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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 werd er 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. 
 
Die dotatie bestond 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, die 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 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 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 over de tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen of over 
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. 
 
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 
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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.  

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 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:  

- 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. Het kan 
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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. 

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 2002-2021 is opgenomen onder punt 13 van dit jaarverslag. 

4.2. De financiële middelen en bestedingen van het fonds in 2020 

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 het begrotingsartikel staat een VAK ingeschreven waarmee verbintenissen kunnen worden 
aangegaan voor de financiering van voorziene initiatieven.  
In 2020 bedraagt het basisbedrag 2.989.000 euro. Er werd 40.000 euro toegevoegd uit het Noodfonds 
voor de coronadossiers. In de begroting van het Vlaams Brusselfonds is een bedrag van 599.000 euro 
ingeschreven voor verbintenissen met eigen inkomsten. In de uitgavenbegroting 2019 werd een ruiter 
voorzien voor de overdracht van het niet gebruikte VAK van 2019. Er werd 1.915.000 euro VAK 
overgedragen naar 2020. 
Het totale beschikbare VAK 2020 bedraagt bijgevolg 5.543.000 euro (2.989.000 euro basisbedrag + 40.000 
euro uit het Noodfonds + 599.000 eigen inkomsten + 1.915.000 euro overdracht van 2019).  
Er werd in totaal 4.389.953,70 euro van deze middelen gereserveerd.  
 
Op het begrotingsartikel staat een VEK ingeschreven waarmee de verbintenissen kunnen worden betaald: 
een werkingstoelage van 1.040.000 euro en een investeringstoelage van 3.381.000 euro. 
De eigen inkomsten bedragen 599.000 euro en er is een overgedragen saldo uit de jaarrekening 2019 van 
442.000 euro.  
Het totale beschikbare VEK bedraagt bijgevolg 5.462.000 euro (4.421.000 euro toelagen + 599.000 euro 
eigen inkomsten en 442.000 euro overgedragen saldo). 
 
De middelen van het Vlaams Brusselfonds worden jaarlijks voor een belangrijk gedeelte ingezet voor de 
eigen infrastructuur. Het gaat hierbij om de erfpachtvergoeding, onroerende voorheffing en 
investeringen voor het gebouwencomplex van Muntpunt en het eigenaarsonderhoud en 
gebouwenbeheer van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel.  
 
Daarnaast werd in 2020 ook geïnvesteerd in infrastructuur van Vlaamse instellingen in de jeugd-, 
welzijns-, onderwijs- en culturele sector. Het overzicht is terug te vinden onder 7.2.  

 
In september 2020 werd er een projectoproep gelanceerd om Vlaams-Brusselse organisaties in het kader 
van de coronacrisis financieel te helpen om een veilige doorstart of heropstart te maken. Er konden 
subsidies voor kleine investeringen van maximum 30.000 euro worden aangevraagd. In totaal werden 
er 51 organisaties gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 752.693 euro. 
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In 2020 werd er ook 40.000 euro toegekend aan drie partnerorganisaties voor de schade die werd 
geleden tijdens de coronacrisis 2020.  
 
We vermelden nog dat er in 2020 werk werd gemaakt van het opstellen van een richtlijnenkader rond 
het indienen van investeringsdossiers bij het Vlaams Brusselfonds. Elementen zoals toegankelijkheid, 
duurzaamheid en gedeelde infrastructuur spelen vanaf nu een belangrijke rol. Bij de beoordeling van de 
subsidieaanvragen zal rekening worden gehouden met de mate waarin investeringsprojecten inspelen 
op zeven afgebakende beleidsdoelstellingen. Het richtlijnenkader treedt vanaf 1 februari 2021 in voege 
(zie 14. Bijlage). 

5. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING 

Het Vlaams Brusselfonds is onderworpen aan de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, 
artikel 42 en volgende.  
 
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 31 
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 departement Financiën en Begroting 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 20 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2020. 
 
De begroting van het fonds werd aangepast:  

- Bij decreet van 26 juni 2020 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020; 

- Kredietherverdeling: toevoeging van de coronamiddelen uit het Noodfonds aan de werkingstoelage 
(40.000 euro). 
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Vlaams Brusselfonds 
 

      (in duizend euro) 
ESR 
code  

Omschrijving BO 2020 
(incl. overflow) 

BA2020 
(incl. overflow) 

Kredietherverdeling 
(toevoeging 

coronamiddelen) 

0821 Overgedragen saldo PM 442 442 
1611 Ontvangsten buiten de sector overheid 130 110 110 
3840 Terugbetalingen van vzw’s PM PM PM 
4610 Werkingstoelage (PJ0-1PGI5EX-IS) 1.015 1.000 1.040 
5720 Terugbetalingen van investeringen van bedrijven PM PM PM 
5810 Terugbetalingen van investeringen van vzw's 15 PM PM 
6612 Investeringstoelage (PJ0-1PGI5EX-IS) 2.042 3.381 3.381 
6651 Terugbetalingen van investeringen van de VUB PM PM PM 
6912 Kapitaaloverdracht van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor Muntpunt 
489 489 489 

 3.691 5.422 5.462 
 

       (in duizend euro) 
ESR 
code 

Omschrijving BO 2020 
(incl. overflow) 

BA 2020 
(incl. overflow) 

Kredietherverdeling 
(toevoeging 

coronamiddelen) 
VAK VEK VAK VAK   

0322 Over te dragen saldo   PM     
1250 Onroerende voorheffing 30 30 30 30 30 30 
3200 Tegemoetkoming aan de VUB PM 50 PM 50 PM 50 
3300 Tegemoetkomingen aan vzw's 548 470 391 510 391 510 
3300 Tegemoetkoming aan Kanal PM 50 PM 50 PM 50 
3300  CORONA 2020 - tegemoetkomingen aan vzw’s PM PM PM PM 40 40 
4110 Aan de institutionele overheid (PJ0-9PGIAEX-OI ) 200 200 200 200 200 200 
4160 Tegemoetkoming aan Muntpunt 345 345 370 370 370 370 
5210 Investeringsbijdrage aan vzw's PM 246 2.031 1.765 2.031 1.765 
6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid (PJ0-

9PGIAEX-OI) 
2.500 2.300 2.160 2.300 2.160 2.300 

6161 Investeringsbijdrage aan Muntpunt PM PM 72 72 72 72 
6410 Investeringsbijdrage aan het gesubsidieerd autonoom 

onderwijs 
PM PM 249 75 249 75 

  3.623 3.691 5.503 5.422 5.543 5.462 
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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 1250 onroerende voorheffing 

Onroerende voorheffing Muntpuntgebouw 
(Brussel Fiscaliteit: 30.000 euro) 
 
Voor de onroerende voorheffing voor 2020 werd een bedrag van 30.000 euro voorzien.  

  
 

7.1.2. ESR 3300 tegemoetkomingen aan vzw’s 

Onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel 
(Huis van het Nederlands Brussel vzw: 104.805,63 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 2020 104.805,63 euro uitbetaald.



 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 9 van 56 Vlaams Brusselfonds – jaarverslag 2020 juni 2021 

7.1.3. ESR 3300 corona 2020 - tegemoetkomingen aan vzw’s 

Subsidie aan 3 partnerorganisaties voor de schade die werd geleden tijdens de coronacrisis 2020 
(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 Vlaamse organisaties in Brussel 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.  
 
In 2020 werd er in totaal 40.000 euro toegekend aan de drie partnerorganisaties voor de schade die 
werd geleden tijdens de coronacrisis 2020: 

- Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, afdeling VK concerts vzw: 13.040 euro  
- Brussel Behoort Ons Toe vzw (BBOT): 450 euro  
- Interactive Media Art Laboratory vzw (iMAL): 26.510 euro  

7.1.4. ESR 4110 aan de institutionele overheid 

Eigenaarsonderhoud Muntpunt (raamcontract) 
(Veolia: 102.463,64 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 gunden 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” 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 2020 werd voor het  
eigenaarsonderhoud ten laste van het Vlaams Brusselfonds 102.463,64 euro betaald.  
 
Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands Brussel en 
het Muntpuntgebouw 
(meerdere begunstigden: 59.536,36 euro) 

7.1.5. ESR 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt 

Uitbatingskosten Muntpunt  
(Muntpunt: 341.575,63 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 2020 werd 341.575,63 euro betaald als 
bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap.  
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7.2. Initiatieven gefinancierd met de investeringstoelage 

7.2.1. ESR 5210 investeringsbijdrage aan vzw’s 

Medefinanciering van de aankoop van een pand gelegen in de Passerstraat 5-9 in 1070 Anderlecht 
deels bestemd voor het inrichten van woningen voor senioren 
(vzw De Overmolen: 230.000 euro) 
 

  
 
Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt vzw De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden 
op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen. Met haar werking ontwikkelt en verankert de vzw lokale 
projecten om kwetsbare Brusselaars meer kansen te geven in het leven. De investeringssubsidie van 
het Vlaams Brusselfonds diende voor de aankoop van een pand in de Passerstraat 5-9 in 1070 
Anderlecht. Het pand bestaat uit drie verdiepingen en een kelder. De vzw zal het pand indelen in een 
combinatie van 1, 2 en 3 kamerappartementen om er een innovatief woonzorgconcept in onder te 
brengen. Het pand bevat ook een ruimte van +/- 500 m² waar samen met sociale organisaties een 
invulling aan wordt geven. Voor dit woonproject zal De Overmolen samenwerken met Cosmos vzw, 
die het gelijknamige lokaal dienstencentrum in Anderlecht beheert.  
 
Aankoop van computers en ander digitaal materiaal in het kader van de coronacrisis 
(vzw D’Broej: 6.900 euro) 

    
 
D'BROEJ vzw, “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, wil vooral via het 
ontwikkelen van diverse initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als 
collectief) van kinderen en jongeren in een aantal van de meer achtergestelde buurten in Brussel: 
Zwarte Vijvers in Molenbeek, de Chicagowijk, de Anneessenswijk en Oud-Laken in Brussel-Stad, 
Peterbos en Kuregem in Anderlecht, de Wijk Chambéry in Etterbeek en de Brabantwijk in Schaarbeek. 
In het kader van de coronacrisis werd een investeringssubsidie toegekend voor de aankoop van 
computers en ander digitaal materiaal voor jongeren om hun schoolwerk te kunnen uitvoeren, om 
hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, om toegang te hebben tot online informatie rond de 
coronacrisis, om hun sociaal isolement te doorbreken en om met hen groepsgesprekken of digitale 
activiteiten te doen.  
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Aankoop van elektrische fietsen met cargo-modules in het kader van de coronacrisis 
(vzw Cultureghem: 17.600 euro) 
 

  
 
Vzw Cultureghem ontwikkelt een participatieve publiekswerking op de site van het slachthuis van 
Anderlecht (Abattoir). Met het project Collectmet gaat een team vrijwilligers elke zondag de markt op 
en verzamelt onverkochte groenten en fruit, dat vervolgens wordt uitgedeeld aan mensen in een 
kwetsbare situatie. Door de coronacrisis was de markt gesloten en zijn voedseloverschotten schaars. 
Met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting lanceerde Cultureghem een alternatief 
voedselverdeelplatform, Collectmet Deliveries. De voedselpakketten worden per elektrische bakfiets of 
met een bestelwagen van Samenlevingsopbouw bij de gezinnen thuis geleverd. Cultureghem stelde 
echter vast dat de vraag groter was dan het aanbod. Om daarop in te spelen, werd er een 
investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds toegekend voor de aankoop van twee extra 
elektrische fietsen met cargo- en stapelmodules voor bakken.  
 
