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1. OPRICHTING VAN HET VLAAMS 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 Brussel-
Hoofdstad. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend 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. 
 
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 2017 waren: 
 
- kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het 
Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder; 
- kleine onderhouds- en herstellingskosten, eigenaarsonderhoud en uitbatingskosten voor Muntpunt; 
- de financiering van de canon voor Muntpunt;  
- de onroerende voorheffing voor Muntpunt; 
- werkingssubsidies aan vzw’s; 
- subsidies in het kader van de projectoproep “Straatburgerschap”; 
- investeringssubsidie aan de Vrije Universiteit Brussel voor het project “Theodoor”; 
- renovatiewerken schouwburg en foyer van Zinnema; 
- investeringswerken aan het Huis van Het Nederlands; 
- investeringswerken aan Muntpunt; 
- investeringssubsidie aan vzw in het kader van de woonzorgprojecten of in het kader van de 
optimalisatie van de huisvesting en werking van sociaal-culturele voorzieningen. 
 

4.1 De volstorting van het fonds - 2002-2008 

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 2002-2017 is opgenomen onder punt 13 van dit jaarverslag. 
 

4.2 De financiële middelen van het fonds in 2017 

Binnen het programma G “Brussel” is één begrotingsartikel (PJ0-1PGI5AX-IS Interne stromen – Vlaams 
Brusselfonds) opgenomen dat het financiële kader van het fonds vormt. 
 
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 2017 was er op deze basisallocatie een bedrag beschikbaar van 
5.901.000 euro. In de begroting van het Vlaams Brusselfonds stond een bedrag ingeschreven van 
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584.000 euro aan eigen inkomsten. Het totale beschikbare krediet voor verbintenissen bedraagt 
6.485.000 euro (5.901.000 + 584.000 eigen inkomsten). Er werd in totaal 6.484.096,89 euro van deze 
middelen gereserveerd.  
 
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 
1.939.000 euro ingeschreven en op basisallocatie 1PG71700 werd een investeringstoelage van 
2.696.000 euro ingeschreven.  

5. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE 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 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017. 
De begroting van het fonds werd aangepast:  

• op 8 maart 2017 begrotingsakkoord voor een 1ste kredietherverdeling; 
• bij decreet van 7 juli 2017 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van 

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017; 
• op 11 juli 2017 begrotingsakkoord voor een 2de kredietherverdeling; 
• op 6 december 2017 begrotingsakkoord voor een 3de kredietherverdeling; 

• op 12 december 2017 begrotingsakkoord voor een 4de kredietherverdeling; 
• herverdeling van VEK. 

 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2017 – Vlaams Brusselfonds                        

 
 

  7 
 
 

Vlaams Brusselfonds 
 
     (in duizend euro) 

ESR code  Omschrijving BO 2017 

 

1ste 
Krediether- 
Verdeling 

8/3 

BA 2017 2de 
Krediether- 

Verdeling 11/07 

3de 
Krediether- 

Verdeling 6/12 

4de  
Krediether- 
Verdeling 

12/12 

0821 Overgedragen saldo (ART. AB0 AG016 4141) PM PM 269 269 269 269 

1611 Ontvangsten buiten de sector overheid 103 103 110 110 110 110 

4610 Werkingstoelage (PJ0-1PGI5AX-IS) 1.790 1.790 1.667 1.667 1.939 1.939 

5810 Terugbetalingen van investeringen van vzw's 15 15 15 15 15 15 

6612 Investeringstoelage (PJ0-1PGI5AX-IS) 1.751 1.751 2.468 2.468 2.696 2.696 

6651 Terugbetalingen van investeringen van de VUB PM PM PM PM PM PM 

6912 Kapitaaloverdracht van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor Muntpunt 

459 459 459 459 459 459 

 4.118 4.118 4.988 4.988 5.488 5.488 

 
 
 

                                                                                 
        (in 
duizend euro) 

ESR 
code 

Omschrijving BO 2017 1ste Krediether- 
verdeling 8/3 

BA 2017 2de Krediether- 
verdeling 11/07 

3de Krediether- 
verdeling 6/12 

4de 
Krediether- 

verdeling 12/12 

Herverdeling 
VEK 

VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 

0322 Over te dragen saldo   PM  PM  PM  PM  PM  PM  PM 

2110 Rente op 
overheidsschuld 

499 499 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

3200 Tegemoetkomingen aan 
bedrijven 

300 278 265 243 265 243 240 243 236 274 175 234 175 234 

3200 Tegemoetkoming aan de 
VUB 

PM PM PM PM PM PM PM PM 496 248 496 248 496 248 

3300 Tegemoetkomingen aan 
vzw's 

650 559 850 609 846 657 771 657 771 642 771 642 771 642 

3300 Subsidie aan de 
Koninklijke Vlaamse 
schouwburg 

PM 30 PM 30 PM 30 PM 30 PM 30 PM 30 PM 30 

4160 Tegemoetkoming aan 
Muntpunt 

317 317 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 

4540 Tegemoetkomingen aan 
de federale overheid 

210 210 530 530 550 550 550 550 558 558 558 558 558 558 

5112 Investeringsbijdrage aan 
bedrijven 

250 224 PM PM PM 150 1.000 150 1.000 150 1.000 150 1.000 150 

5210 Investeringsbijdrage aan 
vzw's 

2.251 350 1.116 30 1.120 181 220 181 320 224 320 224 320 231 

6112 Kapitaaloverdracht aan 
de institutionele 
overheid  

PM PM 2.865 2.174 
 

2.852 2.825 
 

2.852 2.825 2.752 3.010 2.813 3.050 
 

2.813 3.043 

6151 Investeringsbijdrage aan 
de VUB 

PM 150 PM 150 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

9170 Aflossingen bij financiële 
leasings 

1.501 1.510 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

 5.978 4.118 5.978 4.118 5.985 4.988 5.985 4.988 6.485 5.488 6.485 5.488 6.485 5.488 
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7. INITIATIEVEN 

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

7.1 INITIATIEVEN GEFINANCIERD MET DE WERKINGSTOELAGE 

 

7.1.1 ESR 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven 
 
Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands en 
Muntpunt  
(meerdere begunstigden: 61.849,92 euro) 
 
Eigenaarsonderhoud Muntpunt (raamcontract) 
(Veolia: 100.346,56 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. Het jaarlijkse 
eigenaarsonderhoud ten laste van het Vlaams Brusselfonds bedraagt 100.346,56 euro (incl. BTW). Het 
jaarlijkse gebruikersonderhoud, te betalen door Muntpunt, bedraagt 30.666,55 euro (incl. BTW).  
 
Boek “Ik, Jan Smeken” 
(Uitgeverij Kannibaal/Hannibal: 4.000 euro) 
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Voor de productie en realisatie van het boek “Ik, Jan Smeken” werd een subsidie toegekend van 
4.000 euro. In het boek brengt Rick De Leeuw het werk en de leefwereld van de Brusselse 
stadsdichter Jan Smeken opnieuw tot leven. 
 
Badges “Sprout to Study in Brussels” 
(Sky: 8.803,52 euro) 
 

 
 
Voor de productie van 28.417 badges “Sprout to Study in Brussels” werd 8.803,52 euro betaald. De 
badges werden via Brik onder de studenten verdeeld.  
 

7.1.2 ESR 3300 tegemoetkoming aan de VUB 
 
MediaHub Brussel 
(Vrije Universiteit Brussel: 495.496 euro) 
 
Zoals voorzien in de Beleidsbrief Brussel 2017-2018, werd een projectsubsidie voor de opstart van 
MediaHub Brussel verleend. MediaHub Brussel heeft specifiek de ambitie om na de driejarige 
opstartfase een internationaal, intersectoraal en interdisciplinair netwerk te vormen dat Brussel op 
de kaart zet als dé mediastad in Europa. De uitbetaling van de subsidie wordt gespreid over de drie 
werkingsjaren. MediaHub Brussel heeft twee kerndoelstellingen: een betere deling van informatie en 
het versterken van investeringen in media-gerelateerde innovaties. De investeringen van MediaHub 
Brussel versterken opleidingen en onderzoek inzake (nieuwe) media, de technologische capaciteiten 
van de media industrie, en moedigt innovatie en investeringen in publiek en privaat onderzoek en 
ontwikkeling aan en zorgt voor lokale jobcreatie. De mediahub organiseert seminaries, evenementen 
en workshops en een jaarlijkse conferentie. Zo versterkt het initiatief de internationale uitstraling 
van Brussel als kennisregio en als mediastad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2017 – Vlaams Brusselfonds 

 
 

 10 
 
 

7.1.3 ESR 3300 tegemoetkomingen aan vzw’s 
 
Onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel 
(Huis van het Nederlands Brussel vzw: 98.956,75 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 deze opdracht 
te vervullen is er een gebouwenbeheerder aangesteld, waarvan de kostprijs in 2017 98.956,75 euro 
bedroeg.   
 
Kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten) 
(Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel vzw: 116.000 euro) 
 

 
 
Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 kreeg het SDKO in 2013 en in 2014 150.000 
euro toegekend voor het project “crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale 
kunstacademie(s) Brussel”. Het project wordt uitgevoerd door de vzw Samenwerkingsplatform DKO 
die in 2012 werd opgericht (publicatie BS op 17/07/2012) en 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 maart 2017 tot en met 31 december 2017 waarmee 



Jaarverslag 2017 – Vlaams Brusselfonds 

 
 

 11 
 
 

tijdens het schooljaar kunstinitiatie gegeven wordt aan 21 klassen basisonderwijs, a rato van één 
lesuur per klas per week of per twee weken. De subsidie omvat de loonkost van de coördinator, de 
pedagoog en de kunstinitiatoren. 
 
Werkingssubsidie 
(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 
niet-formele 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 werd het nieuwe decreet op sociaal-cultureel 
volwassenenwerk goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 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 2017 werkte Citizenne rond vier 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; 
- Citizenne experimenteert en innoveert om van levenskwaliteit een collectief belang te maken in 
Brussel.  
 
Werkingssubsidies 
(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 
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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. Die 
organisaties krijgen in 2017, 2018 en 2019 ondersteuning voor hun werking via het Vlaams 
Brusselfonds, 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 EFRO middelen toegekend: in totaal zal 4,5 miljoen 
euro geïnvesteerd worden in 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 door een 
verhuis naar gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek dat zijn nieuwe theaterzaal ter 
beschikking stelt. Daarnaast blijft VK concerts ook activiteiten organiseren op verschillende andere 
locaties in Molenbeek. In 2021 zal de volledig vernieuwde Vaartkapoen heropenen. Onder andere met 
het vooruitzicht van 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. 
Experimenten en hervorming kenmerkten in 2017 de artistieke en publiekswerking en de lokale 
verankering. Enerzijds was er de inhoudelijke verdieping en verbreding van VK concerts, waar naast 
een presentatieplek voor de buurt ook werd ingezet 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. 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 
 

 
 
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 in 1000 Brussel en delen 
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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 
binnen de superdiverse Brusselse context, verdiepend werken naar verschillende doelgroepen, 
verbeeldingskracht aanwakkeren, participatief creatieproces aanmoedigen, stemmen en geluiden 
opnemen en publiek toegankelijk maken, samenwerking 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 en 
vanaf 2017 werd gewerkt met het centraal thema ‘mogelijke toekomsten' van de stad. In 2017 werd 
het langetermijnproject ‘denkbeeldige wijken’ verdergezet, ditmaal in Sint-Pieters-Woluwe, in 
samenwerking met GC Kontakt, de lokale kerkgemeenschap, de bewoners van de wijk Vogelenzang 
en het personeel van de aanwezige ambassade. Het collectief proces van geluiden verzamelen, 
mondde uit in een geluidswandeling in de wijk. Het online klankarchief ‘Geluidsplatform’ werd in 
2017 zowel technisch als vormelijk vernieuwd en omgedoopt tot ‘Vocal Topography’. Het project 
‘verhalen van het grotteke van Jette’ is een samenwerking met de erfgoedcel van de VGC en met GC 
Essegem voor een wandeling met audiogids. 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 eveneens 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 
(Europees fonds voor regionale ontwikkeling) projectmiddelen binnen van 2016 tot 2019 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. Tijdens 
de hele verbouwingsperiodeperiode blijft het FabLab functioneren tot de heropening van het 
nieuwe centrum in het najaar van 2018. Ook de rest van de werking wordt beperkter verdergezet. In 
2017 was er één grotere tentoonstelling in het voorjaar en drie kleinere tentoonstellingen. Daarnaast 
is er een internationaal symposium, lezingen, tien kunstenaarsresidenties en verschillende 
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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 eind 2018 leiden tot 
de realisatie 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. 
 
Projectoproep Straatburgerschap  
(8 projectsubsidies: 250.000 euro)  
 
In 2017 lanceerde de Vlaamse overheid-coördinatie Brussel de projectoproep ‘Young in BXL - 
Straatburgerschap’ waarbij organisaties een subsidie konden aanvragen voor projecten die zich 
specifiek richten op de stedelijke jongerencultuur en sociale inclusie. Daartoe werd een bedrag van 
250.000 euro voorzien met een vork van min. 5.000 euro en max. 50.000 euro.  
 
Het initiatief had als doel stadsjongeren te verbinden met hun hoofdstad. Alle jongeren met wie we 
de ruimte van onze hoofdstad delen, moeten kansen krijgen om volwaardig aan de Brusselse 
samenleving te participeren. De projectoproep richtte zich tot initiatieven die jongeren, op 
collectieve wijze, een project laten opzetten dat inspeelt op hun concrete noden op het vlak van 
cultuur, educatie, sport, welzijn en sociaal gebeuren. Die projecten dragen ertoe bij dat de jongeren 
zich ervan bewust worden dat ze, via collectieve actie en in dialoog met anderen, wensen en 
dromen kunnen realiseren. De projecten willen jongeren de plaats geven die hen toekomt in de 
hoofdstad. Helemaal in de lijn van de filosofie achter straatburgerschap mikten we op projecten die 
van onderuit ontstaan en die mee worden gedragen door de jongeren zelf (mede-eigenaarschap).  
 
In totaal werden er negentien projecten ingediend, waarvan de volgende acht werden geselecteerd:  
 
- BX Youth vzw, Street Voices, 34.000 euro 
- Ciclope vzw, Memory Lab, 15.000 euro 
- D’Broej vzw, Brusselse rupsen, poppen en vlinders, 48.000 euro 
- GC De Platoo vzw, Tcharmela, 16.000 euro 
- Minor-Ndako vzw, Minor Link, 33.000 euro 
- Public vzw, Straatburger, wereldburger!, 24.000 euro 
- Toestand vzw, Young in Biestebroek, 45.000 euro 
- Wijkacademie Molenbeek, De Wac van Molenbeek vzw, 35.000 euro  
 
De projecten startten tussen 1 juni en 1 november 2017 en lopen maximaal één jaar.  
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Brussel Danst 
(3 organisaties: 16.043,25 euro) 
 

 
Voor de organisatie van evenementen op 11 juli voor “Brussel Danst 2017” werd voor de bijkomende 
partnerwerking een artistieke bijdrage verleend aan: 
 
- Brussel Philharmonic: 5.851,20 euro 
- Beurschouwburg: 6.192,05 euro 
- Brussels Operettetheater: 4.000 euro 
 

7.1.4 ESR 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt 
 

Uitbatingskosten Muntpunt 
(Muntpunt: 352.000 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 2017 werd 352.000 euro betaald als 
bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de organisatie van Vlaanderen Feest - Brussel Danst 
werd er 20.000 euro meer besteed aan verhoogde veiligheidsmaatregelen in het kader van de 
terreurdreiging.  
 

7.1.5 ESR 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid 
 

Onroerende voorheffing pand Muntpunt 
(Ontvangkantoor directe belastingen: 557.600,89 euro) 
 
De onroerende voorheffing voor 2017 bedraagt 316.753,67 euro.  
Voor 2014, 2015 en 2016 was er in totaal nog een bijkomend bedrag (regularisatie) van 240.847,22 
euro verschuldigd.  
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De verhoging van de onroerende voorheffing voor 2017 en de regularisatie bestaat uit twee 
elementen: 
- een aanpassing van het kadastraal inkomen naar aanleiding van de verbouwingswerken; 
- de afschaffing van de vrijstelling van 28% van het kadastraal inkomen vanaf 2016 (ordonnantie van 
18 december 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de fiscale hervorming).  
 

