gelijkvloerse ruimte te klein geworden en
dringt een uitbreiding zich op. Daarnaast is ook algemene slijtage opgetreden sinds de vorige
renovatie in 2006. Hiervoor zijn opfrissingswerken aangewezen.
Na uitbreiding en renovatie beschikt het huis over:
- Een nieuwe onthaalbalie met 4 werkplekken
- Een snelloket met 2 werkplekken
- Een uitbreiding van de wachtzone voor studenten
- 2 testruimtes om de taalvaardigheid te testen waarvan 1 ook voor mondelinge tests
- 23 loketten voor de intake van nieuwe studenten
De renovatie en uitbreiding van het Huis van het Nederlands Brussel werd gegund via de procedure
open aanbesteding aan de firma Buyse voor een bedrag van 324.906,54 euro.
Zinnema

- Prijsherziening/meerwerken renovatiewerken schouwburg en foyer van Zinnema
(Roobaert Jan Aannemingen bvba: 12.297,41 euro)
De opdracht “Renovatiewerken van verschillende zones – Zinnema” werd in 2017 gegund via de
procedure open aanbesteding aan de firma Roobaert Jan Aannemingen bvba.
In 2017 werd 760.829,66 euro aangerekend voor deze renovatiewerken (inclusief meerwerken en
verrekeningen). In 2018 werd voor prijsherzieningen en meerwerken nog een bijkomend bedrag van
12.297,41 euro voorzien.

7.2.3

ESR 6321 investeringsbijdrage aan gemeenten

Oproep voor aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal- of uitrusting voor Brusselse
Nederlandstalige academies van het DKO
(4 investeringssubsidies aan gemeenten: 294.260 euro)
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Er werd 800.000 euro voorzien voor de financiering van een eenmalige oproep voor aankoop of
herstelling van duurzaam lesmateriaal- of uitrusting voor Brusselse Nederlandstalige academies van
het DKO voor 2018 (zie toelichting onder punt 7.2.1). Onder ESR code 5210 (investeringsbijdrage aan
vzw’s) werden er 7 investeringssubsidie toegekend aan vzw’s voor een totaal bedrag van 504.718
euro. Op ESR code 6321 (investeringsbijdrage aan gemeenten) werd een bedrag van 294.260 euro
aangerekend.
De volgende dossiers werden aangerekend op ESR code 6321 - investeringsbijdrage aan gemeenten:

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord SintPieters-Woluwe
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord SintLambrechts-Woluwe
Jetse Academie
Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Brussel

71 010
73 445
74 970
74 835
294 260

8. VASTLEGGINGEN
3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VAK: 118.000 euro – 117.887,91 euro vastgelegd
3200 tegemoetkoming aan de VUB: VAK: 58.000 euro – 57.500 euro vastgelegd
3300 tegemoetkoming aan Kanal: VAK: 500.000 euro – 500.000 euro vastgelegd
3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: VAK: 902.000 euro – 901.500 euro vastgelegd
4110 aan de institutionele overheid: VAK: 164.000 euro – 164.000 euro vastgelegd
4140 aan de administratieve openbare instellingen: VAK: 200.000 euro – 200.000 euro vastgelegd
4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: VAK: 337.000 euro – 337.000 euro vastgelegd
4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VAK: 320.000 euro – 320.000 euro vastgelegd
5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: VAK: 1.035.000 euro – 1.034.718 euro vastgelegd
6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid: VAK: 2.300.000 euro – 2.299.842,48 euro
vastgelegd
6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: VAK: 295.000 euro – 294.260 euro vastgelegd
Totaal beschikbaar VAK: 6.229.000 euro
Totaal aangerekend VAK: 6.226.708,39 euro
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Bestedingstabel vastleggingen in 2018
2018
ESR 3200

tegemoetkomingen aan bedrijven

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Carton123
BODB, Cronos en Sien
Verstraeten

118 000

opstellen infrastructuurplan Deeltijds Kunstonderwijs
Brusselpromotie voor Vlaamse scholen

AANGEREKEND OP 3200
SALDO OP 3200
ESR 3200

117 887,91
112,09
tegemoetkoming aan de VUB

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
BRIO

58 000

onderzoek en participatief traject naar jongeren in
het BHG

AANGEREKEND OP 3200
SALDO OP 3200
ESR 3300

tegemoetkomingen aan Kanal
500 000

Kanal: een jaar van prefiguratie

AANGEREKEND OP 3300
SALDO OP 3300
ESR 3300

500 000,00
500 000
0

tegemoetkomingen aan vzw's

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Huis van het Nederlands
Brussel
Samenwerkingsplatform

57 500,00

57 500
500

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Kanal

108 887,91
9 000,00

902 000

onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van
het Nederlands Brussel
kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten)

129 000,00
140.000,00
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Deeltijds Kunstonderwijs
Brussel
Citizenne
VK concerts
Brussel Behoort Ons Toe
iMAL
Brussels Art Institute
Syntra Brussel
Zonnelied

werking 2018
werking 2018
werking 2018
werking 2018
from Brussels with love
GRensOverschrijdend Opleiden en Tewerkstellen
onderzoek randvoorwaarden en disseminatie
innovatieve woonzorgvorm “De Begijnenpassage”

AANGEREKEND OP 3300
SALDO OP 3300
ESR 4110

901 500
500
aan de institutionele overheid

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Veolia
Meerdere begunstigden

164 000

eigenaarsonderhoud Muntpunt 2018 (raamcontract)
kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het
Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt

AANGEREKEND OP 4110
SALDO OP 4110
ESR 4140

aan administratieve
administratieve openbare instellingen
200 000

eregastschap van Vlaanderen op de boekenbeurs
“Foire du Livre”

AANGEREKEND OP 4140
SALDO OP 4140
ESR 4160

200 000,00

200 000
0
tegemoetkoming aan Muntpunt

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Muntpunt

96 506,78
67 493,22

164 000
0

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Fonds voor de Letteren

50 000,00
110 000,00
50 000,00
80 000,00
180 000,00
125 000,00
37 500,00

337 000

uitbatingskosten

337 000,00
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AANGEREKEND OP 4160
SALDO OP 4160
ESR 4540