Aankoop van laptops ikv coronacrisis 
(vzw MAKS: 70.000 euro) 
 

  

Maks vzw (Media Actie Kuregem Stad) stimuleert bewoners uit Brussel - met een focus op Kuregem en 
Oud-Molenbeek - om op zoektocht te gaan naar hun talenten en competenties. Hiervoor ontwikkelt 
Maks innovatieve methodieken en instrumenten, met een belangrijke focus op digitale kennis. In het 
kader van de coronacrisis stelde de vzw vast dat honderden jongeren niet konden voldoen aan hun 
verplichtingen met betrekking tot het online afstandsonderwijs omdat vele gezinnen uit kwetsbare 
wijken niet beschikken over een computer. Vanuit die vaststelling kreeg vzw Maks via het Vlaams 
Brusselfonds een investeringssubsidie van 70.000 euro voor de aankoop van computers om deze acute 
digitale achterstand bij hun doelpubliek weg te werken.  
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Aankoop van 4 mobiele wasunits en 190 herbruikbare bekers in het kader van de coronacrisis 
(vzw Brussels Platform Armoede: 4.085 euro) 
 

 
 
Het BPA is de netwerkorganisatie die de 7 Vlaamse Verenigingen waar Armen het Woord Nemen 
(VWAWN) verenigt. Door de coronacrisis werden heel wat van de fysieke activiteiten van de VWAWN 
stopgezet en werden onthalen gesloten. Tijdens de versoepeling  van de lockdownmaatregelen, 
trachtten ook de VWAWN hun reguliere activiteiten weer stapsgewijs op te starten en hun bezoekers 
opnieuw fysiek te ontvangen op een coronaveilige manier. Hiervoor was extra materiaal nodig.   
De subsidie werd verleend voor de aankoop van 4 mobiele wasunits en 190 herbruikbare bekers. De 
mobiele wasunits werden aan de ingang van de verenigingen geplaatst worden zodat mensen bij het 
binnenkomen hun handen konden wassen en drogen. Voor de meeste verenigingen was het niet 
mogelijk een vaste wasbak bij de ingang te installeren. 
 
Bouwkost van 10 woonboxen om zo het gemeenschapsvormend pilootproject “WoonBox” mogelijk 
te maken 
(vzw Samenlevingsopbouw Brussel: 384.651 euro) 
 

 
 
Samenlevingsopbouw Brussel is een autonome vzw en organiseert sinds 1983 in Brussel opbouwwerk. 
De inhoudelijke thema’s waar Samenlevingsopbouw Brussel rond werkt zijn het recht op wonen en 
op sociale bescherming. Samenlevingsopbouw Brussel ontwikkelt bijvoorbeeld alternatieve 
woonvormen die gemeenschapsvormend en armoedebestrijdend zijn. Ook zet de vzw specifiek in op 
projecten voor tijdelijk gebruik om leegstand in de stad tegen te gaan. Zo’n projecten laten toe 
verschillende stedelijke functies te combineren en zo leven te brengen in wijken en een gedeelde 
dynamiek te lanceren.  Al die elementen vloeien samen in het innovatieve pilootproject WoonBox, dat 
uit twee componenten bestaat. Woonbox is enerzijds een modulair bouwsysteem van 
standaardpanelen waarmee snel en goedkoop kwalitatieve wooneenheden en gemeenschappelijke 
ruimtes in leegstaande gebouwen kunnen worden gemonteerd. Het concept werd door 
Samenlevingsopbouw Brussel ontwikkeld in samenwerking met de Martin Vandereyt Groep. De 
patentaanvraag voor het concept is lopende. WoonBox-elementen zijn modulair, herbruikbaar en gaan 
15 jaar mee. Ze kunnen verschillende verhuisbewegingen aan. Anderzijds is WoonBox een time-out 
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project voor kwetsbare Brusselaars. Door tijdelijke huisvesting, het even ontbreken van financiële druk 
en een kwaliteitsvolle omkadering komt er bij de deelnemers aan het project ruimte vrij om op andere 
levensdomeinen duurzame stappen te zetten naar een stabielere woon- en leefsituatie. De bewoners 
lopen verschillende trajecten rond armoedebestrijding en welzijnsverhoging. Een WoonBox project 
gaat bijgevolg steeds gepaard met een intensieve sociale aanpak op verschillende niveaus. 
 
Afwerking gebouwencomplex, meer bepaald de kantoorruimten en de polyvalente ruimte +1 
(vzw iMAL: 99.985 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, een collectieve infrastructuur met computers, 3D-printers, lasersnijders... iMAL haalde met het 
project CASTII EFRO middelen binnen voor de realisatie van hun nieuwe infrastructuur.  
Op 1 oktober 2018 gingen de verbouwingswerken van start. De renovatiewerken liepen echter 
vertraging op. Twee van de aannemers gingen failliet en de contracten werden na een juridisch 
dispuut beëindigd. Een aantal werken waren ook niet correct of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. iMAL 
opende opnieuw voor het publiek op 5 maart 2020 met een tentoonstelling, net voor de eerste 
lockdown. Het vernieuwde gebouw omvat onder meer een grotere tentoonstellingsruimte, een 
uitgebreid FabLab, een plaats voor residenten, een toekomstige digitale bibliotheek en een foyer waar 
performances en andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Het gebouw was bij de opening echter nog 
niet volledig afgewerkt. Daarbij komt nog dat door de lockdown alle activiteiten en bijgevolg ook de 
inkomsten (mecenaat, sponsoring) wegvielen. Om die impasse te doorbreken, ontving vzw iMAL een 
investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds om de functionaliteit van het gebouw zo snel 
mogelijk op niveau te brengen (afwerking nieuwe kantoren en multifunctionele ruimte).  
 
Vzw iMAL ontvangt via het Vlaams Brusselfonds (tot de volgende ronde in het Kunstendecreet) ook 
een jaarlijkse werkingssubsidie. 
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Aankoop van een boekenkast en van meubilair voor de vergader- en werkruimtes  
(vzw Brukselbinnenstebuiten: 23.391 euro) 
 

   
 
De stadstoeristische gidsenorganisatie Brukselbinnenstebuiten viert in 2021 haar vijftigste verjaardag. 
Sinds 1971 organiseert Brukselbinnenstebuiten stadswandelingen waardoor Vlamingen in de diepte 
kennis kunnen maken met hun hoofdstad. Brukselbinnenstebuiten fuseert in de loop van 2021 met de 
jonge organisatie Stapstad, waardoor – naast het bestaande aanbod voor volwassenen – ook een 
volwaardig aanbod voor kinderen (in schoolverband) zal ontstaan. Die fusieoperatie gaat gepaard met 
een kleine personeelsuitbreiding. Daarnaast wenst Brukselbinnenstebuiten ook werk te maken van de 
inventarisering en het toegankelijk maken van haar rijke boeken- en documentatiemateriaal.   
 
In het kader daarvan werd een investeringssubsidie toegekend voor de volgende uitgaven:  

- de aankoop van een grote wand-boekenkast; 
- de aankoop van een grote tafel, extra stoelen, een projectiescherm en een projector voor een 

grotere vergaderruimte; 
- bijkomend meubilair voor de personeelswerkruimtes (inclusief de opfrissing ervan). 

 
Inrichtings- en verfraaiingswerken in het pand in de Waversesteenweg 78 in Elsene 
(vzw Kuumba: 25.500 euro) 
 

 
 
Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba ontplooit in hartje Matongé een werking rond drie pijlers: een 
ontmoetingshuis, een cultuurhuis en een huis van educatie en expertise. De organisatie bevordert de 
uitwisseling tussen de Vlaamse en Afrikaanse Gemeenschap in Brussel door taallessen, workshops, 
tentoonstellingen, optredens en rondleidingen in de wijk, waarbij Afrikaanse gidsen bezoekers uit 
Vlaanderen op sleeptouw nemen. Onder impuls van een nieuwe leiding wil Kuumba zich tijdens deze 
regeerperiode verder ontwikkelen tot een volwaardig hoofdstedelijk Vlaams-Afrikaans Huis.   
 
In het kader van die ambitie werd een investeringssubsidie verleend voor de volgende uitgaven:  

- een demonteerbare bar; 
- een modulaire keuken; 
- de verfraaiing van de onthaalfunctie; 
- de herinrichting van de concertzaal en de repetitieruimte; 
- een geluidsinstallatie en sfeerverlichting.  

 
Het huurcontract van Kuumba loopt tot en met 2024. Alle voorgestelde investeringen kunnen worden 
meegenomen naar een eventuele andere locatie. Kuumba opteert voor duurzame en kwalitatieve 
aankopen en investeringen.  
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Investeringssubsidies in het kader van de projectoproep voor kleine investeringen voor Vlaams-
Brusselse organisaties naar aanleiding van de coronacrisis 
(meerdere begunstigden: 752.693 euro) 
 
Naast de onderstutting van de basis- of projectwerking, was er – in het kader van de coronacrisis - 
bij nogal wat organisaties ook nood aan infrastructurele ingrepen. Het gaat om (kleine) investeringen, 
inrichtingskosten of de aankoop van duurzaam materiaal om een goede en coronaveilige doorstart 
te maken. Een deel van de middelen van het Vlaams Brusselfonds werd voorbehouden om aan die 
noden tegemoet te komen. Daartoe werd een projectoproep uitgeschreven. 
 
In september 2020 werd de projectoproep gelanceerd. De dossiers moesten uiterlijk op 23 oktober 
2020 worden ingediend.  
De projectvoorstellen werden aan de volgende inhoudelijke criteria getoetst: 

- De mate waarin de subsidieaanvrager aantoont waarom de investering noodzakelijk en dringend 
is in het kader van de coronacrisis;  

- De mate waarin de subsidieaanvrager aantoont hoe de investering ook op langere termijn zijn 
vruchten afwerpt;   

- De aanwezigheid van samenwerkingsverbanden waardoor de investering het publiek van meerdere 
organisaties en/of meerdere doelgroepen (kinderen, jongeren, ouderen, kwetsbare groepen…) ten 
goede komt; 

- De kwaliteit en geloofwaardigheid van de geselecteerde offerte(s) waarbij rekening wordt 
gehouden met de duurzaamheid van de materialen en met milieuvriendelijke oplossingen.  

 
 
In totaal werden er 51 organisaties gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 752.693 euro. 
 