7.2 INITIATIEVEN GEFINCIERD MET DE INVESTERINGSTOELAGE 

 

7.2.1 ESR 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven 
 

Theodoor 
(Vrije Universiteit Brussel: 1.000.000 euro) 
 

 
 
 
De campus Jette van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) herbergt sinds jaren een kinderdagverblijf, 
een consultatiebureau van Kind&Gezin, de scoutsgroep “de Faunaten”, het CAW Brussel - 
deelwerking Jette en Theodoortje, een kleuter- en lagere school van het GO!, in 2014 opgetrokken uit 
containerklassen. In de verdere ontwikkeling van de site initieerde de VUB het project ‘Theodoor’, 
waarbij verschillende kindgerichte functies rond onderwijs, welzijn en jeugdbeleid geïntegreerd 
worden in een efficiënt en beleidsmatig coherent geheel. Het project ‘Theodoor’ beslaat 4.000 m² en 
zal alle genoemde werkingen omvatten met een moderne en aangepaste infrastructuur. Vermits 
‘Theodoor’ wordt ingeplant op de plek waar nu het kinderdagverblijf staat, dient gedurende twee 
jaar een tijdelijke locatie voor de kinderopvang, het consultatiebureau van K&G en de lokalen van 
het CAW te worden voorzien om continuïteit van de werking te garanderen. Wegens gebrek aan 
beschikbare ruimte in bestaande gebouwen op de campus opteerde de VUB voor een tijdelijke 
modulaire constructie. Vergelijking van de huurprijs voor twee jaar en de aankoopprijs gaf een 
vergelijkbaar bedrag, dus werd vanuit duurzaamheidsoverwegingen gekozen voor aankoop en latere 
herbestemming. De investeringssubsidie toegekend via het Vlaams Brusselfonds omvat de 
voorbereidende werken, de aankoop en de plaatsing van een tijdelijke modulaire infrastructuur van 
ongeveer 1000 m2 voor het kinderdagverblijf, de consultatieruimtes voor K&G en de lokalen voor het 
CAW tijdens de duur van de bouwwerken aan project ‘Theodoor’, geschat op twee jaar. 
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7.2.2 ESR 5210 investeringsbijdrage aan vzw’s 
Verbouwing van het Lokaal Dienstencentrum De Harmonie 
(vzw Buurtwerk Noordwijk: 150.000 euro) 
 

 
 
Deze investeringssubsidie kadert in de beslissing van minister Gatz om de extra beleidsruimte van 
het Vlaams Brusselfonds als (hoofzakelijk) infrastructuursubsidies te verdelen over de 
beleidsdomeinen Welzijn en Gezondheid, Cultuur en Onderwijs/DKO. Voor het beleidsdomein Welzijn 
en Gezondheid werd het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (structureel gesubsidieerd via de 
Brusselbegroting)  aangesproken als facilitator en coördinator. Zo werden acht projecten 
geselecteerd 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 en vaak onmogelijk 
is. Dit dossier is het eerste van de acht projecten. Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Harmonie 
kreeg - als eerste in Brussel - in 1985 een erkenning als LDC en streeft ernaar ouderen en 
zorgbehoevenden uit de wijk zo lang mogelijk thuis te laten wonen en hun sociale contacten te 
bevorderen. Het huidige gebouw van De Harmonie bevindt zich in erbarmelijke staat. Dit werd 
bevestigd in het inspectieverslag opgemaakt door het agentschap Zorg en Gezondheid. Er is 
bovendien extra ruimte nodig om de werking verder uit te bouwen. Dat leidde tot een 
nieuwbouwproject op dezelfde locatie voor het LDC en een woonzorgproject. Het einde van de 
werken is voorzien voor midden 2019. Tijdens de verbouwing wordt de werking van het LDC 
voortgezet op een tijdelijke locatie. De investeringssubsidie via het Vlaams Brusselfonds omhelst een 
tussenkomst in de bouwkosten.  
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Inrichting van het pand gelegen in de Gabrielle Petitstraat 4 in 1080 Brussel 
(vzw Needcompany: 70.000 euro) 
 

 
 
 
De werking van vzw Needcompany was jarenlang gevestigd in een achterhuis in hartje Brussel.  
Plots besliste de eigenaar van het pand om het huurcontract op te zeggen. In haar onverwachte en 
dringende zoektocht naar een nieuwe locatie vond de vzw ruimtes in het Gosset gebouw, een 
voormalige tabaksfabriek van art-déco architect Blomme, vlakbij Tour & Taxis.  
 
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel (GOMB ofwel citydev.brussels) die haar zetel 
heeft op dezelfde oude fabriekssite en eigenaar is van het pand zag de meerwaarde in van een open 
kunstenaarshuis als Needcompany op de site en sloot een huurovereenkomst van 9 jaar af te sluiten. 
Needcompany verkreeg een huurvrije periode van twee jaar om het pand naar zijn noden te kunnen 
inrichten: een grote repetitieruimte van 250m2 met zwevende vloer en balletvloer, een collectief 
atelier om decors op te bouwen, individuele werkruimtes en een donkere ruimte om te projecteren, 
vergaderruimte, archiefruimte, kostuumatelier, werkruimte, kantoor en een keuken.  
Citydev.brussels staat in voor een aantal grote renovatiewerken die ten laste van de eigenaar vallen, 
zoals bijvoorbeeld de vervanging van de buitenramen in duurzame dubbele beglazing 
 
Needcompany heeft zich steeds gepositioneerd als een open huis. De nieuwe lokalen staan open 
voor en kunnen worden gebruikt door kunstenaars op zoek naar een werkplek. Met het P.U.L.S. 
project was er in 2017 bovendien specifiek aandacht voor de omkadering van jonge kunstenaars.  
De subsidie via het Vlaams Brusselfonds geldt als tussenkomst in de globale inrichtingskosten van 
de nieuwe lokalen. 
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Verbouwingswerken chirolokalen 
(vzw Lokalen Chiro Jijippeke: 15.000 euro) 
 

  

 
Chiro Jijippeke werd 15 jaar geleden opgericht als jeugdbeweging in Oud-Molenbeek en gebruikte 
steeds lokalen van derden voor haar werking. Een drietal jaar geleden werd een overeenkomst 
gesloten met dienstencentrum Randstad, gevestigd in de Hoveniersstraat 45 voor een periode van 
twintig jaar, stilzwijgend verlengbaar met vijf jaar. Op dezelfde site zijn er ook een Nederlandstalige 
bibliotheek, een Nederlandstalige cultuurdienst en een aantal andere kleinere organisaties gevestigd. 
Op de betonnen binnenplaats, die tijdens de werkweek dienst doet als parkeerplaats, staat een 
ongebruikt en vervallen toiletgebouw dat omgebouwd zal worden tot een leidinglokaal en 
materiaalkot en een klein sanitair blok, voor exclusief gebruik van de chiro. Op zondag mag 
Jijippeke bovendien de binnenplaats, de polyvalente zaal en het sanitair van het Randstadgebouw 
gebruiken voor chiroactiviteiten. De investeringssubsidie van 15.000 euro via het Vlaams 
Brusselfonds heeft enkel betrekking op het produceren en plaatsen van de stalen luiken die de 
chirolokalen afsluiten maar ook geopend kunnen worden, zodat de binnenruimte overloopt in het 
plein. De luiken dienen eveneens ter bescherming tegen inbraak en vandalisme.  
 