337 000
0
tegemoetkomingen aan de federale overheid

BESCHIKBAAR KREDIET
KREDIET
begunstigde:
Ontvangkantoor directe
belastingen

320 000

onroerende voorheffing Muntpunt

AANGEREKEND OP 4540
SALDO OP 4540
ESR 5210

320 000,00

320 000
0
investeringsbijdrage aan vzw’s

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

1 035 000

Woonzorgzones
LD3
De Overmolen
Cosmos

GC De Zeyp

verwerven van het zakelijk recht op het gebouw in de
Muggenstraat
samenhuizen-bis
verbouwing van een Art-Deco bedrijfsgebouw tot een
nieuw lokaal dienstencentrum

150 000,00
150 000,00
220 000,00

monumentaal kunstwerk "Embrace"

10 000,00

aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs
aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs

68 979,00

Onderwijs (oproep)
Brussels Sinfonietta
(Etterbeek)
Vriendenbond van de
gemeentelijke academie voor
Muziek en Woord
Sint-Lukasacademie
Vrienden van de MAGO
Oudervereniging &
Vriendenkring
Muziekacademie J-H Fiocco
Brussels Sinfonietta
(Anderlecht)
Andac

73 980,00

aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs
aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs
aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs

66 322,00

aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs
aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs

73 840,00

74 909,00
74 442,00

72 246,00
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AANGEREKEND OP 5210
SALDO OP 5210
ESR 6112

1 034 718
282
kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Jan Roobaert
Boon Edam
Buyse
AXA

2 300 000

Zinnema – renovatiewerken schouwburg en foyer
12.297,41
Muntpunt – leveren en plaatsen van een tochtwerende
344,97
inkom/tourniquet aan de hoofdingang
renovatie en uitbreiding van het Huis van het
324 906,54
Nederlands Brussel
Muntpunt - erfpachtvergoeding Muntpunt
1 962 293,56

AANGEREKEND OP 6112
SALDO OP 6112
ESR 6321

2 299 842,48
157,52
investeringsbijdrage aan gemeenten

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

295 000

Onderwijs (oproep)
Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord SintPieters-Woluwe
Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord SintLambrechts-Woluwe
Jetse Academie

aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs

71 010,00

aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs

73 445,00

aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs
Hoofdstedelijke Academie
aankoop of herstelling van duurzaam lesmateriaal of voor Muziek, Woord en Dans uitrusting voor het deeltijds kunstonderwijs
Brussel

74 970,00

AANGEREKEND OP 6321
SALDO OP 6321

74 835,00

294 260
740
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9. BETALINGEN
3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VEK: 118.000 euro – 117.887,91 euro aangerekend
3300 tegemoetkoming aan de VUB: VEK: 174.000 euro – 173.649 euro aangerekend
3300 tegemoetkoming aan Kanal: VEK: 400.000 euro – 400.000 euro aangerekend
3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: VEK: 812.000 euro – 805.092,56 euro aangerekend
4110 aan de institutionele overheid: VEK: 199.000 euro – 136.612,75 euro aangerekend
4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: VEK: 337.000 euro – 337.000 euro aangerekend
4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VEK: 320.000 euro – 320.000 euro aangerekend
5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: VEK: 390.000 euro – 390.000 aangerekend
5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: VEK: 881.000 euro – 880.574,40 aangerekend
6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid: VEK: 2.117.000 euro – 2.116.202,12 euro
aangerekend
6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: VEK: 236.000 euro – 235.408 euro aangerekend
Totaal beschikbaar VEK: 5.984.000 euro
Totaal aangerekend: 5.912.426,74 euro

Bestedingstabel betalingen in 2018
2018
ESR 3200

tegemoetkomingen aan bedrijven

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

118 000

Vastlegging 2018
Carton123
BODB, Cronos en Sien
Verstraeten

opstellen infrastructuurplan Deeltijds
Kunstonderwijs
Brusselpromotie voor Vlaamse scholen

AANGEREKEND OP 3200
SALDO OP 3200
ESR 3200

108 887,91
9 000,00

117
117 887,91
112,09
tegemoetkoming aan de VUB
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BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

174 000

Encours 31/12/17
VUB

mediaHub

148.649,00

onderzoek en participatief traject naar jongeren
in het BHG

25 000,00

Vastlegging 2018
BRIO

AANGEREKEND OP 3200
SALDO OP 3200
ESR 3300

173 649
351
tegemoetkomingen aan Kanal

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

400 000

Vastlegging 2018
Kanal

Kanal: een jaar van prefiguratie

AANGEREKEND
AANGEREKEND OP 3300
SALDO OP 3300
ESR 3300

400 000,00
400 000
0

tegemoetkomingen aan vzw's

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

812 000

Encours 31/12/17
Citizenne
Samenwerkingsplatform
Deeltijds Kunstonderwijs
Brussel
VK concerts
Brussel behoort ons toe
Imal
Ciclope
Toestand
BX Brussels
Minor Ndako

werking 2017
kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten)
maart-dec 2017

10 000,00
20 111,68

werking 2017
werking 2017
werking 2017
Memory Lab
Young in Biestebroek
Street Voices
Minor Link

22 000,00
10 000,00
16 000,00
3 000,00
9 000,00
7 000,00
4 045,80

onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis
van het Nederlands Brussel

123 435,08

Vastlegging 2018
Huis van het Nederlands
Brussel
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Samenwerkingsplatform
Deeltijds Kunstonderwijs
Brussel
Citizenne
VK concerts
Brussel Behoort Ons Toe
iMAL
Brussels Art Institute
Syntra Brussel
Zonnelied

kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten)