Naam vzw Omschrijving Bedrag 

Danscentrumjette akoestisch gordijn en houten dansvloer om aparte extra ruimte te 
creëren 

25 916 

Willemsfonds spraakversterkers voor rondleidingen 1 499 

Syntra Brussel conferences en opname materiaal en epson visualisers voor een 
virtuele klas en blended learning, buitenklassen (op campus Tour en 
Taxi en op campus Ukkel) en quarantaine lokaal 

28 102 

Dar Al amal 3 toiletten met aquaclean, 1 toilet, computer, beamer en scherm om 
een lokaal in te richten voor de doelgroep 

12 411 

Ter Wende Espero amfitheater buiten voor groepsgesprekken, 6 laptops voor online-
onderwijs, bureaustoelen voor ontdubbelen werkplekken, 
plexischermen voor refter 

4 121 

Alin ecologisch preventiescherm, 5 stuks desinfectie en reinigingsspray, 
plexiglas 

720 

Hermesplus 3 elektrische vouwfietsen, 3 fietshelmen voor verplaatsingen voor het 
personeel naar de doelgroep 

6 305 

Tonuso levering, plaatsing en configuratie van 4 communicatiesystemen op 4 
verschillende locaties voor personeelsvergaderingen en contact met 
jongeren 

12 635 

Beweging.net Brussel levering, plaatsing en configuratie van 4 communicatiesystemen op 4 
verschillende locaties voor personeelsvergaderingen en contact met 
jongeren 

12 019 
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Foyer 12 waterkranen met drukknop, acryl scheidingswand voor de 
bureauruimte, computer en beamer voor huiswerklokaal voor 
jongeren, webcams en laptops voor personeel (organisatie ontvangt 
geen structurele subsidie) 

13 105 

DGGZ Antonin Artaud 
CSM 

serre als buitenwachtzaal en 3 plooifietsen voor verplaatsing 
personeel in het kader van huisbezoeken bij de doelgroep 

10 302 

Kenniscentrum WWZ 4 nieuwe laptops voor de burenhulpnetwerkbegeleiders die nu 
moeten thuiswerken, zak, muis en reisdockings specifiek voor het 
Buurtpensioen (deelwerking Het BuurtPensioen heeft geen structurele 
subsidie) 

4 225 

D'Broej - deelwerking 
MIKS 

aanleg terras en verticale moestuin om 2 extra buitenruimtes te 
creëren in de jeugdwerking, rolluik als scheidingswand in 
kelderverdieping om aparte ruimte te creëren, duurzaam en 
afwasbaar zitmeubilair 

17 500 

Wijkhuis Chambéry fietsaanhangwagen en fietstassen, elektrische fiets, voordrager aan 
het stuur voor rondbrengen maaltijden door sluiting sociaal 
restaurant, 3 dubbele scheidingswanden voor de polyvalente zaal 

4 274 

Samenwerken aan 
kinderopvang Brussel 

Logitech group kit NUCI5, logitech uitbreiding vergadermicrofoons, 
logitech MS Zone Wireless headset 8 sets, Miro-team 2 
jaarabonnementen: alles voor digitale vergaderingen en voor digitaal 
vormingsaanbod 

6 315 

Arthis - Belgisch 
Roemeens huis  

infrastructuurwerken, 2 keer een high performance, medisch 
luchtzuiveringssystemen airvia, 10 plexiglasschermen, boekenwandrek, 
in- en uitschijfbare afscheidingswand, 8 multifunctionele tafel eco, 10 
stoelen en brandbeveiliging 

30 000 

Davidsfonds  digitale ontvanger, digitale zender, opberg- en laadkoffer, draadloos 
veelzijdig digitaal 2-weg rondleidingsysteem (tourguidesysteem) voor 
activiteiten, samenkomsten, rondleidingen 

8 470 

Baita plaatsing van een geïsoleerde scheidingswand 4 900 

Centrum voor 
Basiseducatie Brussel 

300 tafels Basic-line die kleiner zijn dan de huidige tafels ter 
herschikking van de leslokalen 

22 933 

VKSA 5 duurzame desinfectiepalen, 1 handenwasstraat, 44 kunststoffen 
hekken om ouders en leerlingen te scheiden, 8 plexiglasplaten voor 
bureauruimtes, 7 akoestische panelen om ruimtes te scheiden, 
verspreid over verschillende scholen 

16 385 

Parkschoolcomité plaatsing van duurzaam buitenwasmeubel, plaatsing 2 duurzame 
desinfectiepalen, afbraak en verplaatsen kastenwand en uitbreken 
gyprocwand, plaatsten mobiele wand om extra ruimte te creëren 

6 982 

KATOBA-Sint-Gillisschool creëren van extra ruimte 4e verdieping door plaatsing akoestisch 
gordijn, verdubbelen van klasruimte op de 3e verdieping, opdelen van 
de zorgklas in 2 lesruimtes, opdelen van de refter in 2 (les)ruimtes 

25 591 

Wijkgezondheidscentrum 
De Brug 

laptops, docking station, scherm, toetsenbord, muis, VOIP 
telefonienetwerk, meeting OWL systeem, printer, WIFI access, 
installatie consultatieruimte voor telefonische contacten tussen 
zorgverstrekkers en patiënten. Infrastructuur en materiaal wordt 
gedeeld met andere organisaties 

25 402 

I-mens speelhuisje, buitenspeelkeuken, zeslingbuggy voor buitenruimtes, 
ontsmettingsstations, plexiplaten voor burelen, dit is voor 
verschillende kinderdagverblijven 

15 822 

De Buurtwinkel verdubbelen in grootte van de onthaalruimte (verwijderen van gang 
en traphal, verplaatsen keuken), plaatsen van een nieuw raam voor 
verluchting. Er zijn nog geen concrete stappen ondernomen om een 
nieuwbouw te bouwen op dezelfde locatie 

30 000 
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Woonzorgcentrum De 
Overbron 

plaatsen en vervaardigen dubbele glazen deur om covid afdeling te 
maken, aanleg tuin: plaatsen van kabels en verwarmingstoestellen, 
plaatsen van wandelpad, leveren en plaatsen leuning wandelpad, 
regenwaterput + toebehoren tuinprieeltjes, plaatsen van 
moestuintafels 

30 000 

CAW Brussel standupdesks, laptops, webcams, beeldschermen en microfoons, 
verlichting + achtergrond voor een digitale ruimte voor 
groepsactiviteiten en vormingsaanbod 

7 740 

MPC Sint-Franciscus 2 picknicktafels voor buiten, 4 fietsen met sloten en fietstassen, 
bedbank + matras voor quarantaineruimte, elektrische duofiets, 
rolfiets + verzending fietsen voor 2 deelwerkingen (Rijtak en Toop -
21j) 

16 152 

Q-O2 geluidsmateriaal, hydrofoon, soldeerkit, synology NAS7 4TB, 
radioabonnement voor live uitzendingen van evenementen, voor 
audiowerk in de studio, voor workshops en als community tool 

16 163 

De Vogelzang draagbare telefoons voor gezinsbegeleiders, was- en droogmachine 
met jetons voor de bewoners 

6 798 

Recyclart sanitair: vervanging door systemen met sensoren, industriële 
vaatwasser (hygiëne), transparante scheidingspanelen van 180 cm 
hoog, livestreamingsysteem voor performances zonder publiek.  

30 000 

Sint-Jorisbasisschool 8 akoestische afscheidingspanelen, 3 desinfectiezuilen op voet + 
vulling 

8 261 

KATOBA-Katholiek 
Onderwijs Brussel 
Annunciaten 

4 handwasstraten, 5 plexiglas schermen, plaatsen van 
scheidingswanden, 4 desinfectiepalen + 25 desinfectiepalen, 
scheidingsgordijn in refter, akoestisch afscheidingsscherm voor 
verschillende scholen 

25 581 

Splashbrussel plexiglas, plexischermen en spray 333 

De Kaai 10 kweekbakken, serre, tenten, bessenstruik + aarde om in de publieke 
voortuin en de privé-koer meer bruikbare buitenruimte te creëren 

10 913 

Responsible Young 
Drivers  

aankoop van 10 alcoholtest toestellen om op afstand te bedienen 7 000 

Eva BXL digitale multimeter, klopboormachine, verstekzaag, hogedrukreiniger 
om klusploeg te ontdubbelen in kader van corona, 2de hands laptop 
voor leerkrachten in opleiding in het kader van het project Baobab, 
krachtige laptops voor personeel secretariaat om vaste computers te 
vervangen (met boekhoudprogramma’s en databanken) 

14 243 

PLOEF! Plus on est de 
fous 

beschermende brugstructuur, bescherming tuin, tenten en 
buitenverwarming, lichtmateriaal, technisch beeldmateriaal, 
klankinstallatie en opbouw beeld en klank 

30 000 

Globe Aroma  inrichting van de bovenverdieping als atelierruimte (installatie 
verwarming, ventilatie, waterbassin, elektriciteit en mobiele wanden), 
installatie meerdere sanitaire punten, installatie open keuken in de 
benedenruimte, vernieuwing afdak koer 

26 847 

Beeldenstorm acrylaatschermen voor concertgangers/studiogebruikers, apparatuur 
UVC voor oppervlakteontsmetting van fragiel materiaal.  

12 931 

Ban Sen Juku  individuele wapen set van houten zwaard/houten stok/houten mes 1 836 

Damaged goods vzw verbetering van de infrastructuur van Decoratelier (binnenhal en 
koer) door de aankoop van materialen die covid-proof 
presentatiesituaties mogelijk maken: hout, paneelzaag, 
palletstellingen, plexiglas, walkietalkiesysteem, decibelmeter, 
lasafzuigsysteem voor atelier 

18 981 
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Link=Brussel vzw bureauschermen, dispenserpalen en thermometer, materiaal om 
mondmaskers te maken, waterdicht schaduwdoek om buitenruimte 
te gebruiken als wachtruimte, 3 laptops voor thuiswerk 

4 108 

Joods Museum van 
België 

draadloos audio-gidssysteem (2 zenders en 34 ontvangers) voor 
Nederlandstalige gegidste cultureel erfgoed wandelingen en het 
touchless maken van de permanente collectie en tentoonstellingen 
via erfgoedbeacons van FARO 

6 528 

Capital investeringen om de gelijkvloerse publieke ruimte coronaproof te 
maken: verplaatsbare en opvouwbare tribune, coronaproof boxes 
voor 1 op 1 meetings, signalisatie voor de bezoekers. 

30 000 

Den Teirling laptops voor leden/patiënten voor online ontmoeting en werk, dus 
om de werking naar doelpubliek te garanderen 

5 778 

Habbekrats uitgaven met betrekking tot de huiswerkruimte  14 515 

Centrum Ambulante 
Diensten vzw 

kelderruimte op een multifunctionele manier inrichten en ter 
beschikking stellen van andere organisaties, uitbreiding en 
overkapping dakterras om er mensen te kunnen ontvangen, fietsen 
voor verplaatsingen personeel 

19 423 

Brussels Experimental 50 koorzang megafoons 2 690 

Hope Forever renovatiewerken: installatie van douches, toiletten en een keuken, 
beveiliging van elektrische draden, afscheiden van wooneenheden 
voor de bewoners, kuisproducten en beschermingsmiddelen 

30 000 

Broeders van Liefde  afwerken en plaatsen compartimenteringswand, installatie van 
beamer en geluidsinstallatie in refters voor het Koninklijk Instituut 
Woluwe 

29 938 

TOTAAL   752 693 

 

7.2.2. ESR 6112 investeringsbijdrage aan de institutionele overheid 

Op deze ESR code worden de investeringskosten aangerekend aan gebouwen die eigendom zijn van 
de Vlaamse Gemeenschap. In 2020 werden investeringen gedaan aan het gebouw van Muntpunt en 
het Huis van het Nederlands Brussel. 
 
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 
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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 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: 1.528.505,73 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 2020 één bijkomende gebouw gerelateerde investeringskost: 
- Grand Café Muntpunt 
(meerdere begunstigden: 39.554,25 euro) 
 
- Veolia - Grand Café: verlagen luchtroosters tbv temperatuur problematiek: 15.022,32 euro 
- Pico Projects - Grand Café: lichtplan en elektriciteit: 10.750,03 euro 
- Pico Projects - Grand Café: barmeubel: 13.781,90 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 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.  
 
Door de groei van het Huis van het Nederlands was de gelijkvloerse ruimte te klein geworden en was 
het nodig om uit te breiden. Daarnaast was er ook al algemene slijtage opgetreden sinds de vorige 
renovatie. 
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In 2019 en 2020 werd het gebouw verder gerenoveerd en uitgebreid.  
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 

 
- Buyse - verrekeningen werken benedenverdieping: 25.189,96 euro 

De renovatie en uitbreiding van het Huis van het Nederlands Brussel werd in 2018 gegund via de 
procedure open aanbesteding aan de firma Buyse voor een bedrag van 324.906,54 euro. 
In 2020 was er voor de eindafrekening nog een bedrag van 25.189,96 euro nodig. 