Uitbreiding van de kranskapel van de Basiliek van Koekelberg 
(vzw Vrienden van de Basiliek: 25.000 euro) 
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De vzw De Vrienden van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg werd opgericht in 
1922 en heeft volgende doelstelling: ‘Het project van Koning Leopold II en de wens uitgedrukt door 
kardinaal Mercier namens het Belgisch episcopaat om op de hoogte van Koekelberg een nationale 
basiliek met aanhorigheden op te richten. De vereniging zal al het nodige doen om de interesse in 
België en in het buitenland te wekken om het bouwwerk te voltooien; ze zal alle giften en 
schenkingen inzamelen teneinde het gebouw op te richten en te onderhouden; ze zal er de 
bestemming van controleren. Ten dien einde zal ze de meest uiteenlopende middelen aanwenden, 
zoals propaganda voeren, publiciteit, conferenties, vertoningen, inzamelingen houden, alsook 
inrichten van plaatselijke comités, enz…’. De Kerkfabriek van de parochie van het Heilig Hart te 
Koekelberg is eigenaar van het gebouw. De vzw Vrienden van de Basiliek staat zo voor een groot 
deel in voor de kosten voor het onderhoud en de werking van de Basiliek. Een van de doelstellingen 
van de subsidie is om één van de tien kranskapellen van de Basiliek, de Sint-Joriskranskapel, die heel 
wat kunstwerken herbergt, eveneens toegankelijk te maken voor senioren en andersvaliden. Daartoe 
werd de vloer in de kranskapel verhoogd en werd er een hellend vlak aangelegd. In de Sint-
Joriskranskapel zijn ook kunstwerken te bezichtigen, bijvoorbeeld werk van Norbert De Clercq, Felix 
De Boeck en een kazuifel ontworpen door de Zuid-Koreaanse priester en kunstenaar Kim En Joong. 
De subsidie heeft ook als doel de kranskapel ruimer te maken en beter in te richten zodat de 
kunstwerken in optimale omstandigheden tentoongesteld worden.  
 
Reconstructie van het atelier van Marc Sleen  
(Stichting Marc Sleen, stichting van openbaar nut: 50.000 euro) 
 

 
 
De stichting van openbaar nut Marc Sleen werd op 8 april 2008 opgericht en erkend bij KB op 21 mei 
2008. De raad van bestuur van de Stichting van Openbaar Nut telt vertegenwoordigers van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Belgisch Stripcentrum, de NV Standaard Uitgeverij als uitgever 
van Nero, en een vertegenwoordiger van Marc Sleen. De stichting beheert het oeuvre van Marc Sleen 
en vervult een conservatie-, een informatie-, een tentoonstellings- en een promotiefunctie. Om het 
werk te bewaren en bekend te maken bij een groot publiek. kocht de stichting in 2008 het 
gelijkvloers en de kelderverdieping van een historisch pand in de Zandstraat in hartje Brussel en 
vestigde er het Museum Marc Sleen, met permanente en tijdelijke tentoonstellingen over het oeuvre 
en het leven van Marc Sleen en een leeshoek.  
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De subsidie via het Vlaams Brusselfonds betreft de reconstructie van het atelier van Marc Sleen in 
het museum. Marc Sleen woonde van 1955 tot aan zijn overlijden in november 2016 in een villa in 
Hoeilaart, waar hij zijn atelier had. Hij omringde zich er met exotische reissouvenirs en een 
bibliotheek die inspiratie gaven aan zijn werken. Omdat de woning wordt verkocht vatte de 
stichting het plan op om het atelier minutieus te reconstrueren in de kelderverdieping van het Marc 
Sleen museum als bewaring van een stuk Belgisch erfgoed.  
 
Verbouwing van de sportzaal, genaamd Dojo Hovenier  
(vzw Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy: 10.000 euro)  
 

 
 
De Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy (BBJJA) werd in 1999 opgericht en was één van de eersten in 
Europa om lessen Braziliaanse Jiu Jitsu te organiseren voor kinderen. De BBJJA ontwikkelde meteen 
een eigen pedagogische visie aan de hand van het ‘dierenparadijs’ van de Braziliaanse JiuJitsu.  
Alle gevechtsposities dragen een dierennaam en op basis daarvan werden honderden spelvormen 
ontwikkeld om kinderen en jongeren te leren vechten en hen plezier te laten beleven aan 
sportbeoefening en zichzelf lichamelijk en geestelijk te ontplooien. Er zijn lessen voor kinderen vanaf 
3 à 4 jaar, een uitgebreide werking voor jongeren en ook volwassenen komen aan bod. Tijdens de 
schoolvakanties zijn er sportkampen. De BBJJA ziet sport ook als een houvast voor Brusselse 
(kansarme) jongeren, een manier om hun zelfvertrouwen en talenten te ontwikkelen, met het oog 
op hun toekomst. Zo wordt aan de jongeren gevraagd zich in te zetten voor de kleinere kinderen als 
hulptrainer, scheidsrechter voor de kinderwedstrijden, als begeleider tijdens sportkampen of een 
uitstap.  
 
De werking van BBJJA vindt plaats in lokalen in de Hoveniersstraat in Koekelberg, die sinds 2016 
gehuurd worden van vzw De Overmolen voor minstens 9 jaar, en die minstens éénmaal verlengd zal 
worden, zodat een huurperiode van ongeveer twintig jaar bereikt wordt. De BBJJA beschikt 
momenteel over 220 m².  
De subsidie via het Vlaams Brusselfonds betreft het uitbreidingsproject en verbouwingswerken voor 
de inrichting van een grote sportzaal van 100 m² en een opslagruimte van 20m² in de 
kelderverdieping van het gebouw, om de groeiende werking van BBJJA letterlijk plaats te geven.   



Jaarverslag 2017 – Vlaams Brusselfonds 

 
 

 22 
 
 

 

7.2.3 ESR 6112 investeringsbijdrage aan de institutionele overheid 
 
Op deze ESR code worden de investeringskosten aangerekend aan gebouwen die eigendom zijn van 
de Vlaamse overheid. In 2017 werden investeringen gedaan aan het gebouw van Muntpunt, het Huis 
van het Nederlands Brussel en Zinnema. 
 
Muntpunt 
 
 

 
 
 

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 deze werkingstoelage aan Muntpunt, die verleend wordt via het begrotingsprogramma G, 
begrotingsartikel PJ0-1PGI2AW-IS Interne stromen – Muntpunt, basisallocatie 1PG71500 van de 
algemene uitgavenbegroting 2017 van de Vlaamse Gemeenschap, 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 m²en telt 7 
verdiepingen met tentoonstellings- en evenementenruimten, een studiezaal, een auditorium, 
technische ruimten en kelder. 
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- Erfpachtvergoeding Muntpunt  
(AXA: 1.923.988,50 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. 
 
Er was in 2017 naast de hiervoor vermelde erfpachtvergoeding 1 bijkomende gebouw gerelateerde 
investeringskost: 
 
- Levering en plaatsing van een tocht werende inkom/tourniquet aan de hoofdingang van 
Muntpunt. 
(Boon Edam: 73.670,85 euro) 
 
De opdracht “levering en plaatsing van een tocht werende inkom/tourniquet (inclusief horizontaal 
rolluik/hek aan de buitenkant) aan de hoofdingang van Muntpunt, gelegen Munt 6 werd gegund via 
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de firma Boon Edam.  
 
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 
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. Ondertussen 
werd ook de nieuwbouw, kant Nieuwlandstraat, volop in gebruik genomen.  
 
In 2017 is er 1 gebouw gerelateerde investeringskost : 
 
- Verrekeningen/prijsherziening isoleren en bekleden van de zijgevel en het plaatsen van het 
groendak in het Huis van het Nederlands Brussel 
(Bodima: 54.500,99 euro) 
 
In 2015 werd voor het isoleren en bekleden van de zijgevel van het Huis van het Nederlands Brussel 
315.351,65 euro gegund via de procedure open aanbesteding aan de firma Bodima. In 2016 werd voor 
het groendak 55.914,54 euro aangerekend. Het totaal aan verrekeningen en prijsherziening voor deze 
dossiers bedraagt 54.500,99 euro. 
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Zinnema 

 
 
 
- Renovatiewerken schouwburg en foyer van Zinnema 
(Roobaert Jan Aannemingen bvba: 760.839,66 euro) 
 
De opdracht “Renovatiewerken van verschillende zones – Zinnema” werd gegund aan de firma 
Roobaert Jan Aannemingen bvba via de procedure open aanbesteding. 
 
Zinnema, gelegen Veeweydestraat 24/26 in 1070 Anderlecht, is een gebouwencomplex voor de 
talentenontwikkeling van vrijetijdsartiesten uit Brussel en de Rand. Het gebouwencomplex is 
eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en bestaat uit een hoofdgebouw, dienstig als 
kantoorruimte voor 22 personeelsleden, een grote schouwburg met 367 zitjes, een studio met 110 
zitjes, repetitielokalen en aanhorigheden en een achterbouw. 
 