112 000,00

werking 2018
werking 2018
werking 2018
werking 2018
from Brussels with love
GRensOverschrijdend Opleiden en Tewerkstellen
Onderzoek randvoorwaarden en disseminatie
innovatieve woonzorgvorm “De
Begijnenpassage”

40 000,00
88 000,00
40 000,00
64 000,00
144 000,00
62 500,00
30 000,00

AANGEREKEND OP 3300
SALDO OP 3300
ESR 4110

805 092,56
6 907,44
aan de institutionele overheid

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

199 000

Encours 31/12/17
Veolia
Meerdere begunstigden

eigenaarsonderhoud Muntpunt
kleine onderhouds- en herstellingswerken aan
het Huis van het Nederlands Brussel en
Muntpunt

8 194,61
17 391,66

eigenaarsonderhoud Muntpunt
kleine onderhouds- en herstellingswerken aan
het Huis van het Nederlands Brussel en
Muntpunt

96 506,78
14 519,70

Vastlegging 2018
Veolia
Meerdere begunstigden

AANGEREKEND OP 4110
SALDO OP 4110
ESR 4160

136 612,75
62 387,25
tegemoetkoming aan Muntpunt

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

337 000

Vastlegging 2018
Muntpunt

uitbatingskosten

337 000,00
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AANGEREKEND OP 4160
SALDO OP 4160
ESR 4540

337 000
0
tegemoetkomingen aan de federale overheid

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

320 000

Vastlegging 2018
Ontvangkantoor directe
belastingen

onroerende voorheffing Muntpunt

AANGEREKEND OP 4540
SALDO OP 4540
4540
ESR 5112

320 000,00

320 000
0
tegemoetkomingen aan bedrijven

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

390 000

Encours 31/12/17
VUB
VUB

zwembad saldo
Theodore

AANGEREKEND OP 5112
SALDO OP 5112
ESR 5210

90 000,00
300 000,00
390 000
0

investeringsbijdrage
investeringsbijdrage aan vzw’s

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

881 000

Encours 31/12/17
Het Anker
René Magritte Museum
De vrienden van de Basiliek
Stichting Marc Sleen
BBJJA

24 800,00
45 000,00
5 000,00
10 000,00
2 000,00

Vastlegging 2018
Woonzorgzones
LD3
De Overmolen
Cosmos

verwerven van het zakelijk recht op het gebouw
in de Muggenstraat
samenhuizen-bis
verbouwing van een Art-Deco bedrijfsgebouw

150 000,00
105 000,00
127 000,00
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tot een nieuw lokaal dienstencentrum
GC De Zeyp

monumentaal kunstwerk "Embrace"

8 000,00

Onderwijs (oproep)
Brussels Sinfonietta
(Etterbeek)

aankoop of herstelling van duurzaam
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
Vriendenbond van de
aankoop of herstelling van duurzaam
gemeentelijke academie voor lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
Muziek en Woord
kunstonderwijs
Sint-Lukasacademie
aankoop of herstelling van duurzaam
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
Vrienden van de MAGO
aankoop of herstelling van duurzaam
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
Oudervereniging &
aankoop of herstelling van duurzaam
Vriendenkring
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
Muziekacademie J-H Fiocco
kunstonderwijs
Brussels Sinfonietta
aankoop of herstelling van duurzaam
(Anderlecht)
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
Andac
aankoop of herstelling van duurzaam
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
AANGEREKEND OP 5210
SALDO OP 5210
ESR 6112

55 183,20

59 184,00

53 057,60

59 927,20

59 553,60

59 072,00

57 796,80

880 574,40
425,60
kapitaaloverdracht aan de institutionele
overheid

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

2 117 000

Encours 31/12/17
Jan Roobaert
Boon Edam

Zinnema – renovatiewerken schouwburg en
foyer
Muntpunt – leveren en plaatsen van een
tochtwerende inkom/tourniquet aan de
hoofdingang

67 595,33
73 670,85
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Vastlegging 2018
Jan Roobaert
Boon Edam

AXA

Zinnema – renovatiewerken schouwburg en
foyer
Muntpunt – leveren en plaatsen van een
tochtwerende inkom/tourniquet aan de
hoofdingang
Muntpunt - erfpachtvergoeding Muntpunt

AANGEREKEND OP 6112
SALDO OP 6112
ESR 6321

12.297,41
344,97

1 962 293,56
2 116 202,12
797,88
797,88

investeringsbijdrage aan gemeenten

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

236 000

Onderwijs (oproep)
Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord SintPieters-Woluwe
Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord SintLambrechts-Woluwe
Jetse Academie

aankoop of herstelling van duurzaam
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
aankoop of herstelling van duurzaam
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
aankoop of herstelling van duurzaam
lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
kunstonderwijs
Hoofdstedelijke Academie
aankoop of herstelling van duurzaam
voor Muziek, Woord en Dans lesmateriaal of -uitrusting voor het deeltijds
Brussel
kunstonderwijs
AANGEREKEND OP 6321
SALDO OP 6321

56 808,00

58 756,00

59 976,00

59 868,00

235 408
740
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10. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN – BUDGETTAIR = BEDRIJFSECONOMISCH
Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 0322 en
resultaatrekening code 693 = 70.141,91
70.141,91 euro
Beschikbaar krediet 2018: 5.982.568,65 euro:
- overgedragen saldo van 2017: 29.928,46 euro
- werkingstoelage 2018: 2.205.000 euro
- investeringstoelage 2018: 3.151.000 euro
- huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 118.513,58 euro
- investeringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 468.944,74 euro
- terugbetaling subsidie werking: 4.896,82 euro
- terugbetaling investeringen: 4.285,05 euro
Ordonnanceringen 2018: 5.912.426,74 euro
Over te dragen overschot van het boekjaar: 70.141,91 euro
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11. TOEKOMSTIGE
OEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN
BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/
31/12/201
/12/2018
2018