 
- Van Cauter Multitechnieken BV – renovatie stookplaats: 182 517,50 euro 

De opdracht “renovatie stookplaats - Huis van het Nederlands” werd gegund via de openbare 
procedure aan Van Cauter Multitechnieken BV voor een bedrag van 182.517,50 euro. 

 

7.2.3. ESR 6161 investeringsbijdrage aan Muntpunt 

Vervangen van lichtarmaturen in functie van de omschakeling naar Ledverlichting in het kader van 
het actieplan energie efficiëntie  
(EVA vzw Muntpunt: 72.000 euro) 
 

7.2.4. ESR 6410 Investeringsbijdrage aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 

Inrichting van een polyvalente zaal met dansvloer in de Academie Beeldende Kunsten Anderlecht 
(Scholengroep Brussel: 249.000 euro) 

 

In Anderlecht, op het Dapperheidsplein 5, ligt de Muziekacademie (MA) Anderlecht van het GO!. Op de 
kelderverdieping van dat gebouw is een danszaal. De ruimte voldoet echter niet meer aan 
voorwaarden inzake hygiëne, verlichting, verluchting en toegankelijkheid. Daarom werd uitgekeken 
naar een andere ruimte. Vlakbij, op het Dapperheidsplein 17, ligt de omvangrijke site van de Academie 
voor Beeldende Kunsten (ABK) Anderlecht van het GO!. Het huidig atelier van de ABK kan mits 
verbouwings- en inrichtingswerken omgevormd worden tot een moderne en ruime polyvalente zaal 
met dansvloer. De zaal krijgt een nieuwe dansvloer, een akoestisch plafond en een spiegelwand van 
3m hoog. De elektriciteitsvoorzieningen, het verwarmings- en ventilatiesysteem worden aangepast. Er 
komt ook een technische geluids- en lichtinstallatie. De aangrenzende inkomhal en toegang wordt 
aangepakt. Aan de andere zijde van de zaal worden kleedkamers, douches en toiletten ingericht. Er is 
een ruimte die dienst kan doen als foyer bij voorstellingen die grenst aan de cafetaria van de site. De 
verbouwing is zo opgevat dat de zaal polyvalent is en dus ook kan dienen voor activiteiten met 
publiek zoals voorstellingen, performances, tentoonstellingen, workshops of fotoshoots. De ruimte zal 
openstaan voor gedeeld gebruik. 
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8. VASTLEGGINGEN 

1250 onroerende voorheffing: VAK: 30.000 euro – 30.000 euro vastgelegd 
 
3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: VAK: 391.000 euro – 104.805,63 euro vastgelegd 
 
3300 CORONA 2020 - tegemoetkomingen aan vzw’s: VAK: 40.000 euro – 40.000 euro vastgelegd 
 
4110 aan de institutionele overheid: VAK: 200.000 euro – 162.000 euro vastgelegd 
 
4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: VAK: 370.000 euro – 341.575,63 euro vastgelegd 
 
5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: VAK: 2.031.000 euro – 1.614.805 euro vastgelegd 
 
6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid: VAK: 2.160.000 euro – 1.775.767,44 euro 
vastgelegd 
 
6161 investeringsbijdrage aan Muntpunt: VAK: 72.000 euro – 72.000 euro vastgelegd 
 
6410 Investeringsbijdrage aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs: VAK: 249.000 euro – 249.000 
euro vastgelegd 
 
Totaal beschikbaar VAK: 5.543.000 euro  
Totaal aangerekend VAK: 4.389.953,70 euro 
 
Bestedingstabel vastleggingen in 2020 
 

ESR 1250 onroerende voorheffing   
BESCHIKBAAR KREDIET  30 000 
begunstigde:    
Brussels Hoofdstedelijk Gewest onroerende voorheffing Muntpunt 30 000 
AANGEREKEND OP 1250  30 000 
SALDO OP 1250   0 
   
ESR 3300 tegemoetkomingen aan vzw's   
BESCHIKBAAR KREDIET  391 000 
begunstigde:   
Huis van het Nederlands Brussel onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van 

het Nederlands Brussel  
104 805,63 

AANGEREKEND OP 3300  104 805,63 
SALDO OP 3300   286 194,37 
   
ESR 3300 corona 2020 - tegemoetkomingen aan vzw’s   
BESCHIKBAAR KREDIET  40 000 
begunstigde:   
Brussel Behoort ons Toe  450 
Imal  26 510 
VK Concerts  13 040 
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AANGEREKEND OP 3300  40 000 
SALDO OP 3300  0 
   
ESR 4110 aan de institutionele overheid  
BESCHIKBAAR KREDIET  200 000 
begunstigde:    
Veolia eigenaarsonderhoud Muntpunt 2019 (raamcontract) 102 463,64 
Meerdere begunstigden kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis 

van het Nederlands Brussel en Muntpunt 
59 536,36 

AANGEREKEND OP 4110  162 000 
SALDO OP 4110   38 000 
   
ESR 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt   
BESCHIKBAAR KREDIET  370 000 
begunstigde:    
Muntpunt uitbatingskosten 341 575,63 
AANGEREKEND OP 4160  341 575,63 
SALDO OP 4160   28 424,37 
   
ESR 5210 investeringsbijdrage aan vzw’s  
BESCHIKBAAR KREDIET  2 031 000 
begunstigde:    
Meerdere begunstigden projectoproep “kleine investeringen in het kader van 

de coronacrisis” 
752 693 

De Overmolen vzw aankoop van een pand gelegen in de Passerstraat 5-9 
in 1070 Anderlecht deels bestemd voor het inrichten 
van woningen voor senioren  

230.000 

D'Broej  aankoop van computers en ander digitaal materiaal in 
het kader van de coronacrisis 

6 900 

Cultureghem  aankoop van elektrische fietsen met cargo-modules in 
het kader van de coronacrisis 

17 600 

MAKS  aankoop van laptops ikv coronacrisis 70 000 
Brussels Platform Armoede aankoop van 4 mobiele wasunits en 190 herbruikbare 

bekers in het kader van de coronacrisis 
4 085 

Samenlevingsopbouw Brussel  bouwkost van 10 woonboxen om zo het 
gemeenschapsvormend pilootproject “WoonBox” 
mogelijk te maken 

384 651 

Imal  afwerking gebouwencomplex 99 985 
Brukselbinnenstebuiten aankoop van een boekenkast en van meubilair voor de 

vergader- en werkruimtes 
23 391 

Kuumba verfraaiingswerken 25 500 
AANGEREKEND OP 5210  1 614 805 
SALDO OP 5210  416 195 
   
ESR 6112 kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid   
BESCHIKBAAR KREDIET  2.2160 000 
begunstigde:    
Buyse renovatie en uitbreiding van het Huis van het 

Nederlands Brussel 
25 189,96 
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Van Cauter Multitechnieken BV Renovatie stookplaats 182 517,50 
AXA Muntpunt - erfpachtvergoeding Muntpunt 1 528 505,73 
Veolia Muntpunt Grand Café: verlagen luchtroosters tbv 

temperatuur problematiek 
15 022,32 

Pico Projects Muntpunt Grand Café: lichtplan en elektriciteit 10 750,03 
Pico Projects Muntpunt Grand Café: barmeubel 13 781,90 
AANGEREKEND OP 6112  1 775 767,44 
SALDO OP 6112  384 232,56 
   
ESR 6161 investeringsbijdrage aan Muntpunt  
BESCHIKBAAR KREDIET  72 000 
begunstigde:    
Muntpunt vervangen van lichtarmaturen in functie van de 

omschakeling naar Ledverlichting in het kader van het 
actieplan energie efficiëntie 

72 000 

AANGEREKEND OP 6161  72 000 
SALDO OP 6161  0 
   
ESR 6410 investeringsbijdragen aan het gesubsidieerd autonoom 

onderwijs 
 

BESCHIKBAAR KREDIET  249 000 
begunstigde:    
Scholengroep Brussel 
 

inrichting van een polyvalente zaal met dansvloer in 
de Academie Beeldende Kunsten Anderlecht 

249 000 

AANGEREKEND OP 6410  249 000 
SALDO OP 6410  0 

 

9. BETALINGEN  

1250 onroerende voorheffing: VEK: 30.000 euro – 30.000 euro vastgelegd 

3200 tegemoetkoming aan de VUB: VEK: 50.000 euro – 49.550 euro aangerekend 

3300 tegemoetkoming aan Kanal: VEK: 50.000 euro – 50.000 euro aangerekend 

3300 tegemoetkomingen aan vzw’s: VEK: 510.000 euro – 358.350,37 euro aangerekend 

3300 CORONA 2020 - tegemoetkomingen aan vzw’s: VEK: 40.000 euro – 40.000 euro aangerekend 

4110 aan de institutionele overheid: VEK: 200.000 euro – 162.620,90 euro aangerekend 

4160 tegemoetkoming aan Muntpunt: VEK: 370.000 euro – 341.575,63 euro aangerekend 

5210 investeringsbijdrage aan vzw’s: VEK: 1.765.000 euro – 1.481.910,99 euro aangerekend 

6112 Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid: VEK: 2.300.000 euro – 1.922.877,80 euro 
aangerekend 

6161 investeringsbijdrage aan Muntpunt: VEK: 72.000 euro – 72.000 euro aangerekend 

6410 Investeringsbijdrage aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs: VEK: 75.000 euro – 74.700 euro 
aangerekend 
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Totaal beschikbaar VEK: 5.462.000 euro 
Totaal aangerekend: 4.583.585,69 euro 
 
Bestedingstabel aanrekening VEK in 2020 
 

ESR 1250 onroerende voorheffing   
BESCHIKBAAR KREDIET  30 000 
begunstigde:    
2020   
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

onroerende voorheffing Muntpunt 30.000 

AANGEREKEND OP 1250  30.000 
SALDO OP 1250   0 
   
ESR 3200 tegemoetkoming aan de VUB   
BESCHIKBAAR KREDIET  50 000 
begunstigde:    
Encours 31/12/18   
VUB  mediahub 49 550 
AANGEREKEND OP 3200  49 550  
SALDO OP 3200   450 
   
ESR 3300 tegemoetkomingen aan Kanal  
BESCHIKBAAR KREDIET  50 000 
begunstigde:    
Encours 31/12/19   
Kanal Kanal 2.0 50 000 
AANGEREKEND OP 3300  50 000 
SALDO OP 3300   0 
   
ESR 3300 tegemoetkomingen aan vzw's   
BESCHIKBAAR KREDIET  510 000 
begunstigde:    
Encours 31/12/18   
Syntra Brussel GRensOverschrijdend Opleiden en Tewerkstellen 25 000 
Encours 31/12/19   
Citizenne werking 2019 10 000 
VK concerts werking 2019 22 000 
Brussel Behoort Ons Toe werking 2019 10 000 
iMAL werking 2019 16 000 
Brussels Agentschap voor het 
Toerisme 

actieplan “een gemeenschappelijke cultuurcommunicatie” 10 000 

Recyclart doorstart van de artistieke-culturele werking 2019-2020 15 000 
Wijkacademie de Quartier Wijkacademie de Quartier 2019-2020 22 000 
We Love BXL WeLoveBXL 16 000 
be.brusseleir Brussels Cultuurhuis “Het Goudblommeke In Papier/onderzoek 

– fase 1” 
7 000 
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EVA model “Cultuursensitieve zorgambassadeur: valoriseren van 
talenten+” 

22 544,74 
 

Korei impulsproject Korei: doorstart en vernieuwing 13 000 
VK concerts werking 2020 22 000 
Imal werking 2020 16 000 
Citizenne werking 2020 10 000 
Brussel Behoort Ons Toe werking 2020 10 000 
be.brusseleir Brussels Cultuurhuis “Het Goudblommeke In Papier/onderzoek 