Omdat het veelvuldig gebruik zijn sporen begon na te laten, waren enkele grondige renovatie- en 
verfraaiingswerken nodig. 
 
Er werd een verdeling van de kosten van deze verbouwing afgesproken met het Fonds Culturele 
Infrastructuur (FoCI). Er werd hiervoor een protocol afgesloten tussen het Vlaams Brusselfonds en 
het FoCI betreffende de opvolging en financiering van de renovatiewerken. 
Het FoCI stond samen met het Agentschap Facilitair Bedrijf in voor de aanbestedingsprocedure en 
gunning van deze overheidsopdracht.  
 
Het totaal bedrag van de renovatiewerken (inclusief meerwerken en verrekeningen) aangerekend op  
het Vlaams Brusselfonds bedraagt 760.839,66 euro. 
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8. VASTLEGGINGEN 

 
3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VAK: 175.000 euro – 175.000 euro vastgelegd 
 
3200 tegemoetkoming aan de VUB: VAK: 496.000 euro – 495.496 euro vastgelegd 
 
3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: VAK: 771.000 euro – 771.000 euro vastgelegd 
 
4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: VAK: 352.000 euro – 352.000 euro vastgelegd 
 
4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VAK: 558.000 euro – 557.600,89 euro vastgelegd 
 
5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: VAK: 1.000.000 euro – 1.000.000 euro vastgelegd 
 
5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: VAK: 320.000 euro – 320.000 euro vastgelegd 
 
6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid: VAK: 2.813.000 euro – 2.813.000 euro 
vastgelegd 
 
Totaal beschikbaar VAK: 6.485.000 euro  
Totaal aangerekend VAK: 6.484.096,89 euro 
 
Bestedingstabel vastleggingen in 2017 
 

VASTLEGGINGSMACHTIGING   5.901.000 

EIGEN INKOMSTEN  584.000 

TOTAAL BESCHIKBAAR  6.485.000 

TOTAAL VASTGELEGD   6.484.096,89 

Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven   

     

BESCHIKBAAR KREDIET  175.000 

begunstigde:    

   

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

61.849,92 

Uitgeverij Kannibaal/Hannibal Ik, Jan Smeken 4.000,00  

Veolia eigenaarsonderhoud Muntpunt 100.346,56 

Sky badges "Sprout to Study in Brussels" 8.803,52 

   

AANGEREKEND OP 3200  175.000 

SALDO OP 3200   0 

   

Basisallocatie 3200 tegemoetkoming aan de VUB   

     

BESCHIKBAAR KREDIET  496.000 
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begunstigde:    

   

Vrije Universiteit Brussel MediaHub Brussel 495.496 

   

AANGEREKEND OP 3200  495.496 

SALDO OP 3200   504 

   

Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's   

     

BESCHIKBAAR KREDIET  771.000 

begunstigde:    

   

Huis van het Nederlands 
Brussel 

onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis 
van het Nederlands Brussel  

98 956,75 

Samenwerkingsplatform 
Deeltijds Kunstonderwijs 
Brussel vzw 

kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten) 116.000 

Citizenne werking 2017 50.000 

VK concerts werking 2017 110.000 

Brussel Behoort Ons Toe werking 2017 50.000 

iMAL werking 2017 80.000 

   

Projectoproep “Young in 
Brussel” 

  

BX Brussels Streetvoices 34 000 

Ciclope Memory Lab 15 000 

D'Broej Brusselse rupsen, poppen en vlinders 48 000 

GC De Platoo Tcharmela 16 000 

Minor Ndako Minor Link 33 000 

Public Straatburger, wereldburger 24 000 

Toestand Young in Biestebroek 45 000 

Wijkacademie Molenbeek WAC van Molenbeek 35 000 

   

Brusselse Philharmonic 11 juliviering 5 851,20 

Beursschouwburg 11 juliviering 6 192,05 

Brussels Operettetheater 11 juliviering 4 000 

   

AANGEREKEND OP 3300  771.000 

SALDO OP 3300   0 

   

Basisallocatie 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt   

     

BESCHIKBAAR KREDIET  352.000 

begunstigde:    
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Muntpunt uitbatingskosten 352.000 

   

AANGEREKEND OP 4160  352.000 

SALDO OP 4160   0 

   

Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  558.000 

begunstigde:   

   

Ontvangkantoor directe 
belastingen 

onroerende voorheffing Muntpunt 557.600,89 

   

AANGEREKEND OP 4540  557.600,89 

SALDO OP 4540  399,11 

   

Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  1.000.000 

begunstigde:    

   

Vrije Universiteit Brussel Theodoor 1.000.000 

   

AANGEREKEND OP 5112  1.000.000 

SALDO OP 5112  0 

   

Basisallocatie 5210 investeringsbijdrage aan vzw’s  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  320.000 

begunstigde:    

   

Buurtwerk Noordwijk verbouwing lokaal dienstencentrum De 
Harmonie 

150.000 

Needcompany investeringssubsidie  70 000 

Chiro Jijippeke verbouwingswerken chirolokalen 15 000 

De vrienden van de Basiliek uitbreiding van de kranskapel van de Basiliek 
van Koekelberg 

25 000 

Stichting Marc Sleen reconstructie van het atelier van Marc Sleen 50 000 

Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
Academy 

verbouwing sportzaal 10 000 

   

AANGEREKEND OP 5210  320.000 

SALDO OP 5210  0 

   

Basisallocatie 6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele  
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overheid  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  2.813.000 

begunstigde:    

   

Roobaert Jan Aannemingen 
bvba 

Zinnema – renovatiewerken schouwburg en 
foyer 

760.839,66 

Boon Edam Muntpunt – leveren en plaatsen van een tocht 
werende inkom/tourniquet aan de hoofdingang  

73.670,85 

AXA Muntpunt - erfpachtvergoeding Muntpunt 1.923.988,50 

Bodima Huis van het Nederlands Brussel – 
verrekeningen/prijsherziening isoleren en 
bekleden zijgevel, achtergevel en groendak 

54.500,99 

AANGEREKEND OP 6112  2.813.000 

SALDO OP 6112  0 

9. BETALINGEN  

 
3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VEK: 234.000 euro – 213.504,18 euro aangerekend 
 
3200 tegemoetkoming aan de VUB: VEK: 248.000 euro – 247.748 euro aangerekend 
 
3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: VEK: 642.000 euro – 640.067,12 euro aangerekend 
 
3300 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: VEK: 30.000 euro – 30.000 euro 
aangerekend 
 
4160 tegemoetkoming Muntpunt: VEK: 352.000 euro – 352.000 euro aangerekend 
 
4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VEK: 558.000 euro – 557.600,89 euro aangerekend 
 
5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: VEK: 150.000 euro – 150.000 aangerekend 
 
5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: VEK: 231.000 euro – 230.773 aangerekend 
 
6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid: VEK: 3.043.000 euro – 3.043.000 euro 
aangerekend 
 
Totaal beschikbaar VEK: 5.488.000 euro 
Totaal aangerekend: 5.464.693,19 euro 
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Bestedingstabel betalingen in 2017 
 
Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven   

     

BESCHIKBAAR KREDIET  234.000 

begunstigde:    

   

Encours 31/12/16   

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

35.302,07 

AAC Architecture studie renovatie gelijkvloers HVN 14.686,40 

Veolia eigenaarsonderhoud Muntpunt 1.927,93 

   

Vastlegging 2017   

Meerdere begunstigden Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het 
Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt 

56.632,31 

Veolia eigenaarsonderhoud Muntpunt 92.151,95 

Uitgeverij Kannibaal/Hannibal Ik, Jan Smeken 4.000 

Sky badges "Sprout to Study in Brussels" 8.803,52 

   

AANGEREKEND OP 3200  213.504,18 

SALDO OP 3200   20.495,82 

   

Basisallocatie 3200 Tegemoetkoming aan de VUB  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  248.000 

begunstigde:   

   

Vrije Universiteit Brussel MediaHub Brussel 247.748 

   

AANGEREKEND OP 3200  247.748 

SALDO OP 3200   252 

   

Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's   

    

BESCHIKBAAR KREDIET  642.000 

begunstigde:    

   

Encours 31/12/16   

Huis van het Nederlands Brussel 
en BX Youth 

taalproject "BX Brussels" 11.101,02 

   

Vastlegging 2017   

Huis van het Nederlands Brussel 
vzw 

onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis 
van het Nederlands Brussel  