WERKING
Herstellings- en onderhoudswerken aan het Huis
van het Nederlands Brussel en Muntpunt
AAC Architecture – studie renovatie gelijkvloers
Huis van het Nederlands Brussel
SDKO – kunsteducatie voor Brussel (en
daarbuiten)
Brussels Art Institute - From Brussels with love
Syntra – GRensOverschrijdend Opleiden en
Tewerkstellen
Zonnelied – studie Begijnenpassage
VUB - onderzoek en participatief traject naar
jongeren in het BHG
VUB – MediaHub Brussel

Openstaande
verbintenissen

2019
2019

55.557,05

55.557,05

6.856,41

6.856,41

28.000
36.000

28.000
36.000

62.500
7.500

37.500
7.500

32.500

32.500

Kanal – een jaar van prefiguratie
Citizenne
VK concerts
Brussel behoort ons toe
iMAL

99.099
100.000
10.000
22.000
10.000
16.000

49.549
100.000
10.000
22.000
10.000
16.000

Vlaams Fonds voor de Letteren - Foire du Livre

200.000

200.000

22.000

22.000

708.012,46

633.462,46

Projectoproep “Young in Brussels”

SUBTOTAAL

INVESTERINGEN
Investeringswerken aan het Huis van het
Nederlands Brussel
Magritte – verbouwingswerken
Chiro Jijippeke
De Harmonie – lokaal dienstencentrum
Anker - verbouwingswerken
De Zeyp – kunstwerk Embrace
Cosmos – verbouwing tot nieuw LDC
De Overmolen – Samenhuizen-bis
Oproep uitrusting DKO materiaal
VUB – Theodoor
Dotatie VGC – Pieter en Pauwel

SUBTOTAAL
TOTAAL

Openstaande
verbintenissen

2019

2020
2020

2022
2022
en
later

2021
2021

25.000

49.550

0

2020

74.550

0

2021

2022
en
later

324.906,54
27.000
7.500
105.000
99.200
2.000
93.000
45.000
159.795,60

324.906,54
27.000
7.500
75.000
62.000
2.000

700.000

500.000

200.00
0

300.000
300.000
1.863.402,14 1.458.202,14

316.200

45.000

44.000

2.571.414,60 2.091.664,60

316.
316.200

119.550

44.000

30.000
37.200
44.000

49.000
45.000
159.795,60
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12. OVERZICHT DOSSIERS
DOSSIERS 20032003-2018
2018
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

485.318

357.397

761.048

239.672

713

5.279

376.712

361.728

1.490.412

189.177

149.207

142.680

82.400

73.179

50.000

75.000

54.692

22.823

28.015

60.469

63.583

53.900

61.393

63.411

63.027

2013

2014

2015

2016

2017

2018

22.699

343.666

384.518

55.915

54.501

324.906

38.752

31.637

9.218

57.723

74.898

44.285

19.095

69.437

76.881

107.547

90.000

83.000

98.957

129.000

TOTAAL

Huis van het
Nederlands Brussel
aankoop pand HVN – Ph.
de Champagnestraat
aankoop pand HVN –
Nieuwland
aktekosten aankoop pand
investeringen
taalpromotie

1.562.500

350.000

2.000

21.430

200.000

kleine herstellingswerken/
uitbatingskosten
onkostennota’s beheer
gebouwencomplex
taalproject "BX Brussels"

35.000

9.598.800

BRIO
oprichting interuniversitair
onderzoekscentrum

435.000

onderzoek en participatief
traject naar jongeren in
het BHG

57.500

492.500

tvbrussel
camera’s 16:9

149.000

149.000

fmbrussel
werkingssubsidie
investeringssubsidie

1.557.000

520.000

120.000

139.629

2.336.629

Onthaal Promotie
Brussel
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2003
Ancienne Belgique –
OPB+

118.125

Onthaal en Promotie
Brussel – OPB+

323.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAAL

441.125

11 juli viering
Ancienne Belgique
Onthaal en Promotie
Brussel

371.000

62.500

433.500

Quartier Latin
gratis openbaar vervoer
website
aankoop pand
studentenkamers

1.200.000

1.096.293

1.063.200

1.063.200

1.063.200

1.047.960

1.043.280

1.047.960

97.000

1.000.000

internationaal hotel

100.000

kamers voor pas
afgestudeerden

65.000

9.887.093

Brussel deze Week
haalbaarheidsstudie
mediaplatform van de
Brusselse media
oprichten van een
Brusselse nieuwsportaal
investeringen hardware
website
vernieuwing website
brusselnieuws.be

23.624

200.000

40.000

138.125

401.749

Vlaams-Brusselse
Media
Externe begeleiding
ontwikkeling van een
mediastrategie

38.000

38.000
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

70.000

70.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAAL

Huis voor Gezondheid
Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad – Pro
Medicis – Baanbrekend
Brussel

146.833

Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad
gezondheidsmanager

63.000

Brusselse Welzijns- en
gezondsheidsRaad –
Lokaal Sociaal Beleid

42.685

Doktersgild Van Helmont
– haalbaarheidsstudie
virtueel zorgnetwerk

29.770

130.535

Huis voor Gezondheid –
website zorgzoeker 3.0
Pro Medicis Brussel
Zorgnet – virtueel
zorgnetwerk

94.000

120.000

135.714

150.000

184.000

150.000

150.000

150.000

184.000

1.870.537

Muntpunt
Onderhouds- en kleine
herstellingswerken

279.623

226.875

50.000

75.000

40.000

117.363

Veolia –
eigenaarsonderhoud
Muntpunt (raamcontract)
uitbatingskosten
CEI – De Meyer - dading
Muntpunt