– fase 2” 
7 000 

2020   
Huis van het Nederlands 
Brussel 

onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van het 
Nederlands Brussel  

104 805,63 
 

AANGEREKEND OP 3300  358 350,37 
SALDO OP 3300   151 649,43 
   
ESR 3300 corona 2020 - tegemoetkomingen aan vzw’s   
BESCHIKBAAR KREDIET  40 000 
begunstigde:   
Brussel Behoort ons Toe  450 
Imal  26 510 
VK Concerts  13 040 
AANGEREKEND OP 3300  40 000 
SALDO OP 3300  0 
   
ESR 4110 aan de institutionele overheid  
BESCHIKBAAR KREDIET  200 000 
begunstigde:    
Encours 31/12/16   
Meerdere begunstigden kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het 

Nederlands Brussel en Muntpunt 
3 003,86 

 
Encours 31/12/17   
Meerdere begunstigden kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het 

Nederlands Brussel en Muntpunt 
819,89 

 
Encours 31/12/18   
Meerdere begunstigden kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het 

Nederlands Brussel en Muntpunt 
7 138,95 

 
Encours 31/12/19   
Meerdere begunstigden kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het 

Nederlands Brussel en Muntpunt 
7 021,27 

 
2020   
Veolia eigenaarsonderhoud Muntpunt  102 463,64 

 
Meerdere begunstigden kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het 

Nederlands Brussel en Muntpunt 
42 173,29 

 
AANGEREKEND OP 4110  162 620,90 
SALDO OP 4110   37 379,10 
   
ESR 4160 tegemoetkoming aan Muntpunt   
BESCHIKBAAR KREDIET  370 000 
begunstigde:    
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2020   
Muntpunt uitbatingskosten 341 575,63 
AANGEREKEND OP 4160  341 575,63 
SALDO OP 4160   28 244,37 
   
ESR 5210 investeringsbijdrage aan vzw’s  
BESCHIKBAAR KREDIET  1 765 000 
begunstigde:    
Encours 31/12/14   
LD3 verbouwingskosten LDC (saldo) 37 200 
Encours 31/12/17   
Buurtwerk Noordwijk verbouwing van het LDC De Harmonie (saldo) 30 000 
Encours 31/12/18   
Cosmos LDC Jorezstraat I (2de schijf) 49 000 
Encours 31/12/19   
Danscentrum Jette Danscentrumjette 3 400 
McDonald Kinderfonds aanleg van het toegangspad naar het MC Donaldhuis 9 120 
AMVB aankoop vitrines 2 380 
2020   
Meerdere begunstigden projectoproep “relance kleine investeringen” 605 475,80 
De Overmolen vzw aankoop van een pand gelegen in de Passerstraat 5-9 in 1070 

Anderlecht deels bestemd voor het inrichten van woningen 
voor senioren  

230 000 

D'Broej  aankoop van computers en ander digitaal materiaal in het 
kader van de coronacrisis 

6 900 

Cultureghem  aankoop van elektrische fietsen met cargo-modules in het 
kader van de coronacrisis 

17 600 

MAKS  aankoop van laptops ikv coronacrisis 70 000 
Brussels Platform Armoede aankoop van 4 mobiele wasunits en 190 herbruikbare bekers in 

het kader van de coronacrisis 
4 012,09 

Samenlevingsopbouw Brussel  bouwkost van 10 woonboxen om zo het 
gemeenschapsvormend pilootproject “WoonBox” mogelijk te 
maken 

307 720,80 

Imal  afwerking gebouwencomplex 69 989,50 
Brukselbinnnestebuiten aankoop van een boekenkast en van meubilair voor de 

vergader- en werkruimtes 
18 712,80 

Kuumba verfraaiingswerken 20 400 
AANGEREKEND OP 5210  1 481 910,99 
SALDO OP 5210  283 089,01 
   
ESR 6112 kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid   
BESCHIKBAAR KREDIET  2 300 000 
begunstigde:    
Encours 31/12/18   
Buyse renovatie en uitbreiding van het Huis van het Nederlands 

Brussel 
254 486,03 

Encours 31/12/19   
Groep RDR  vervangen van bestaande verouderde polycarbonaat lichtstraat 

+ koepels HVN 
16 753,54 

 



 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 27 van 56 Vlaams Brusselfonds – jaarverslag 2020 juni 2021 

Buyse 
renovatie en uitbreiding van het Huis van het Nederlands 
Brussel 

19 936,25 

2020   
Buyse renovatie en uitbreiding van het Huis van het Nederlands 

Brussel 
63 642 

AXA Muntpunt - erfpachtvergoeding Muntpunt 1 528 505,73 
Veolia Muntpunt Grand Café: verlagen luchtroosters tbv temperatuur 

problematiek 
15 022,32 

Pico Projects Muntpunt Grand Café: lichtplan en elektriciteit 10 750,03 
Pico Projects Muntpunt Grand Café: barmeubel 13 781,90 
AANGEREKEND OP 6112  1 922 877,80 
SALDO OP 6112  377 122,20 
   
ESR 6161 investeringsbijdrage aan Muntpunt  
BESCHIKBAAR KREDIET  72 000 
begunstigde:   
2020   
Muntpunt vervangen van lichtarmaturen in functie van de omschakeling 

naar Ledverlichting in het kader van het actieplan energie 
efficiëntie 

72 000 

AANGEREKEND OP 6161  72 000 
SALDO OP 6161  0 
   
ESR 6410 Investeringsbijdragen aan het gesubsidieerd autonoom 

onderwijs 
 

BESCHIKBAAR KREDIET  75 000 
begunstigde:   
2020   
Scholengroep Brussel 
 

inrichting van een polyvalente zaal met dansvloer in de 
Academie Beeldende Kunsten Anderlecht 

74 700 

   
AANGEREKEND OP 6410  74 700 
SALDO OP 6410  300 

10. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN – BUDGETTAIR = BEDRIJFSECONOMISCH 

Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 0322 en resultaatrekening 
code 693 = 881.314,69 euro 
 
Beschikbaar krediet 2020: 5.464.900,38 euro: 

- overgedragen saldo van 2019: 441.938,34 euro 
- werkingstoelage 2020: 1.040.000 euro 
- investeringstoelage 2020: 3.381.000 euro 
- huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: 112.834,67 euro 
- investeringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 489.127,37 euro 

 
Ordonnanceringen 2020: 4.583.585,69 euro  
 
Over te dragen overschot van het boekjaar: 881.314,69 euro 
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11. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/2020 

 
Openstaande  

verbintenissen 2021 2022 

 
 

2023 

2024 
en 

later 

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

 
18.363,07 

18.363,07   

 

EVA - Model ‘Cultuursensitieve 
zorgambassadeur: valoriseren van talenten+ 10.405,26 10.405,26   

 

De Klerck Engineering - haalbaarheidsstudie 
stookplaatsrenovatie HVN 11.100 11.100   

 

SUBTOTAAL 39.868,33 39.868,33 0 0 0 

INVESTERINGEN      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Investeringswerken aan het Huis van het 
Nederlands Brussel 144.065 144.065 

 
 
 

 

 
Cinemaximiliaan -renovatie van het pand 
“Cinemaximiliaan projecthuis” 140.000 100.000 40.000 

 
 

Cosmos – verbouwing tot nieuw LDC 44.000   44.000  
De Overmolen – Samenhuizen-bis 45.000 45.000    
Samenlevingsopbouw Brussel - Woonbox 76.930 76.930    
Imal - afwerking gebouwencomplex 29.996 29.996    
Brukselbinnenstebuiten - aankoop van een 
boekenkast en van meubilair voor de 
vergader- en werkruimtes 

4.678 4.678 

 

 

 
Kuumba - verfraaiingswerken 5.100 5.100    
Projectoproep "kleine investeringen in het 
kader van de coronacrisis" 146.906 146.906  

 
 

Scholengroep Brussel – danszaal Anderlecht 174.300 124.500 49.800   
SUBTOTAAL 810.975 677.175 89.800 44.000 0 

TOTAAL 850.843,33 717.043,33 89.800 44.000 
 

0 
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12. OVERZICHT DOSSIERS 2003-2020 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 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 54.501 324.906 36.690 207.707 
 

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 19.095 45.433 41.377   

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 98.957 129.000 104.440 104.806   

taalproject "BX Brussels"             35.000       

                            10.139.253 

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 1.557.000                           

investeringssubsidie 520.000         120.000      139.629           

                            2.336.629 

Onthaal Promotie Brussel                             

Ancienne Belgique – OPB+ 118.125                           

Onthaal en Promotie Brussel 
– OPB+ 

323.000                           

                   441.125 
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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                             

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                   
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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 48.398 51.404 18.159   

Veolia – eigenaarsonderhoud 
Muntpunt (raamcontract) 

           100.347 100.347 50.347 100.347 96.507 101.163 102.464  

uitbatingskosten            358.543 317.000         252.000 352.000 337.000 337.000 341.576  

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      172.567 177.464 185.362 186.268 222.674 557.601 320.000 330.000 30.000   

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 1.962.294 2.006.647 1.528.506   

ICT investeringen         3.051        149.182   

Investeringen         756.921 512.461 11.773.495 1.625.426  2.030.584 2.097.303 1.633.315 925.615 17.554  73.671 345  39.554  

Investeringen - 
lichtarmaturen 

                 72.000  

                            53.804.101 

Zinnema                    

Roobaert Jan Aannemingen 
bvba – renovatiewerken 
schouwburg en foyer 

              760.839 12.297    

                   773.136 

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 
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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   

  

            

’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     

Zonnelied – onderzoek 
randvoorwaarden en 
disseminatie innovatieve 
woonzorgvorm “De 
Begijnenpassage” 

               37.500    

LD3 – verwerven van het 
zakelijk recht op het gebouw 
in de Muggenstraat 
 

               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 

        60.500                   

Flagey - uitbouw 
kunstencentrum 

500.000   1.000.000 1.000.000                     
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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 – kunsteducatie voor 
Brussel (en daarbuiten) 

          150.000 150.000  70.000 116.000 140.000    

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      

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

              4.000     

Vrije Universiteit Brussel – 
MediaHub Brussel 

              495.496     

Citizenne – werkingssubsidie               50.000 50.000 100.000   

VK concerts - 
werkingssubsidie 

              110.000 110.000 220.000 13.040  

Brussel Behoort Ons Toe - 
werkingssubsidie 

              50.000 50.000 100.000 450  

iMAL – werkingssubsidie               80.000 80.000 160.000 26.510  

Projectoproep “Young in 
Brussel” 

              250.000     

Kanal – een jaar van 
prefiguratie  

               500.000 250.000   

Syntra – 
GRensOverschrijdend 
Opleiden en Tewerkstellen 
 

               125.000    

Brussels Art Institute – 
From Brussels with love 

               180.000    

Brussels Agentschap voor 
het 
Toerisme - actieplan "een 
gemeenschappelijke 
cultuurcommunicatiestrategi
e 
voor Brussel" 

                50.000   

Recyclart - doorstart van de 
artistieke-culturele werking 
2019 

                75.000   

Wijkacademie de Quartier - 
Wijkacademie de Quartier 
2019- 
2020 

                110.00   

We Love BXL                 80.000   

be.brusseleir - Brussels 
Cultuurhuis ‘Het 
Goudblommeke 
In Papier/onderzoek’ 

                70.000   

EVA - Model 
‘Cultuursensitieve 
zorgambassadeur: 
valoriseren 

                65.900   
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van talenten+ 

Korei - impulsproject Korei: 
doorstart en vernieuwing 

                65.000   

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

               200.000    

                            8.344.506 

Investeringssubsidies                             

BHAK - vernieuwen 
telefooncentrale 

  46.930                         

VUB/Ritterklub         650.000                   

Ritterklub       141.000  1.600.000            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                   

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     
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Stichting Marc Sleen – 
reconstructie van het atelier 
van Marc Sleen 

              50.000     

Brussels Brazilian Jiu Jitsu 
Academy - verbouwing 
sportzaal 

              10.000     

GC De Zeyp – monumentaal 
kunstwerk “Embrace” 
 

               10.000    

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

               798.978    

Peeping Tom - inrichting 
Peeping Tom studio 

                70.000   

Danscentrum Jette                 17.000   

Cinemaximiliaan -renovatie 
van 
het pand “Cinemaximiliaan 
projecthuis” 

                200.000   

McDonald Kinderfonds - 
aanleg 
van het toegangspad naar 
het 
MC Donaldhuis 

                45.600   

AMVB - aankoop vitrines                 11.900   

Woonzorg - project 
Overmolen/LDC COSMOS 
(aankoop) 

                 230.000  

D'Broej - aankoop van 
computers en ander digitaal 
materiaal in het kader van 
de coronacrisis. 