97.922,85 
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Samenwerkingsplatform 
Deeltijds Kunstonderwijs 
Brussel vzw 

kunsteducatie voor Brussel (en daarbuiten) 85.000 

Citizenne werking 2017 40.000 

VK concerts werking 2017 88.000 

Brussel behoort ons toe werking 2017 40.000 

iMAL werking 2017 64.000 

   

Projectoproep “Young in 
Brussel” 

  

BX Brussels Streetvoices 27 000 

Ciclope Memory Lab 12 000 

D'Broej Brusselse rupsen, poppen en vlinders 38 000 

GC De Platoo Tcharmela 12 000 

Minor Ndako Minor Link 26 000 

Public Straatburger, wereldburger 19 000 

Toestand Young in Biestebroek 36 000 

Wijkacademie Molenbeek WAC van Molenbeek 28 000 

   

Brusselse Philharmonic 11 juliviering 5 851,20 

Beursschouwburg 11 juliviering 6 192,05 

BOT 11 juliviering 4 000 

   

AANGEREKEND OP 3300  640.067,12 

SALDO OP 3300   1.932,88 

   

Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg  

 

   

BESCHIKBAAR KREDIET  30.000 

begunstigde:   

   

Encours 31/12/16   

Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg 

saldo 2016 30.000 

   

AANGEREKEND OP 3300  30.000 

SALDO OP 3300  0 

   

Basisallocatie 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  352.000 

begunstigde:   

   

Muntpunt uitbatingskosten 352.000 
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AANGEREKEND OP 4160  352.000 

SALDO OP 4160  0 

   

Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  558.000 

begunstigde:   

   

Ontvangkantoor directe 
belastingen 

onroerende voorheffing Muntpunt 557.600,89 

   

AANGEREKEND OP 4540  557.600,89 

SALDO OP 4540  399,11 

   

Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  150.000 

begunstigde:    

   

Encours 31/12/16   

Vrije Universiteit Brussel zwembad 150.000 

   

AANGEREKEND OP 5112  150.000 

SALDO OP 5112  0 

   

Basisallocatie 5210 investeringsbijdrage aan vzw’s  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  231.000 

begunstigde:   

   

Encours 31/12/2016   

René Magritte Museum  verbouwingskosten van het pand 18.000 

Ritterklub voetbalaccommodatie 22.273 

   

Vastlegging 2017   

Buurtwerk Noordwijk verbouwing lokaal dienstencentrum De Harmonie 45.000 

Needcompany investeringssubsidie  70.000 

Chiro Jijippeke verbouwingswerken chirolokalen 7.500 

De vrienden van de Basiliek uitbreiding van de kranskapel van de Basiliek van 
Koekelberg 

20.000 

Stichting Marc Sleen reconstructie van het atelier van Marc Sleen 40.000 

Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
Academy 

verbouwing sportzaal 8.000 
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AANGEREKEND OP 5210  230.773 

SALDO OP 5210  227 

   

Basisallocatie 6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid  

   

BESCHIKBAAR KREDIET  3.043.000 

begunstigde:    

   

Encours 31/12/2016   

Bodima Huis van het Nederlands Brussel – isoleren en 
bekleden zijgevel, achtergevel en groendak 

371.266,18 

   

Vastlegging 2017   

Roobaert Jan Aannemingen 
bvba 

Zinnema – renovatiewerken schouwburg en foyer 693.244,33 

AXA Muntpunt - erfpachtvergoeding Muntpunt 1.923.988,5
0 

Bodima Huis van het Nederlands Brussel – 
verrekeningen/prijsherziening isoleren en 
bekleden zijgevel, achtergevel en groendak 

54.500,99 

AANGEREKEND OP 6112  3.043.000 

SALDO OP 6112  0 
 

10. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN – BUDGETTAIR = BEDRIJFSECONOMISCH 

 
Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 0322 en 
resultaatrekening code 693 =  29.928,46 euro 

 
Beschikbaar krediet 2017: 5.494.621,65 euro: 

- overgedragen saldo van 2016: 269.421,12 euro 
- werkingstoelage 2017: 1.939.000 euro 
- investeringstoelage 2017: 2.696.000 euro 
- huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 116.347,10 euro 
- investeringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 458.853,43 euro 
- terugbetaling vzw’s - investeringssubsidie van Pantalone: 15.000 euro 
 

Betalingen 2017: 5.464.693,19 euro  
 
Over te dragen overschot van het boekjaar: 29.928,46 euro 
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11. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/2017 

 

WERKING 
Openstaande  
verbintenissen 2018 2019 

 
2020 

 
2021 

Herstellings- en onderhoudswerken aan het Huis 
van het Nederlands Brussel en Muntpunt 

 
5.217,54  

 
5.217,54   

 

Veolia - eigenaarsonderhoud Muntpunt 
(raamcontract) 

 
8.194,61  8.194,61 

 
 

 

AAC Architecture - studie renovatie gelijkvloers 
Huis van het Nederlands Brussel 21.613,60 21.613,60 

 

  
 

SDKO - kunsteducatie voor Brussel (en 
daarbuiten) 31.000 31.000 

 
 

 

VUB – MediaHub Brussel 247.748 148.649 49.549  49.550 
Citizenne 10.000 10.000    

VK concerts 22.000 22.000    

Brussel behoort ons toe 10.000 10.000    

iMAL 16.000 16.000    

Projectoproep “Young in Brussels” 52.000 23.000 29.000   

SUBTOTAAL 423.773,80 295.674,80 78.549 0 
 

49.550 

INVESTERINGEN 
Openstaande 
verbintenissen 2018 2019 2020 

 
2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Investeringswerken aan het Huis van het 
Nederlands Brussel en Muntpunt 141.266,50 141.266,50  

 
 
 

 

Magritte – verbouwingswerken 72.000 45.000 27.000   
Chiro Jijippeke 7.500 4.500 3.000   
De Vrienden van de Basiliek 5.000 5.000    
Stichting Marc Sleen 10.000 10.000    
Brussels Brazilian Jiu-jitsu Academy 2.000 2.000    
De Harmonie – lokaal dienstencentrum 105.000 75.000  30.000  
Anker - verbouwingswerken 124.000 86.800 37.200   
VUB – renovatie en uitbreiding zwembad 90.000 90.000    

VUB – Theodoor 1.000.000 300.000 700.000   

Dotatie VGC - Pieter en Pauwel 300.000   300.000  

SUBTOTAAL 1.856.766,50 759.566,50 767.200 330.000  

TOTAAL 2.280.540,30 1.055.241,30 845.749 330.000 
 

49.550 
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12. OVERZICHT DOSSIERS 2003-2017 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL 

Huis van het Nederlands 
Brussel 

                         

aankoop pand HVN – Ph. 
de Champagnestraat 

1.562.500                        

aankoop pand HVN – 
Nieuwland 

350.000                        

aktekosten aankoop pand 2.000                        

investeringen 21.430 485.318 357.397 761.048 239.672 713 5.279 376.712 361.728 1.490.412 22.699 343.666 384.518    55.915 54.501   

taalpromotie 200.000                        

kleine herstellingswerken/ 
uitbatingskosten  

  189.177 149.207 142.680 82.400 73.179 50.000 75.000 54.692 38.752 31.637 9.218 57.723 74.898 44.285   

onkostennota’s beheer 
gebouwencomplex 

  22.823 28.015 60.469 63.583 53.900 61.393 63.411 63.027 69.437 76.881 107.547 90.000 83.000 98.957   

taalproject "BX Brussels"             35.000    

                         9.125.799 

BRIO                          

oprichting interuniversitair 
onderzoekscentrum 

  435.000                      

                         435.000 

tvbrussel                          

camera’s 16:9           149.000              

                         149.000 

fmbrussel                          

werkingssubsidie 1.557.000                        

investeringssubsidie 520.000         120.000      139.629        

                         2.336.629 

Onthaal Promotie 
Brussel 

                         

Ancienne Belgique – 
OPB+ 

118.125                        
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL 