15.754

17.565

48.398

100.347

100.347

50.347

100.347

96.507

358.543

317.000

252.000

352.000

337.000

149.798

At Osborne - adviseren
bouwbudget quantity
surveyor

56.628

juridische ondersteuning
werfopvolging

40.025

onroerende voorheffing

HP-Belgacom – ICT
Muntpunt

23.930

25.000

JINT - gevelbekleding
Muntpunt - Europees
voorzitterschap

erfpachtvergoeding

43.978

20.013

212.796

745.000

745.000

3.281.119

435.804

2.574.502

2.219.820

172.567

177.464

185.362

186.268

222.674

557.601

320.000

454.284

1.839.986

2.015.718

1.748.928

1.901.140

1.923.989

1.962.294

73.051
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2003

2004

2005

2006

investeringen

2007

2008

2009

2010

2011

756.921

512.461

11.773.495

1.625.426

2.030.584

2012
2.097.303

2013

2014

1.633.315

925.615

2015
17.554

2016

2017
73.671

2018

TOTAAL

345

48.696.446

Zinnema
Roobaert Jan
Aannemingen bvba –
renovatiewerken
schouwburg en foyer

760.839

12.297

773.136

Woonzorgzones
59.942
Seniorencentrum:
uitbouw woon- en
zorgcentrum
148.000

945.000

De Overbron – aankoop
panden
142.000
De Overmolen
Kenniscentrum jaarwerking

142.000
110.000

200.000

200.000

200.000

25.000

Kenniscentrum woonzorgplanner
232.320
KARAD woonzorgplanner
Brusselse
Huisartsenkring taxidienst
VDAB opleidingsmodules ikv
WWZ
de Crombrugghe &
Partners - schatting
bouwgrond
Pieter&Pauwel

72.600

100.000

139.815
3.630

54.800

Tracé - taalvaardigheid
Nederlands in de
zorgsector in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
At Osborne - validatie
Businessplan Pieter &
Pauwel
Open oproep Pieter &
Pauwel:
architectenbureau

10.890
250.000

1.125
Open oproep Pieter &
Pauwel: jurylid
100.000

16.800

Open oproep Pieter &
Pauwel: wedstrijd
300.000
Dotatie VGC - Pieter &
Pauwel

44

Jaarverslag 2018 – Vlaams Brusselfonds

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAAL

845.000
’t Stadhuis
490.000
Ehsal – Terranova
Aksent

225.000

235.000

Zonnelied vzw - aankoop
pand

229.597

1.000.000

EVA vzw - Biloba
Buurtwerk Noordwijk –
LDC De Harmonie

149.000
150.000

Zonnelied – onderzoek
randvoorwaarden en
disseminatie innovatieve
woonzorgvorm “De
Begijnenpassage”
LD3 – verwerven van het
zakelijk recht op het
gebouw in de
Muggenstraat

37.500

150.000

De Overmolen –
Samenhuizen-bis

150.000

Cosmos – verbouwing
van een Art-Deco
bedrijfsgebouw tot een
nieuw lokaal
dienstencentrum

220.000

7.335.019

Werkings/
projectsubsidies
Werkgroep immigratie
(Foyer) - projecten OETC

400.000

JIM-VMMA - looking for
pearls

100.000

VUB - marktonderzoek
poliklinische antenne
Flagey - uitbouw
kunstencentrum

60.500

500.000

1.000.000

1.000.000

Brusselse Werkplaats
voor Podiumkunsten

100.000

Seniorencentrum flankerende initiatieven

42.700

VUB - optimalisatie
website

14.000

Denkmal 15 art@school

75.000

Huis der Gezinnen inloopteams

10.000

10.000

10.000

Kind en Preventie inloopteams

10.000

10.000

10.000
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

SDKO – kunsteducatie
voor Brussel (en
daarbuiten)
KVS - werkingssubsidie
Kenniscentrum Woonzorg
Brussel – publicatie
masterplan Woonzorg
Brussel
BX Youth taalproject "BX Brussels"

2009

2010

2011

2012

2013

2014

150.000

150.000

150.000

150.000

2015

2016
70.000

150.000

2017

2018

116.000

140.000

TOTAAL

150.000

6.910

35.000

Borgerhoff&Lamberigts boek aftrap in Brussel

4.000

Uitgeverij
Kannibaal/Hannibal- boek
“Ik, Jan Smeken”
Vrije Universiteit Brussel
– MediaHub Brussel

4.000

495.496

Citizenne –
werkingssubsidie
VK concerts werkingssubsidie

50.000

50.000

110.000

110.000

Brussel Behoort Ons Toe
- werkingssubsidie

50.000

50.000

iMAL – werkingssubsidie

80.000

80.000

Projectoproep “Young in
Brussel”

250.000

Kanal – een jaar van
prefiguratie

500.000

Syntra –
GRensOverschrijdend
Opleiden en
Tewerkstellen

125.000

Brussels Art Institute –
From Brussels with love

180.000

Vlaams Fonds voor de
Letteren – eregastschap
van Vlaanderen op de
boekenbeurs Foire du
Livre

200.000

6.958.606

Investeringssubsidies
BHAK - vernieuwen
telefooncentrale

46.930

VUB/Ritterklub
Ritterklub
Koninklijke Gilde StSebastiaan verbouwingswerken
clublokaal

650.000

141.000

1.600.000

14.300

22.273

70.000
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2003

2004

2005

2006

2007

Priem - inrichting
huisvesting

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35.000

Pantalone - aankoop
pand

300.000
110.000

26.700

6.947
23.217

AMVB – inrichting
Welvaartkapoen Kostuumcentrale
Daarkom verbouwingswerken La
Gaité

50.000

1.500.000

Kruispunt-Galerij kruispuntproject

15.000

Ultima Vez - aankoop
pand

250.000

’t Mutske – verbouwing
jeugdhuis
De Vrienden van Brosella
– inrichting kantoor
Wacko infrastructuurwerken
ABC - nieuwbouw

290.810
20.000

70.000

458.550

Anker verbouwingswerken

124.000

VUB - zwembad

300.000

Stad Brussel – Pocket
park
René Magritte Museum verbouwingskosten
Vrije Universiteit Brussel Theodoor

40.000

90.000

1.000.000

Needcompany investeringssubsidiie

70.000

Chiro Jijippeke –
verbouwingswerken
chirolokalen
De Vrienden van de
Basiliek – uitbreiding van
de kranskapel
Stichting Marc Sleen –
reconstructie van het
atelier van Marc Sleen
Brussels Brazilian Jiu
Jitsu Academy verbouwing sportzaal
GC De Zeyp –
monumentaal kunstwerk
“Embrace”