                 6.900  

Cultureghem - aankoop van 
elektrische fietsen met cargo-
modules in het kader van de 
coronacrisis 

                 17.600  

Brussels Platform Armoede -
aankoop van 4 mobiele 
wasunits en 190 
herbruikbare bekers in het 
kader van de coronacrisis. 

                 70.000  

Brussels Platform Armoede -
aankoop van 4 mobiele 
wasunits en 190 
herbruikbare bekers in het 
kader van de coronacrisis. 

                 4.085  

Samenlevingsopbouw Brussel 
- Woonbox 

                 384.651  

Imal - afwerking 
gebouwencomplex 

                 99.985  

Brukselbinnenstebuiten - 
aankoop van een boekenkast 
en van meubilair voor de 
vergader- en werkruimtes 

                 23.391  

Kuumba – 
verfraaiingswerken 

                 25.500  

Investeringssubsidies in het 
kader van de projectoproep 
voor kleine investeringen 
voor Vlaams-Brusselse 
organisaties naar aanleiding 
van de coronacrisis 

                 752.693  

Scholengroep Brussel - 
inrichting van een 
polyvalente zaal met 
dansvloer in de Academie 
Beeldende Kunsten 
Anderlecht 

                 249.000  

                            10.442.010 

Werkingskosten                             

publieksonderzoek 
mediapartners 

              60.500             

Demos Public – juridische 
bijstand Vlaams-Brusselse 
Media 

           15.458        
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TOTAAL 2003-2020 

       

  

 
Werkingskosten 9.503.401 

       

  

 
Werkings-/ 
projectsubsidies 

24.056.865 

       

  

 
Investeringen 55.749.088 

       

  

 
Investeringssubsidies 17.812.236 

       

  

 

 

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     

Carton123 architecten – 
opstellen infrastructuurplan 
Deeltijds Kunstonderwijs  

               108.888    

BODB, Cronos en Sien 
Verstraeten – 
Brusselpromotie voor 
Vlaamse scholen 
 

               9.000    

Brussels Operettetheater – 11 
juliviering 

                2.690   

                            233.432 

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 4.855.049 4.389.954 107.121.590 
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13. SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING 2002 - 2021 

 
Jaar Basisbedrag 

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 (4.958.000) 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       
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 (investeringen Muntpunt) 

2008 7.969.000 1.000.000 verhoging machtiging (volstorting) 10.384.000 10.321.981   
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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 
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” 
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-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”  
       

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) 
   

  



 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 40 van 56 Vlaams Brusselfonds – jaarverslag 2020 juni 2021 

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 
– 37.000 euro 
2de BA2014 niet 
inbegrepen) 

-2.026.000 besparing en desindexatie BA 

3.184.268 
 
 
 

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 
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2018 
 
 

5.901.000 
 
 

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

5.631.000 + 598.000 
eigen inkomsten 

6.226.708  

  -500.000 Vermindering herverdeling van de provisie in 2017    
2019 

 
 
 

5.631.000 
 
 
 

-140.000 Overgeheveld naar artikel PJ0-1PGI2EB-WT, 1PG72300 
(voor de werkingssubsidie aan SDKO) 6.181000 + 589.000 

eigen inkomsten 
  
 

4.855.049 
 

1.915.000 
overgedragen naar 
2020 
(begrotingsruiter) 

  +400.000 Recurrente verhoging    

  
+290.000 eindejaarsherverdeling van de provisie CB0-1CBG2AB-

PR 
   

2020 
 
 
 

5.891.000 
 
 
 

1.915.000 Overdracht VAK van 2019 (begrotingsruiter) 
4.944.000 + 599.000 
eigen inkomsten 
 

4.389.954 
 
 

1.153.000 
overgedragen naar 
2021 
(begrotingsruiter) 

  
-264.000 Overgeheveld naar artikel PJ0-1PGI2EB-WT, 1PG70300 

(voor projectsubsidies) 
   

  -2.500.000 Punctuele besparing    
  -138.000 6% besparing op subsidies    
  40.000 Coronamiddelen uit het Noodfonds    

2021 
 

2.989.000 
 

1.153.000 Overdracht VAK van 2020 (begrotingsruiter) 4.142.000 + 620.000 
eigen inkomsten 
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14. BIJLAGE  

RICHTLIJNENKADER 
 

voor het aanvragen van een subsidie bij het 
 

VLAAMS BRUSSELFONDS 
 

van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Vlaams Brusselfonds  
Havenlaan 88, bus 70 
1000 BRUSSEL 
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1.  Beleidscontext  
 
Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is geëvolueerd tot een groeiende ‘kleine wereldstad’, waar meer dan 
1,2 miljoen mensen leven. Vlaanderen neemt een geëngageerde rol op in een gemeenschappelijk 
toekomstproject voor haar hoofdstad. De Vlaamse Gemeenschap blijft investeren in de dienstverlening en 
infrastructuur die ze doorheen de jaren in Brussel mee heeft uitgebouwd. Met ons netwerk van 
Nederlandstalige initiatieven zijn we actief in jeugd, media, gezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport 
en geven we het aanbod van gemeenschapsvoorzieningen mee vorm. We bouwen verder aan een positieve 
band tussen Brussel en Vlaanderen, die sociaal, economisch, cultureel en politiek met elkaar verweven zijn 
én elkaar nodig hebben. Onze hoofdstad heeft veel maatschappelijke en sociale uitdagingen. Het jonge, 
diverse en internationale Brussel bruist ook van het talent en de energie.  
 
Het gemeenschapsbeleid van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel speelt rechtstreeks in op de Brusselse 
samenleving en geeft mee vorm aan Brussel als hoofdstad van Vlaanderen. Om die ambitie vorm te geven, 
bestaan er 3 beleidsinstrumenten:  

- het Vlaams Brusselfonds dat een investeringsbeleid voert 
- werkingssubsidies aan structurele partners  
- projectsubsidies ‘Polsslag Brussel’ aan hoofdstedelijke en grootstedelijke initiatieven die de band 

tussen Brussel en Vlaanderen en het stedelijke weefsel versterken 
 
De kerndoelstelling en hoofduitdaging van ons hoofdstedelijk beleid blijft: meebouwen aan een sterk Brussel, 
gedragen door een goed gestructureerd en samenhangend Nederlandstalig netwerk, nauw verbonden met 
Vlaanderen. 
 
Lees meer over het Vlaamse beleid voor Brussel op www.vlaanderen.be/brussel. 
 

2.  Het Vlaams Brusselfonds en haar beleidsdoelstellingen1  
 
Met het Vlaams Brusselfonds voert de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel een open en laagdrempelig 
investeringsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Vlaams Brusselfonds verleent 
investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het optimaliseren, inrichten, (ver)bouwen, 
uitbreiden of aankopen van infrastructuur in het kader van hun werking als Vlaamse 
gemeenschapsvoorziening en ter versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel. 
 
De investeringsprojecten zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid van de bevoegde Vlaamse 
ministers in de domeinen jeugd, media, gezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport. 
 
Het investeringsbeleid van het Vlaams Brusselfonds kadert binnen het Vlaams beleid voor Brussel. Het Vlaams 
Brusselfonds laat de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel toe om - aanvullend bij het reguliere Vlaamse 

 
1 Het Vlaams Brusselfonds is een Parastatale A opgericht bij 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.  

https://www.vlaanderen.be/brussel/investeringssubsidies-vlaams-brusselfonds
https://www.vlaanderen.be/brussel/onze-opdrachten/subsidies
https://www.vlaanderen.be/brussel/subsidiegids-projecten-voor-brussel/voorwaarden
https://vlaanderen.be/brussel/
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beleid voor Brussel - in te spelen op infrastructuurnoden en - opportuniteiten in de hoofdstad. Bij de 
beoordeling van de subsidieaanvragen zal rekening worden gehouden met de mate waarin het 
investeringsproject inspeelt op volgende beleidsdoelstellingen:    
 

- de infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en 
instellingen, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes 

- de infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van (een deel van) de 
infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte 

- de infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een 
kwalitatieve tijdelijke invulling ervan 

- de infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod 
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen 

- de infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve 
(piloot)werking te ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende 
beleidsdomeinen 

- de infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop 
van duurzaam meubilair of materiaal 

- de aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te 
bouwen of aan te kopen (zie punt 5.3) 

 

3. Algemene criteria voor subsidiëring 
 

3.1  Voorwaarden 
Je kan een aanvraag indienen bij het Vlaams Brusselfonds als je aan de volgende voorwaarden voldoet:  

 
- de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk 
- de statuten van de organisatie zijn in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad verschenen 
- de organisatie is ingebed in een Nederlandstalig netwerk en is erkend en/of gefinancierd door de 

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie  
- de infrastructuur waarop de subsidie betrekking heeft, ligt (of zal komen te liggen) in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
- de aanvrager is eigenaar van de infrastructuur of huurder, erfpachter of gebruiker voor lange duur 

(ten minste 10 jaar voor onroerende goederen en ten minste 5 jaar voor roerende goederen)  
 
3.2  Communicatie en promotie 
 
• In alle projectcommunicatie wordt de officiële logovermelding van de Vlaamse overheid opgenomen. De 

richtlijnen rond het logogebruik zijn te vinden op www.vlaanderen.be/brussel.  
 

• De subsidiehouder brengt het Vlaams Brusselfonds op de hoogte van belangrijke communicatieve en 
publieksgerichte initiatieven die met het project verband houden. Zo blijven we een vinger aan de pols 
houden en kunnen we ook op het terrein kennismaken met jullie project.  

 

https://www.vlaanderen.be/brussel/investeringssubsidies-vlaams-brusselfonds/logo
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4. Inhoudelijke criteria voor subsidiëring 
 
Het Vlaams Brusselfonds ondersteunt een brede waaier aan investeringen in de hoofdstad.  
Breed omdat het gaat over investeringen in alle domeinen van de gemeenschapsbevoegdheden jeugd, media, 
gezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport of op het snijpunt van deze beleidsdomeinen. We 
verwelkomen transversale investeringsprojecten die de verschillende beleidsdomeinen overstijgen.  
Ook breed omdat het kan gaan om een bouw, verbouwing of renovatie, om de aankoop van een bouwgrond 
of een (deel van een) pand, om de aankoop van duurzaam materiaal, om het (her)inrichten van ruimtes of 
het aanleggen van (groene) buitenruimte.  
Kosten ten behoeve van studieopdrachten en erelonen zijn beperkt tot 10% van de gesubsidieerde 
(bouw)werken. 
 