Onthaal en Promotie 
Brussel – OPB+ 

323.000                        

                441.125 

11 juli viering                          

Ancienne Belgique  371.000                        

Onthaal en Promotie 
Brussel  

62.500                        

                         433.500 

Quartier Latin                          

gratis openbaar vervoer 1.200.000 1.096.293 1.063.200 1.063.200 1.063.200 1.047.960 1.043.280 1.047.960          

website 97.000                        

aankoop pand 
studentenkamers 

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 

23.624                        

oprichten van een 
Brusselse nieuwsportaal 

200.000                        

investeringen hardware 
website 

  40.000                      

vernieuwing website 
brusselnieuws.be 

              138.125          

                401.749 

Vlaams-Brusselse Media                 

Externe begeleiding 
ontwikkeling van een 
mediastrategie 

            38.000    

                38.000 

Huis voor Gezondheid                          
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL 

Brusselse Welzijns- en 
gezondheidsRaad – Pro 
Medicis – Baanbrekend 
Brussel 

146.833                        

Brusselse Welzijns- en 
gezondheidsRaad 
gezondheidsmanager  

    63.000   70.000 70.000              

Brusselse Welzijns- en 
gezondsheidsRaad – 
Lokaal Sociaal Beleid 

    42.685 29.770                  

Doktersgild Van Helmont – 
haalbaarheidsstudie 
virtueel zorgnetwerk 

           
130.535 

               

Huis voor Gezondheid  – 
website zorgzoeker 3.0 

        94.000        

Pro Medicis Brussel   120.000   135.714 150.000 184.000 184.000            

Zorgnet – virtueel 
zorgnetwerk 

      150.000 150.000 150.000              

                         1.870.537 

Muntpunt                          

Onderhouds- en kleine 
herstellingswerken 

          279.623 226.875 50.000 75.000 40.000 117.363 43.978 23.930 15.754 17.565   

Veolia – 
eigenaarsonderhoud 
Muntpunt (raamcontract) 

           100.347 100.347 50.347 100.347  

uitbatingskosten            358.543 317.000     252.000 352.000  

CEI – De Meyer - dading 
Muntpunt 

         25.000       

JINT - gevelbekleding 
Muntpunt - Europees 
voorzitterschap 

              149.798          

At Osborne - adviseren 
bouwbudget quantity 
surveyor 

          56.628              

juridische ondersteuning 
werfopvolging 

              40.025 20.013         

onroerende voorheffing           212.796      172.567 177.464 185.362 186.268 222.674 557.601   

erfpachtvergoeding       745.000 745.000 3.281.119 435.804 2.574.502 2.219.820 454.284 1.839.986 2.015.718 1.748.928 1.901.140 1.923.989   

HP-Belgacom – ICT 
Muntpunt 

                      
73.051 

       

investeringen         756.921 512.461 11.773.495 1.625.426  2.030.584 2.097.303 1.633.315 925.615 17.554  73.671  
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL 

                 

                         45.931.902 

Zinnema                 

Roobaert Jan 
Aannemingen bvba – 
renovatiewerken 
schouwburg en foyer 

              760.839  

                760.839 

Woonzorgzones                          

Seniorencentrum: uitbouw 
woon- en zorgcentrum 

59.942                        

De Overbron – aankoop 
panden 

  148.000     945.000                

De Overmolen 

        142.000     

  

         

Kenniscentrum - 
jaarwerking 

           
142.000 

 

   
200.000 

 

 
200.000 

 
200.000 

       

Kenniscentrum -
woonzorgplanner 

          110.000 25.000 

  

         

KARAD - 
woonzorgplanner 

      232.320 72.600     

  

         

Brusselse Huisartsenkring 
- taxidienst 

          100.000 
 

  

  

         

VDAB - opleidingsmodules 
ikv WWZ 

          139.815 
 

  

  

         

de Crombrugghe & 
Partners - schatting 
bouwgrond Pieter&Pauwel 

     
3.630 

 
 

 

 

        

Tracé - taalvaardigheid 
Nederlands in de 
zorgsector in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

     

 

 

 

         54.800        

At Osborne - validatie 
Businessplan Pieter & 
Pauwel 

          

10.890 

  

  

         

Open oproep Pieter & 
Pauwel: architectenbureau 

          250.000   

  

         

Open oproep Pieter & 
Pauwel: jurylid 

            1.125 

  

         

Open oproep Pieter & 
Pauwel: wedstrijd 

          100.000 16.800 

  

         

Dotatie VGC - Pieter  & 
Pauwel 

          300.000   
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL 

’t Stadhuis 
 

        845.000     
  

         

Ehsal – Terranova 
 
 

          490.000   

  

         

Aksent  
 
 

    225.000     235.000   229.597 
 
 

         

Zonnelied vzw - aankoop 
pand 

              1.000.000 
 

         

EVA vzw - Biloba 

              149.000 
 

         

Buurtwerk Noordwijk – 
LDC De Harmonie 

              150.000  

                         6.777.519 

Werkings/ 
projectsubsidies 

                         

Werkgroep immigratie 
(Foyer) - projecten OETC 

              400.000          

JIM-VMMA - looking for 
pearls 

              100.000          

VUB - marktonderzoek 
poliklinische antenne 

        60.500                

Flagey - uitbouw 
kunstencentrum 

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     

SDKO – crossmediale 
samenwerking 

          150.000 150.000  70.000 116.000  

KVS - werkingssubsidie           150.000 
 

150.000 
 

150.000 150.000   

Kenniscentrum Woonzorg 
Brussel – publicatie 
masterplan Woonzorg 
Brussel 

           6.910     

BX Youth -  
taalproject "BX Brussels" 

            35.000    

Borgerhoff&Lamberigts - 
boek aftrap in Brussel 

             4.000   
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL 

Uitgeverij 
Kannibaal/Hannibal- boek 
“Ik, Jan Smeken” 

              4.000  

Vrije Universiteit Brussel – 
MediaHub Brussel 

              495.496  

Citizenne – 
werkingssubsidie 

              50.000  

VK concerts - 
werkingssubsidie 

              110.000  

Brussel Behoort Ons Toe - 
werkingssubsidie 

              50.000  

iMAL – werkingssubsidie               80.000  

Projectoproep “Young in 
Brussel” 

              250.000  

                         5.523.606 

Investeringssubsidies                          

BHAK - vernieuwen 
telefooncentrale 

  46.930                      

VUB/Ritterklub         650.000                

Ritterklub       141.000  1.600.00
0 

           22.273    

Koninklijke Gilde St-
Sebastiaan - 
verbouwingswerken 
clublokaal 

        14.300 70.000              

Priem - inrichting 
huisvesting 

          35.000 
 

             

Pantalone - aankoop pand 

          300.000 
 

             

AMVB – inrichting 
 

110.000 26.700   6.947        23.217 
 
 

             

Welvaartkapoen - 
Kostuumcentrale 

          50.000 
 

             

Daarkom - 
verbouwingswerken La 
Gaité 

          
1.500.000 

 

             

Kruispunt-Galerij - 
kruispuntproject 

          15.000 
 

             

Ultima Vez - aankoop 
pand  
 

          
250.000 

 

             

’t Mutske – verbouwing 
jeugdhuis 

        290.810 
 

               

 
De Vrienden van Brosella 
– inrichting kantoor 
 

        20.000                
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL 

Wacko - 
infrastructuurwerken 

      70.000                  

ABC - nieuwbouw           458.550      

Anker - 
verbouwingswerken 

           124.000     

VUB - zwembad            300.000     

Stad Brussel – Pocket 
park 

           40.000     

René Magritte Museum - 
verbouwingskosten 

             90.000   

Vrije Universiteit Brussel - 
Theodoor 

              1.000.000  

Needcompany - 
investeringssubsidiie 

              70.000  

Chiro Jijippeke – 
verbouwingswerken 
chirolokalen 

              15.000  

De Vrienden van de 
Basiliek – uitbreiding van 
de kranskapel 

              25.000  

Stichting Marc Sleen – 
reconstructie van het 
atelier van Marc Sleen 

              50.000  

Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
Academy - verbouwing 
sportzaal 

              10.000  

                         7.424.727 

Werkingskosten                          

publieksonderzoek 
mediapartners 

              60.500          

Demos Public – juridische 
bijstand Vlaams-Brusselse 
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 

              16.043  

                         112.854 

TOTAAL 8.555.489 2.775.241 2.928.504 4.687.901 7.967.933 10.321.98
1 

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 91.649.879 
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TOTAAL 2003-2017 