15.000

Oproep aankoop of
herstelling van duurzaam
lesmateriaal of-uitrusting
voor het deeltijds
kunstonderwijs

25.000

50.000

10.000

10.000

798.978
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAAL
8.233.705

Werkingskosten
publieksonderzoek
mediapartners

60.500

Demos Public – juridische
bijstand VlaamsBrusselse Media

15.458

Baker & Mc Kenzie juridisch advies
huurcontract "La Gaité”

6.050

Stad Brussel - Pocket
park

6.000

Sky – badges “Sprout to
Study in Brussels”

8.803

Brussels Philharmonic,
BOT en
Beursschouwburg – 11
juliviering
Carton123 architecten –
opstellen
infrastructuurplan
Deeltijds Kunstonderwijs
BODB, Cronos en Sien
Verstraeten –
Brusselpromotie voor
Vlaamse scholen

16.043

108.888

9.000

230.742

TOTAAL

8.555.489

2.775.241

2.928.504

4.687.901

7.967.933

10.321.981

13.823.051

8.280.057

5.246.715

4.822.384

4.677.895

4.902.362

3.184.268

2.992.001

6.484.097

6.226.708

TOTAAL 2003-2018
Werkingskosten

7.892.890

Werkings-/
projectsubsidies
Investeringen

22.670.965

Investeringssubsidies

15.603.931

51.708.801
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13. SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING 2002 - 201
2019
Jaar Basis bedrag
machtiging
2002
2003

4.958.000
4.958.000

2004

5.032.000

2005

2.779.000

2006

2.935.000

2007

4.691.000

Bewegingen
-4.958.000 overgeheveld naar 2003
4.958.000 overheveling machtiging 2002

74.000 index
-850.000 overgeheveld naar BA 33.04 “Onthaal en Promotie
Brussel”
-1.403.000 besparing begrotingscontrole
1.403.000 terug bijtellen besparing begrotingscontrole 2004
-1.557.000 overgeheveld naar BA 33.07 “fmbrussel”
-133.000 overgeheveld naar BA 33.05 “Huis van het
Nederlands Brussel”
-204.000 3 x 68.000 overgeheveld naar de mediapartners
(33.01 “tvbrussel”, 33.05 “Brussel Deze Week” en
33.07 “fmbrussel” voor brusselnieuws)
123.000 inkomsten uit huurgelden
24.000 index
500.000 éénmalige verhoging vanuit het cultuurbudget
-500.000 éénmalige verhoging 2005 opnieuw overgeheveld
naar cultuurbudget
2.250.000 verhoging machtiging (volstorting)
6.000 index
2.250.000 verhoging machtiging (volstorting)
78.000 index
1.250.000 éénmalige verhoging financiering Ritterklub

Ingeschreven
machtiging
4.958.000
5.032.000 4.958.000
(begrotingsruiter)

Vastgelegd

Opmerking

0
8.555.489 1.434.511
geblokkeerd ikv
begrotingsbesparing

2.779.000

2.775.241

2.935.000

2.928.504

4.691.000

4.687.901

7.969.000

7.967.933
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2008

7.969.000

2009

10.384.000

2010

13.841.000

-300.000 overgeheveld naar 2009 (voor investeringen
Muntpunt)
1.000.000 verhoging machtiging (volstorting)
1.000.000 éénmalige bijkomende verhoging financiering
Ritterklub
1.000.000 verhoging machtiging financiering openbaar vervoer
300.000 verhoging machtiging (vermindering machtiging in
2007 - overheveling naar 2009 voor investeringen
Muntpunt)
-2.000.000 overgeheveld naar 2009 voor investeringen
Muntpunt
-1.250.000 vermindering machtiging éénmalige verhoging in
2007 financiering Ritterklub
2.200.000 verhoging machtiging kapitaaloverdracht van de
VGC 1.800.000 + 400.000 (Muntpunt)
165.000 index
2.000.000 + vermindering machtiging in 2008 (overheveling)
2.000.000 verhoging machtiging overgeheveld van 2008 naar
2009 voor investeringen Muntpunt
300.000 verhoging machtiging overgeheveld van 2007 naar
2009 voor investeringen Muntpunt
-1.000.000 vermindering machtiging eenmalige verhoging in
2008 financiering Ritterklub
117.000 verhoging machtiging bijdrage van de VGC in de
exploitatiekosten Muntpunt
248.000 index
-208.000 besparing nulindexatie niet-loongebonden kredieten
-2.000.000 vermindering machtiging overheveling van 2008
naar 2009 voor investeringen Muntpunt
-300.000 vermindering machtiging overheveling van 2007
naar 2009 voor investeringen Muntpunt
-1.800.000 vermindering machtiging – wegvallen van

10.384.000

10.321.981

13.841.000

13.823.052

8.806.000

8.280.057 500.000
geblokkeerd
besparing
begrotingscontrole
2010
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-65.000
-463.000
-117.000

2011

8.806.000

-290.000
-1.048.000
-2.000.000
766.000
-400.000

-395.000
-290.000

kapitaaloverdracht van VGC (verhoogd in 2008) van
1.800.000 voor Muntpunt
overgedragen naar programma AA voor de
aanwerving van projectopvolger Woonzorgzones
overgeheveld naar AG3314B “Subsidie aan het Huis
voor Gezondheid”
vermindering machtiging – wegvallen bijdrage van
de VGC in 2009 voor exploitatiekosten Muntpunt
besparing
overgeheveld naar AB0 AG010 33000 “Vlaams
Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel”
overgeheveld naar artikel AB0 AG019 6510 “Dotatie
aan de VGC voor gemeenschapsinfrastructuur”
bijdrage van de VGC (50% van de inrichtingskosten
van het Muntpunt)
wegvallen van kapitaaloverdracht VGC (verhoogd in
2008) van 400.000 voor Muntpunt tijdens de
investeringswerken
besparing
overgeheveld naar AB0 AG021 3300 “Subsidie aan
het Muntpunt vzw”