 

5. De aanvraag 

 

5.1  Begeleiding  
 
Het Vlaams Brusselfonds hanteert een open beoordelingscultuur. Het is de bedoeling een goed zicht te krijgen 
op de maatschappelijke context waarin investeringsprojecten worden ontplooid en een partnerschap op te 
bouwen met Nederlandstalige actoren in Brussel. Vanuit die openheid bieden we begeleiding aan. Er wordt 
aanbevolen om zo vroeg mogelijk in het investeringstraject voor het indienen van een subsidieaanvraag, 
contact op te nemen om de opbouw van de aanvraag te bespreken. Voor bepaalde elementen zoals 
bijvoorbeeld toegankelijkheid of de wetgeving op de overheidsopdrachten (zie verder punt 5.3), is het 
belangrijk om in een vroeg stadium af te stemmen.   
 

 
 Toegankelijkheid van gebouwen is een belangrijke pijler van het toegankelijkheidsbeleid van de Vlaamse 

overheid. Om die reden kan het Vlaams Brusselfonds het investeringsproject laten begeleiden en/of 
onderzoeken in welke mate is voldaan aan de toegankelijkheidsvoorwaarden. Meer informatie over het 
thema toegankelijkheid is te vinden op de website van het agentschap Toegankelijk Vlaanderen. 
 

 We streven naar een duurzame infrastructuur. Het gaat hierbij dus zowel over de investering in de 
infrastructuur zelf, als over de exploitatie ervan, waarbij een gepast evenwicht tussen sociale, ecologische 
en economische belangen wordt nagestreefd: 
 Sociale duurzaamheid: door werk te maken van lokale inbedding van het project, de realisatie van 

een infrastructuur en aanbod dat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar  is.  
 Ecologische duurzaamheid: door aandacht voor milieuvriendelijk energie- en grondstoffengebruik, 

het voorkomen en beheren van afvalstoffen door circulair te ontwerpen en te bouwen, het beperken 
van geluids- en lichthinder, landschappelijke integratie, aandacht voor duurzame mobiliteit, etc. 
 Economische duurzaamheid: door een efficiënt gebruik van middelen en rekening te houden met 

de levenscycluskosten van een gebouw. 

https://www.inter.vlaanderen/
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5.2  Samenstelling van de aanvraag 
 
Voor de aanvraag van een investeringssubsidie gebruik je het gestandaardiseerde formulier Aanvraag van 
een investeringssubsidie bij het Vlaams Brusselfonds. Dat formulier vind je op de website 
www.vlaanderen.be/brussel (zie ook punt 5.4). 
  
Het aanvraagformulier bevat de volgende elementen:  

 
1. Identificatie project en bewijs dat aan de algemene criteria is voldaan (zie punt 3)  

 
2. Inhoudelijke omschrijving van het project (huidige status, traject, beoogd eindresultaat), inclusief de 

beleidsvisie en het concept waarop het berust, en een beargumenteerde toelichting over de wijze waarop 
het project inspeelt op de beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds (zie punt 2) 
 

3. Technische omschrijving van het project en de vormgeving met – indien van toepassing – kopie van de 
bouwvergunning, het stedenbouwkundig attest, het milieueffectenrapport, het rapport inzake 
brandveiligheid of andere vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project 
 

4. Financiële gegevens 
 

5. Tijdsplanning van het investeringsproject 
 

 

5.3 Bijkomende verantwoordelijkheden van de aanvrager 
 
 Indien er in de periode tussen het indienen van de subsidieaanvraag en de beslissing van de minister 

belangrijke inhoudelijke of budgettaire wijzigingen zijn, bijvoorbeeld door toezeggingen of afwijzingen 
van andere overheden, brengt de aanvrager ons daarvan op de hoogte. 
 

 Voor het bekomen van offertes wordt de markt geraadpleegd.   
 

 De investeringen zijn onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten als de overheid meer 
dan 50% van de werkzaamheden van de organisatie financiert, of als het beheer van de organisatie 
onderworpen is aan overheidstoezicht of als meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, 
leidinggevende of toezichthoudende orgaan aangewezen zijn door de overheid. Meer informatie over het 
thema overheidsopdrachten vind je in het draaiboek overheidsopdrachten.  

 
 Als het investeringsproject een bouw, verbouwing of ingrijpende renovatie betreft, legt de 

subsidieaanvrager, voor tot aanbesteding over te gaan, het lastenboek voor aan het team Gesubsidieerde 
Infrastructuur van de Vlaamse overheid. Voor de start van de werken wordt ook het resultaat van de 
aanbesteding aan hetzelfde team voorgelegd.  

 

https://www.vlaanderen.be/brussel/investeringssubsidies-vlaams-brusselfonds/formulieren
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/toepassingsgebied-overheidsopdrachten#personeel-toepassingsgebied
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/specifieke-subsidies/specifieke-subsidies-abb
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Contactgegevens:  
Vlaamse overheid 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
Team Gesubsidieerde Infrastructuur  
Havenlaan 88 - bus 70  
1000 Brussel.  
gesubsidieerdeinfrastructuur@vlaanderen.be 
 
Dit hoeft niet als het investeringsproject slechts aanvullende financiering ontvangt (minder dan 50%) 
vanuit het Vlaams Brusselfonds, en andere overheidsfinanciering ontvangt van bijvoorbeeld het Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).  
 

 Toegankelijkheid van infrastructuur is een belangrijke pijler van het toegankelijkheidsbeleid van de 
Vlaamse overheid. Inter (het Agentschap toegankelijk Vlaanderen) is hierbij onze partner. Inter kan 
ondersteuning bieden om je infrastructuur toegankelijk te maken voor een grote groep van gebruikers. 
Voor infrastructuurwerken kan Inter dus een begeleidingstraject op maat van jouw project voorzien.  
 
 Stap 1: haalbaarheidsstudie: voor elke subsidieaanvraag kan Inter een haalbaarheidsstudie maken. Alle 

onderdelen van het gebouw (parkeren, inkom, toiletten, zalen,…) worden onderzocht op hun 
toegankelijkheid. Het gebouw, de onmiddellijke omgeving en de activiteiten moeten zoveel als 
mogelijk voor iedereen bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpbaar zijn. Op basis van de 
haalbaarheidsstudie krijg je een zicht op de voornaamste structurele knelpunten op het vlak van 
toegankelijkheid die een financiële impact hebben. Indien het gaat om grote complexe 
infrastructuurprojecten kan eventueel een fasering voorgesteld worden (in overeenstemming met 
Inter en het Vlaams Brusselsfonds) voor de prioritaire maatregelen. Dit dient dan wel gemotiveerd te 
worden bij de aanvraag met een plan van aanpak voor alle voorgestelde maatregelen waaruit blijkt 
wanneer en hoe de diverse maatregelen uitgevoerd en gefinancierd zullen worden. 

  
Stap 2: Na de haalbaarheidsstudie biedt Inter een begeleidingstraject aan, van bij het eerste 
schetsontwerp tot en met de oplevering en ingebruikname. Voor het advies staat een multidisciplinair 
team je bij met architecten, ingenieurs, ergotherapeuten en mobiliteitsdeskundigen. Met hun 
technische expertise lichten ze de plannen door, sturen ze bij of zoeken ze andere oplossingen waar 
nodig.  
 

 Stap 3: Na oplevering van het gebouw wordt er steeds een eindcontrole uitgevoerd, waarbij we 
bekijken of de toegankelijkheidsaanpassingen correct zijn uitgevoerd. Het saldo van de subsidie zal 
pas uitbetaald worden na een positieve eindcontrole door Inter. 

 
Het Vlaams Brusselfonds draagt de kostprijs voor de haalbaarheidsstudie en het begeleidingstraject met 
eindcontrole.  
 

mailto:gesubsidieerdeinfrastructuur@vlaanderen.be
https://www.inter.vlaanderen/
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 Aanvragers die moeten voldoen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten (zie hierboven) streven 
ernaar om die in de mate van het mogelijke te verduurzamen.  
 
Het verduurzamen van overheidsopdrachten kan door de opdracht duurzaam te concipiëren, denk 
bijvoorbeeld aan het circulair renoveren van een gebouw met recuperatie van bepaalde bouwmaterialen. 
Daarnaast kan er d.m.v. duurzaamheidscriteria en -clausules doorheen de verschillende fases van de 
opdracht (selectiecriteria, gunningscriteria, technische vereisten, uitvoeringsvoorwaarden) gericht 
gestreefd worden naar duurzame opdrachtnemers en duurzame oplossingen.  
 
De Vlaamse overheid bundelt informatie en instrumenten rond duurzame overheidsopdrachten op 
overheid.vlaanderen.be. Aanvragers die nog niet thuis zijn in het thema ‘duurzame overheidsopdrachten’ 
doen er goed aan te starten bij de handleiding duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten die 
ter beschikking staat op overheid.vlaanderen.be/handleidingen-vlaamse-overheid.  
 

 Voor investeringsprojecten boven de drempel van 500.000 euro bouwkost, moet het decreet van 1 maart 
2019 ‘Kunst in opdracht’ nageleefd worden door de integratie van een kunstwerk: 
Meer informatie vind je bij het Platform Kunst in Opdracht (www.vlaanderen.be/cjm/nl/dienstverlening).  
 

 Bij vervreemding of bestemmingswijziging van de infrastructuur zonder het akkoord van de 
subsidiërende overheid, wordt de subsidie terugbetaald volgens de afschrijvingstermijnen.  
 

5.4 Hoe indienen?  
 

Voor de aanvraag van een investeringssubsidie gebruik je het gestandaardiseerde formulier Aanvraag van 
een investeringssubsidie bij het Vlaams Brusselfonds. Dat formulier vind je op de website 
www.vlaanderen.be/brussel.  

 

Dien je subsidieaanvraag bij voorkeur elektronisch in. Mail alle documenten samen in één pdf-file naar 
brussel@vlaanderen.be. Kies je voor de papieren aanvraagprocedure, dan stuur je de subsidieaanvraag naar: 

 

Vlaamse overheid 

Vlaams Brusselfonds 

Havenlaan 88 bus 70  

1000 Brussel 

 

5.5 Wanneer indienen?  
 

Je kan het hele jaar door een aanvraag indienen bij het Vlaams Brusselfonds.  

 

https://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/handleidingen-vlaamse-overheid
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/dienstverlening
https://www.vlaanderen.be/brussel/investeringssubsidies-vlaams-brusselfonds/formulieren
mailto:brussel@vlaanderen.be


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

pagina 49 van 56  Vlaams Brusselfonds – jaarverslag 2020 juni 2021 

6. Verdere verloop van de procedure 

 

Eerst kijkt het Vlaams Brusselfonds na of het gestandaardiseerd aanvraagformulier correct en volledig is 
ingevuld en alle nodige bijlagen bevat. Er kunnen extra stukken of informatie opgevraagd worden als dat 
nodig is voor de behandeling van je aanvraag. Indien nodig wordt er geprioriteerd binnen het beschikbare 
budget. Daarna leggen we een advies voor aan de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel gestoeld op 
volgende beoordelingscriteria: 

  

- de aanvraag voldoet aan de algemene criteria zoals gesteld in punt 3 

- de mate waarin het project algemeen kadert binnen het Vlaams beleid voor Brussel en meer specifiek 
binnen de beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds zoals uiteengezet onder punt 2   

 

Zodra de minister een beslissing heeft genomen, brengen we je op de hoogte. Als de beslissing positief is, 
ontvang je enige tijd later een toekenningsbesluit. Dat bepaalt:  

- de aanwendingsvoorwaarden van de subsidie 
- de voorwaarden en wijze van uitbetaling, met de vermelding van het aantal schijven en het bedrag 

van die schijven. Dit varieert naargelang het type investering en de hoogte van het subsidiebedrag. 
- de rapporteringsverplichtingen  

 

Als de beslissing negatief is, ontvang je een brief met de motivatie voor de niet-toekenning van de subsidie. 