       

  

 Werkingskosten 6.825.002  
      

  

 Werkings/ 
projectsubsidies 

 21.140.965 
  

      

  

 Investeringen 49.408.959  
      

  

 Investeringssubsidies 14.274.953  
      

  

  

13. SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING 2002 - 2018 

 

Jaar Basis bedrag 
machtiging 

Bewegingen Ingeschreven 
machtiging 

Vastgelegd Opmerking 

2002 4.958.000 -4.958.000 overgeheveld naar 2003 4.958.000  0   

2003 4.958.000 4.958.000 overheveling machtiging 2002 5.032.000 4.958.000 
(begrotingsruiter) 

8.555.489 1.434.511 
geblokkeerd ikv 
begrotingsbespa-
ring 

74.000 index 

2004 5.032.000 -850.000 overgeheveld naar BA 33.04 “Onthaal en Promotie 
Brussel” 

2.779.000 2.775.241   

-1.403.000 besparing begrotingscontrole  

2005 2.779.000 1.403.000 terug bijtellen besparing begrotingscontrole 2004 2.935.000 2.928.504   

-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       



Jaarverslag 2017 – Vlaams Brusselfonds 

 
 

   42 

24.000 index  

500.000 éénmalige verhoging vanuit het cultuurbudget       

2006 2.935.000 -500.000 éénmalige verhoging 2005 opnieuw overgeheveld 
naar cultuurbudget 

4.691.000 4.687.901   

2.250.000 verhoging machtiging (volstorting) 

6.000 index       

2007 4.691.000 2.250.000 verhoging machtiging (volstorting) 7.969.000 7.967.933   

78.000 index 

1.250.000 éénmalige verhoging financiering Ritterklub       

-300.000 overgeheveld naar 2009 (voor investeringen 
Muntpunt) 

2008 7.969.000 1.000.000 verhoging machtiging (volstorting) 10.384.000 10.321.981   

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   

2009 10.384.000 2.000.000 + vermindering machtiging in 2008 (overheveling) 13.841.000 13.823.052   

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 
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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       

2010 13.841.000 -2.000.000 vermindering machtiging overheveling van 2008 
naar 2009 voor investeringen Muntpunt 

8.806.000 8.280.057 500.000 
geblokkeerd 
besparing 
begrotingscontrole 
2010 

-300.000 vermindering machtiging overheveling van 2007 
naar 2009 voor investeringen Muntpunt 

-1.800.000 vermindering machtiging – wegvallen van 
kapitaaloverdracht van VGC (verhoogd in 2008) van 
1.800.000 voor Muntpunt  

    

-65.000 overgedragen naar programma AA voor de 
aanwerving van projectopvolger Woonzorgzones 

    

-463.000 overgeheveld naar AG3314B “Subsidie aan het Huis 
voor Gezondheid” 

-117.000 vermindering machtiging – wegvallen bijdrage van 
de VGC in 2009 voor exploitatiekosten Muntpunt  

    

-290.000 besparing     

2011 8.806.000 -1.048.000 overgeheveld naar AB0 AG010 33000 “Vlaams 
Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel” 

5.439.000     5.246.715   

-2.000.000 overgeheveld naar artikel AB0 AG019 6510 “Dotatie 
aan de VGC voor gemeenschapsinfrastructuur” 

766.000 bijdrage van de VGC (50% van de inrichtingskosten 
van het Muntpunt) 

      

-400.000 wegvallen van kapitaaloverdracht VGC (verhoogd in 
2008) van 400.000 voor Muntpunt tijdens de 
investeringswerken  

-395.000 besparing       

-290.000 overgeheveld naar AB0 AG021 3300 “Subsidie aan 
het Muntpunt vzw”  
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2012 5.439.000 

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

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

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” 
overgeheveld van AB0 AG022 4510 (begroting 
2011) 

   

  109.000 index    
  -8.000 Besparing 2de Begrotingscontrole    

  
-94.000 Eigen inkomsten (te besteden buiten de machtiging 

van het Vlaams Brusselfonds) 
   

2013 3.980.000 +72.000 index 4.552.000 
+ 127.000  
eigen inkomsten 
(buiten machtiging) 

 
4.677.895 

  

-200.000 overgeheveld AB0 AG025 3300 (nominatim subsidie 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel) 

700.000 overgeheveld van AB0 AG021 3300 “Subsidie aan 
Muntpunt vzw” voor de ICT uitrusting (terugzetten 
vermindering - toegevoegd in 2012) 

      

2014 4.552.000 +64.000 index 4.579.000 +  
324.000  
eigen inkomsten 
(buiten machtiging) 
 
 

4.902.361 

 

  
-23.000
  

desindexatie 2de BA 
 

  
-14.000 bijkomende desindexatie 2de BA 

 

2015 4.616.000 +41.000 index 2.631.000 + 554.000 
eigen inkomsten 
(buiten machtiging) 

  

      

 (desindexatie -2.026.000 besparing en desindexatie BA 3.184.268  
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– 37.000 euro 
2de BA2014 
niet 
inbegrepen) 

 
 

2016 2.631.000 
-210.000 Overgeheveld naar PJ0-1PGI2AB-WT,1PG70300 (voor 

de subsidie aan het Brussels Agentschap voor 
Toerisme) 

2.421.000 + 576.000 
eigen inkomsten 
(buiten machtiging) 

2.992.001  

      

2017 2.421.000 +2.000.000 Terugzetten besparing 2015 5.901.000 + 584.000 
eigen inkomsten 
(buiten machtiging) 
 

  

  
-230.000 Compensatie voor de taalbarometer naar 

begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT 6.484.097  

  

+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 PJ0-1PGI2AB-

WT, 1PG70300  
   

  

+500.000 Herverdeling van de provisie CB0-1CBB2AB-PR van 
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017- 
VAK/VEK buffer 
 

   

2018 
 
 

5.901.000 
 
 

+230.000 Terugzetten compensatie 2017 – voor de 
taalbarometer van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-
WT 

5.631.000 + 609.000 
eigen inkomsten 
(buiten machtiging) 

  

  -500.000 Vermindering herverdeling van de provisie in 2017    
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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, 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; 
 
- Beschikkingsmacht over de infrastructuur als 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 23 december 1986 houdende de integratie van kunstwerken; 
 
- Toezichtregeling door de Vlaamse Gemeenschap op de besteding van de subsidie, de instandhouding en 

het onderhoud van de gesubsidieerde infrastructuur. 

3 BIJKOMENDE BEOORDELINGSCRITERIA VOOR PROJECTEN GELIEERD AAN EEN GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEID VAN EEN 

ANDER LID VAN DE VLAAMSE REGERING EN WAARVAN DE FINANCIERING OOK VIA ANDERE REGULIERE 

BASISALLOCATIES KUNNEN WORDEN GEFINANCIERD 

 
- De mate van subsidiëring van het project en/of inbreng in natura door andere 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 TOT HET INDIENEN EN DE 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 huur- of erfpachtcontracten en van gebruikersovereenkomsten. Kopie van 

leningsovereenkomsten en van toezeggingen van subsidies en/of 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; 
 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, Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel. (Voor bijkomende informatie 
over deze aangelegenheden kan u terecht bij het Team Gesubsidieerde Infrastructuur: Pieter Vasseur, 02-
553 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@kb.vlaanderen.be 
 

 
           

 
 
 
 

mailto:ann.steenwinckel@kb.vlaanderen.be
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INHOUD DEFINITIEF AANVRAAGDOSSIER 
 
 

               Identificatie Project: 

- naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de 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. 
Aantonen in welke mate wordt voldaan aan de beoordelingscriteria. 
Indienen van de nodige bewijsstukken dat zal worden voldaan aan de uitbetalingsvoorwaarden. 

 
 

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, het stedenbouwkundig attest, het 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. 

 
 

Kopie van huur- of erfpachtcontracten en van gebruikersovereenkomsten. 
Kopie van leningsovereenkomsten en van toezeggingen van 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                       Nathalie Vanhaverbeke 
i.o. Leidend ambtenaar Vlaams Brusselfonds                 hoofddeskundige 
ann.steenwinckel@kb.vlaanderen.be                           nathalie.vanhaverbeke@kb.vlaanderen.be 
 
tel. 02-553 56 23                             tel. 02-553 50 45 
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