-766.000 vermindering machtiging –bijdrage van de VGC in
50% van de inrichtingskosten van Muntpunt
(verhoogd in 2011)
2012

5.439.000

5.439.000

3.980.000
+ 750.000
(begrotingsruiter
Brede School 2011)
+ 94.000
eigen inkomsten
(buiten machtiging)

5.246.715

4.822.384

-700.000 overgeheveld naar AB0 AG021 3300 “Subsidie aan
Muntpunt vzw” voor de ICT uitrusting
750.000 begrotingsruiter “subsidies voor Brede School”
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109.000
-8.000
-94.000
2013

3.980.000

+72.000
-200.000
700.000

2014

4.552.000

+64.000
-23.000
-14.000

2015

4.616.000
(desindexatie
– 37.000 euro
2de BA2014
niet
inbegrepen)

overgeheveld van AB0 AG022 4510 (begroting
2011)
index
Besparing 2de Begrotingscontrole
Eigen inkomsten (te besteden buiten de machtiging
van het Vlaams Brusselfonds)
index
4.552.000
overgeheveld AB0 AG025 3300 (nominatim subsidie + 127.000
eigen inkomsten
Kenniscentrum Woonzorg Brussel)
(buiten machtiging)
overgeheveld van AB0 AG021 3300 “Subsidie aan
Muntpunt vzw” voor de ICT uitrusting (terugzetten
vermindering - toegevoegd in 2012)
index
4.579.000 +
de
324.000
desindexatie 2 BA
eigen inkomsten
(buiten machtiging)
bijkomende desindexatie 2de BA

4.677.895

4.902.361

+41.000 index
-2.026.000 besparing en desindexatie BA

2.631.000 + 554.000
eigen inkomsten
(buiten machtiging)

-210.000 Overgeheveld naar PJ0-1PGI2AB-WT,1PG70300 (voor 2.421.000 + 576.000
de subsidie aan het Brussels Agentschap voor
eigen inkomsten
Toerisme)
(buiten machtiging)

2016

2.631.000

2017

2.421.000 +2.000.000 Terugzetten besparing 2015
-230.000 Compensatie voor de taalbarometer naar

5.901.000 + 584.000
eigen inkomsten

3.184.268

2.992.001

6.484.097
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begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT

(buiten machtiging)

+1.000.000 Overgeheveld van artikel PJ0-1PGI2AA-WT ,
1PG70100 (terugzetten deel van overheveling 2011:
Dotatie aan de VGC voor
gemeenschapsinfrastructuur)
+210.000 Terugzetten overheveling van 2016 PJ0-1PGI2ABWT, 1PG70300
+500.000 Herverdeling van de provisie CB0-1CBB2AB-PR van
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017VAK/VEK buffer
2018

2019

5.901.000

5.631.000

+230.000 Terugzetten compensatie 2017 – voor de
taalbarometer van begrotingsartikel PJ0-1PGI2ECWT
-500.000 Vermindering herverdeling van de provisie in 2017
-140.000 Overgeheveld naar artikel PJ0-1PGI2EB-WT ,
1PG72300 (voor de werkingssubsidie aan SDKO)
+400.000 Recurrente verhoging

5.631.000 + 598.000
eigen inkomsten
(buiten machtiging)

6.226.708

5.891.000 + 589.000
eigen inkomsten
(buiten machtiging)
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BIJLAGE 1
richtlijnenkader bij de subsidiëring

van gemeenschapsinfrastructuur met hoofdstedelijke uitstraling
Via het Vlaams Brusselfonds kan de Vlaamse Gemeenschap o.a. investeringssubsidies verlenen voor het
bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van gemeenschapsinfrastructuur met een
bovenlokale/hoofdstedelijke uitstraling. Dit reglement vindt zijn grondslag in het decreet van 21 december
2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, hoofdstuk XV, afdeling II, zoals gewijzigd
door artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2003
De middelen van het fonds kunnen worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting
en de toegankelijkheid van instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die wegens hun
activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door
middel van:
-

tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen.

Deze initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid.

1

WERKWIJZE

De subsidiëring van gemeenschapsinfrastructuren,
emeenschapsinfrastructuren wordt beoordeeld in het kader van het algemeen beleid
voor Brussel, het cultuur-, welzijn of onderwijsbeleid.

2 VOORWAARDEN
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring zijn de volgende:
- Financiering van het project en/of inbreng in natura door eigen middelen of andere middelen dan
overheidsmiddelen voor minimum 20 % van de totale projectkost;
projectkost;
- Beschikkingsmacht over de infrastructuur als eigenaar.
eigenaar Indien de organisatie huurder, erfpachter of
gebruiker is van de infrastructuur, beschikkingsmacht voor een minimum van 20 jaar indien het project
onroerende werken betreft, en voor een minimum van 5 jaar indien het project roerende goederen betreft;
- Indien de organisatie huurder, erfpachter of gebruiker is van de infrastructuur van een private eigenaar,
kan de minimumduur van de beschikkingsmacht worden herleid à rato van 1 jaar per 2% inbreng van de
eigenaar in de totale kostprijs van de onroerende werken, begrepen in het project;
- Verbintenis van de betoelaagde i.v.m. de terugbetaling van de subsidie bij vervreemding van de
infrastructuur of bij bestemmingswijziging ervan, zonder het akkoord van de subsidiënt. Het bedrag van
de terugbetaling wordt berekend, rekening houdend met een jaarlijkse afschrijving van 5% indien het
project onroerende werken betreft en met een jaarlijkse afschrijving van 33% indien het project roerende
goederen betreft;
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- Om de terugbetaling te waarborgen kan de Vlaamse Gemeenschap een zakelijke zekerheid vragen;
- Naleving van het decreet van 1 maart 2019 ‘Kunst in opdracht”
- Toezichtregeling door de Vlaamse Gemeenschap op de besteding van de subsidie, de instandhouding en
het onderhoud van de gesubsidieerde infrastructuur.