 
  

https://www.vlaanderen.be/brussel/investeringssubsidies-vlaams-brusselfonds/formulieren
https://www.vlaanderen.be/organisaties/vlaamse-regering/benjamin-dalle-vlaams-minister-van-brussel-jeugd-en-media


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

pagina 50 van 56  Vlaams Brusselfonds – jaarverslag 2020 juni 2021 

 

 Aanvraag van een investeringssubsidie bij het 
Vlaams Brusselfonds 

ABB-210128 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaams Brusselfonds  
Havenlaan 88 bus 70, 1000 BRUSSEL 
T 02 553 56 28 
brussel@vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/brussel 

 Waarvoor dient dit formulier?  
Met dit formulier vraag je een investeringssubsidie aan bij het Vlaams Brusselfonds. De aanvraag kadert binnen de 
beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds die opgenomen zijn in het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds.  
Je vindt het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds op www.vlaanderen.be/brussel. Voor je deze aanvraag indient, kun je 
het best een begeleidend gesprek aanvragen via brussel@vlaanderen.be.  
Hoe bezorg je dit formulier? 
Mail de ingescande versie van dit ingevulde, ondertekende formulier en de bijlagen als één pdf-bestand naar 
brussel@vlaanderen.be.  
Als je bij bepaalde vragen onvoldoende plaats hebt, bijvoorbeeld voor een gedetailleerde projectbegroting, neem je de 
informatie op in een document dat je bij dit formulier voegt. Vermeld op de bijlage het nummer van de vraag waar het 
document bij hoort. In het formulier zelf vermeld je bij de vraag 'zie bijlage'. 

 

 Gegevens van de aanvrager  
 1 Vul de gegevens van de aanvrager in. 

Bij het adres vermeld je het correspondentieadres. 
 naam       

 juridisch statuut       

 ondernemingsnummer      .     .      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 naam contactpersoon       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 IBAN                         

 BIC        

 

 Locatie van de infrastructuur waarop de subsidie betrekking heeft   
 2 Vul de adresgegevens in van de infrastructuur waarop de aanvraag betrekking heeft. 

De infrastructuur waarop de aanvraag betrekking heeft, ligt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.  
Voeg eventueel een inplantingsplan bij dit formulier. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 website       
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 Zakelijk recht van de aanvrager op de infrastructuur    
 3 Op welke wijze beschikt de aanvrager over de infrastructuur waarvoor je de subsidie aanvraagt? 

De aanvrager kan eigenaar, huurder, erfpachter of gebruiker voor lange duur (ten minste tien jaar voor onroerende 
goederen en ten minste vijf jaar voor roerende goederen) van de infrastructuur zijn. Voeg bij dit formulier een kopie van 
de eigendomsakte, de huur-, erfpacht- of gebruikersovereenkomst.  

  eigendom  

  huur  

  erfpacht 

  gebruikersovereenkomst 

  andere overeenkomst, namelijk:        

 4 Wat is de duur van de overeenkomst?  

       

 

 Inhoudelijke omschrijving van de investering 
 5 Geef de essentie van de investering weer in maximaal drie zinnen.  

       

 6 Geef een inhoudelijke omschrijving van de investering.  
Beschrijf de huidige status, het concept, het traject en het beoogde eindresultaat. Kader de investering eventueel in een 
groter geheel. Besteed ook aandacht aan duurzaamheidsaspecten.  

       

 

 Beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds  
 7 Op welke beleidsdoelstellingen van het Vlaams Brusselfonds speelt de investering in? 

Je kunt een of meer hokjes aankruisen.  
  De infrastructuur faciliteert en stimuleert (intersectorale) samenwerking tussen organisaties en instellingen, 

bijvoorbeeld door het gedeelde gebruik van ruimtes. 
  De infrastructuur verankert zich in de buurt, bijvoorbeeld door (een deel van) de infrastructuur open te stellen voor 

buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte. 
  De infrastructuur pakt het probleem van leegstand in de hoofdstad aan, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke 

invulling ervan. 
  De infrastructuur biedt een concreet en duurzaam antwoord op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse 

gemeenschapsvoorzieningen. 
  De infrastructuur is innovatief, zet in op digitale innovatie of laat toe een inhoudelijk innovatieve (piloot)werking te 

ontwikkelen, bijvoorbeeld een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen. 
  De infrastructuur optimaliseert de werking van de instelling, bijvoorbeeld door de inrichting of door de aankoop van 

duurzaam meubilair of materiaal. 
  De aanvrager streeft ernaar de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk op te bouwen of aan te 

kopen. 
 8 Licht toe hoe de investering inspeelt op de beleidsdoelstellingen.  
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Technische omschrijving van de investering   
 
 

9 Geef een technische omschrijving van de investering.  
Licht de investering en de vormgeving ervan technisch toe. Besteed ook aandacht aan duurzaamheidsaspecten.  
Voeg bij dit formulier een kopie van de bouwvergunning, het stedenbouwkundig attest, het milieueffectrapport, het 
brandveiligheidsrapport of andere vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project als dat van toepassing is. Je 
kunt ook plannen bij dit formulier voegen.  

       

 

 Financiële gegevens    
 10 Voeg bij dit formulier een uitgebreide begroting met toelichting en een investeringsplan. Een kopie van eventuele 

toezeggingen van subsidies of inbreng in natura door andere overheden voeg je ook bij dit formulier.  

 11 Geef in de onderstaande tabel een beknopte begroting van de uitgaven van het totale investeringsproject. 
Je kunt rijen toevoegen door met de cursor op het einde van de onderste regel te gaan staan en op ‘enter’ te klikken. 

 
 

 aard van de uitgaven  bedrag  verantwoording 

              euro        

              euro        

              euro        

              euro        

              euro        

 
 totaal        euro        

 

 12 Geef in de onderstaande tabel een beknopte begroting van de inkomsten van het totale investeringsproject. 
Als dat van toepassing is, vermeld je de eigen financiële inbreng, de subsidies van andere overheden enzovoort. Let erop 
dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.  
Je kunt rijen toevoegen door met de cursor op het einde van de onderste regel te gaan staan en op ‘enter’ te klikken. 

 
 

 aard van de inkomsten  bedrag 

              euro 

              euro 

              euro 

              euro 

              euro 

 
  totaal        euro 
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13 Licht toe hoe het beheer of de exploitatie van de investering gegarandeerd is na afloop van het investeringsproject.    

       

 14 Wordt de organisatie voor haar werking voor meer dan 50% gefinancierd door overheden? 
Als de organisatie voor haar werking voor meer dan 50% gefinancierd wordt door overheden, moet de organisatie de 
wet op de overheidsopdrachten toepassen (zie ook het richtlijnenkader en aanwijzing 16). 

  ja. Vermeld de subsidiërende overheden, de juridische basis en het bedrag. 

       

  nee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timing 

 15 Geef een gedetailleerd en chronologisch stappenplan. 
Vermeld in de onderstaande tabel de verschillende stappen en handelingen en de bijbehorende timing van het 
investeringsproject. Je kunt rijen toevoegen door met de cursor op het einde van de onderste regel te gaan staan en 
op ‘enter’ te klikken. 

 
 
 stap  handeling  timing 

 1         
maand 

   
jaar 

20    

 2         
maand 

   
jaar 

20    

 3         
maand 

   
jaar 

20    

 4         
maand 

   
jaar 

20    

 5         
maand 

   
jaar 

20    

 
 

 
 

Bijkomende verantwoordelijkheden van de aanvrager 
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16 Voor de aanvrager en het investeringsproject gelden de volgende verantwoordelijkheden: 
- De aanvrager brengt de overheid op de hoogte van belangrijke communicatieve en publieksgerichte initiatieven die 

met het investeringsproject verband houden. In alle projectcommunicatie wordt de officiële logovermelding van de 
Vlaamse overheid opgenomen. De richtlijnen rond het logogebruik zijn te vinden op www.vlaanderen.be/brussel.  

- Als er in de periode tussen het indienen van de subsidieaanvraag en de beslissing van de minister belangrijke 
inhoudelijke of budgettaire wijzigingen zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van toezeggingen of afwijzingen van 
andere overheden, brengt de aanvrager het Vlaams Brusselfonds daarvan op de hoogte. 

- De markt wordt geraadpleegd om offertes te krijgen.  
- De aanvrager is onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten als de overheid meer dan 50% van de 

werkzaamheden van de organisatie financiert. 
- Het investeringsproject heeft betrekking op een bouw, verbouwing of ingrijpende renovatie. Voor de aanvrager start 

met de aanbesteding, legt hij het lastenboek voor aan het team Gesubsidieerde Infrastructuur van de Vlaamse 
overheid. Voor de start van de werkzaamheden legt hij het resultaat van de aanbesteding voor aan hetzelfde team. 
Dat hoeft niet als het investeringsproject alleen een aanvullende financiering (minder dan 50%) uit het Vlaams 
Brusselfonds krijgt en andere overheidsfinanciering ontvangt, bijvoorbeeld van het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). 

- De toegankelijkheid van infrastructuur is een belangrijke pijler van het toegankelijkheidsbeleid van de Vlaamse 
overheid. Inter (het agentschap Toegankelijk Vlaanderen) is daarbij een belangrijke partner. Inter kan ondersteuning 
bieden om de infrastructuur toegankelijk te maken voor een grote groep van gebruikers. 

- Voor investeringsprojecten met meer dan 500.000 euro bouwkosten moet de aanvrager het decreet van 1 maart 
2019 ‘Kunst in opdracht’ naleven door een kunstwerk te integreren in het investeringsproject. 

- Bij vervreemding of bestemmingswijziging van de infrastructuur zonder het akkoord van de subsidiërende overheid 
wordt de subsidie terugbetaald volgens de afschrijvingstermijnen. 

 
Het richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds verschaft meer toelichting bij de verantwoordelijkheden. Ze kunnen ook 
behandeld worden tijdens een begeleidend gesprek. 

 
 

Bij te voegen bewijsstukken en achtergrondinformatie 
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17 Voeg de volgende bewijsstukken en achtergrondinformatie bij dit formulier en vink ze telkens aan in de 
onderstaande aankruislijst. 

  de Nederlandstalige statuten van de vereniging 

  een kopie van de eigendomsakte of van de huur-, erfpacht- of gebruikersovereenkomst 

  een kopie van de bouwvergunning, het stedenbouwkundig attest, het milieueffectrapport, het 
brandveiligheidsrapport of andere vereiste vergunningen 

  een uitgebreide begroting van het investeringsproject en een investeringsplan 

  een kopie van eventuele leningsovereenkomsten, toezeggingen van subsidies of inbreng in natura door andere 
overheden 

  plannen (inplantingsplan, grondplan, architecturaal plan …) 

  andere documenten, namelijk:       

 

 Ondertekening 
 18 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 voor- en achternaam       
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Vlaamse overheid 
Vlaams Brusselfonds 

 
 
 

Contact: 
Ann Steenwinckel 

i.o. Leidend ambtenaar Vlaams Brusselfonds 
ann.steenwinckel@vlaanderen.be 

tel. 02 553 56 23 

Nathalie Vanhaverbeke 
hoofddeskundige 

nathalie.vanhaverbeke@vlaanderen.be 
tel. 02 553 50 45 

 
 

mailto:ann.steenwinckel@vlaanderen.be
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AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR
TEAM COÖRDINATIE BRUSSEL
Havenlaan 88 bus 70
1000 BRUSSEL
brussel@vlaanderen.be
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