3

BIJKOMENDE BEOORDELINGSCRITERIA
BEOORDELINGSCRITERIA VOOR PROJECTEN
PROJECTEN GELIEERD AAN
AAN EEN GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEID
GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEID VAN EEN
ANDER LID VAN DE VLAAMSE REGERING EN WAARVAN DE
DE FINANCIERING OOK VIA
VIA ANDERE REGULIERE
BASISALLOCATIES KUNNEN
KUNNEN WORDEN GEFINANCIERD
GEFINANCIERD

- De mate van subsidiëring van het project en/of inbreng in natura door andere overheden
overheden.
Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes van andere overheden, die afhankelijk gemaakt zijn van het bekomen
van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, kunnen volstaan.
- De mogelijkheid om de nieuwe of aangepaste infrastructuur te kunnen beheren en onderhouden binnen
de perken van de structurele werkingstoelagen verleend door een ander lid van de Vlaamse regering
bevoegd voor het functioneel bevoegde beleidsdomein cultuur, welzijn of onderwijs.

4

VOORWAARDEN MET BETREKKING
BETREKKING TOT HET INDIENEN
INDIENEN EN DE SAMENSTELLIN
SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER
PROJECTVOORSTELLING

• Inhoud van de projectvoorstelling/subsidieaanvraag
-

Beschrijving en motivatie van het investeringsproject;
Technische omschrijving van het project, de inhoud en de vormgeving;
Eigendomsstatuut van de geplande investering;
Informatie aangaande de bouwvergunning, het stedenbouwkundig attest, het milieueffectenrapport.
rapport inzake brandveiligheid of andere vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project;
- Het investeringsplan en het financieringsplan van het project;
- Uiteenzetting over de financiële repercussie van het investeringsproject op de werking;
- Kopie van huurhuur- of erfpachtcontracten en van gebruikersovereenkomsten.
gebruikersovereenkomsten Kopie van
leningsovereenkomsten en van toezeggingen van subsidies en/of inbreng
inbreng in natura door andere overheden
i.v.m. de geplande investering.
• Uitbetalingsvoorwaarden en –modaliteiten van de subsidie:

- de subsidietrekker dient de aanbestedingen te houden overeenkomstig de wet van de
overheidsopdrachten;
overheidsopdrachten;
Hiertoe dient de subsidietrekker, alvorens tot de aanbesteding over te gaan, het lastenboek voor advies
voor te leggen aan het agentschap Binnenlands Bestuur, Team Gesubsidieerde Infrastructuur, Agentschap
Binnenlands Bestuur, Herman Teirlinck,
Teirlinck, Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel
Brussel. (Voor bijkomende informatie

over deze aangelegenheden kan u terecht bij het Team Gesubsidieerde Infrastructuur
Infrastructuur: Pieter Vasseur, 02553 40 65 e-mail: pieter.vasseur@kb.vlaanderen.be);
- alvorens de werken te gunnen dient de subsidietrekker het resultaat van de aanbesteding ter bevestiging
voor te leggen aan genoemde afdeling; - de uitbetaling van de subsidie gebeurt door het Vlaams
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Brusselfonds op basis van vorderingsstaten en bijhorende facturen die, op naam van de subsidietrekker
opgemaakt, dienen goedgekeurd door genoemde afdeling. Deze afdeling stuurt de goedgekeurde dossiers
voor uitbetaling naar het Vlaams Brusselfonds.
De aanvragen worden verstuurd naar:

Vlaams Brusselfonds
T.a.v. mevrouw Ann Steenwinckel
Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
telefoon: 02 553 56 23
e-mail: ann.steenwinckel@vlaanderen.be
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INHOUD DEFINITIEF AANVRAAGDOSSIER

Identificatie Project:
- naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
aanvrager
- naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de infrastructuur waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd;
- naam en nummer van de rekening waarop de subsidie dient gestort.

Motivatie van het project, de visie en het concept waarop het berust.

Aantonen dat wordt voldaan aan alle voorwaarden voor subsidiëring.
subsidiëring
Aantonen in welke mate wordt voldaan aan de beoordelingscriteria.
beoordelingscriteria
Indienen van de nodige bewijsstukken dat zal worden voldaan aan de uitbetalingsvoorwaarden.
uitbetalingsvoorwaarden

Technische
Technische omschrijving van het project, de inhoud en de vormgeving.

Eigendomsstatuut van de geplande investering en de beschikkingsmacht over de infrastructuur van de
aanvrager (gebruiker).

Informatie betreffende de bouwvergunning,
bouwvergunning het stedenbouwkundig attest,
attest het milieueffectenrapport,
milieueffectenrapport het
rapport inzake brandveiligheid of andere vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project.

Het investeringsplan (welke investeringsuitgaven?) van het project en het financieringsplan (welke
inkomsten?) van het project.
(ook de timing vermelden).

Uiteenzetting over de financiële repercussie van het investeringsproject op de werking.
werking

Kopie van huurhuur- of erfpachtcontracten en van gebruikersovereenkomsten.
gebruikersovereenkomsten
Kopie van leningsovereenkomsten en van toezeggingen van subsidies
subsidies en/of inbreng in natura door andere
overheden i.f.v. de geplande investering.

Kopie van de meest recente statuten en van de samenstelling van het beheersorgaan (zoals verschenen in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad).
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Vlaamse overheid
Vlaams Brusselfonds

Contact:
Ann Steenwinckel
i.o. Leidend ambtenaar Vlaams Brusselfonds
ann.steenwinckel@vlaanderen.be
ann.steenwinckel@vlaanderen.be
tel. 0202-553 56 23

Nathalie Vanhaverbeke
hoofddeskundige
nathalie.vanhaverbeke@vlaanderen.be
tel. 0202-553 50 45
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