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GUY VANHENGEL, 
COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, ONDERWIJS, VORMING EN 
STUDENTENZAKEN 
 
Vraag nr. 1 van 14 december 2018 van de heer Johan Van den Driessche 
Nederlandstalige gemeenschap: het N-logo 
 
Het N-logo is het hoofdlogo in alle publieke communicatie over Nederlandstalige dienstverlening 
in Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Alle organisaties, instellingen en 
verenigingen die tot het Nederlandstalig netwerk in Brussel behoren, komen in aanmerking om een 
N-gevelbord te plaatsen.  
 
Tijdens de bespreking van de begrotingsopmaak 2019 meldde de collegevoorzitter de plaatsing van 
ongeveer 365 N-borden. 
 
Is er een overzicht van de instellingen, organisaties en verenigingen die nog geen N-logo hebben 
aangebracht op hun gebouwen, ondanks dat ze daarvoor in aanmerking komen? 
 
Wat is of zijn de reden(en), voor zover bekend, waarom die instellingen niet ingaan op het voorstel 
om een N-logo aan te brengen aan hun gebouwen? 
 
Welke maatregelen worden genomen om de verdere uitrol van dat logo te maximaliseren? 
 
Antwoord 
 
Een overzicht van de aangeschreven organisaties vindt u in bijlage 1. Alle organisaties, 
instellingen, verenigingen, die tot het Nederlandstalige netwerk in Brussel behoren, komen in 
aanmerking om een N-gevelbord te plaatsen. Ook los van de communicatie van de VGC kunnen 
organisaties en instellingen die een gevelbord wensen te plaatsen en tot het Nederlandstalige 
netwerk behoren, zich tot de VGC richten en kan er een gevelbord worden geplaatst. 
 
De VGC voert geen systematische controle uit van de redenen waarom organisaties nog geen 
gevelbord hebben of er een geweigerd hebben. Zoals eerder gezegd, is het plaatsen van een 
gevelbord met het N-logo nooit een verplichting geweest voor gesubsidieerde organisaties. Het 
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft ervoor gekozen om de organisaties te 
overtuigen van het belang om een gevelbord te laten plaatsen voor de zichtbaarheid van het 
Nederlandstalig netwerk in Brussel. Er is geen enkele sanctie verbonden aan het niet hangen van 
een bord. De VGC zal wel het plaatsen van borden blijvend stimuleren, want hoe meer borden, hoe 
sterker de aanwezigheid van de N in het straatbeeld en hoe zichtbaarder het Nederlandstalig 
netwerk. 
 
De VGC nodigt op verschillende manieren organisaties uit om een N-gevelbord te plaatsen. Met 
een rubriek op onze websites, met brieven en brochures, in overleg met onze partnerorganisaties…  
 
De VGC stelt geen afronding van het proces voorop, maar werkt continu aan het uitnodigen van 
organisaties en aan het opvolgen van nieuwe opportuniteiten (nieuwe partners, nieuwe 
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infrastructuur, nieuwe vormen van visualisering die de zichtbaarheid verhogen). De verdere uitrol 
is structureel opgenomen in de werking van de administratie en is een continu gegeven. 
 
In 2019 zal de VGC het N-Brussel-logo extra promoten in kader van het feestjaar 30 jaar VGC, 
met o.a. een feestlogo en bijhorende communicatie en een uitgebreid aanbod aan eventmateriaal 
waarop het logo prijkt (ook beschikbaar voor de Brusselse organisaties).  
 
 
Vraag nr. 2 van 18 januari 2019 van de heer Fouad Ahidar 
Onderwijs: Pesten in Brusselse scholen 
 
Pesten moet altijd onder de aandacht blijven. Wij pleiten al jaren voor een algemeen beleid rond 
pesten in Brussel, maar we blijven wat op onze honger. Nu hangt het te veel af van school tot 
school of pestgedrag ernstig wordt genomen. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 
 
Hoeveel klachten werden ingediend voor pestgedrag binnen de Nederlandstalige Brusselse 
scholen, bij de politie of andere bevoegde instanties? 
 
Beschikken alle scholen over een pestbeleid? Is dit voor de Brusselse Nederlandstalige scholen 
verplicht? Evalueren de scholen zelf hun pestbeleid of wordt er beroep gedaan op de ondersteuning 
vanhet OCB?  
 
Sinds een tweetal jaren kan het Gerecht pestkoppen vervolgen zonder dat het slachtoffer zelf een 
klacht heeft ingediend. Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal vervolgingen voor pestgedrag 
binnen de schoolmuren? 
 
Welke beleidsmaatregelen worden vanuit de VGC genomen rond pesten op school, maar ook 
buiten de schoolomgeving? 
 
Antwoord 
 
De VGC-administratie houdt geen cijfers bij van het aantal incidenten van grensoverschrijdend 
gedrag of pesten op school. Dit valt immers niet binnen haar bevoegdheid. 
 
In de politionele criminaliteitsstatistieken bestaat geen afzonderlijke categorie rond pesten op 
school. 
 
Scholen zijn niet verplicht om een antipestbeleid uit te werken.  
 
Op uw vraag om uitleg rond verplicht antipestbeleid op school, verwijs ik naar het antwoord van 
Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits in de Commissie voor onderwijs van 3 mei 20181:  
“U weet dat met de introductie van Inspectie 2.0 de onderwijsinspectie op meerdere momenten 
tijdens de doorlichting aandacht besteedt aan het welzijn in de brede zin van de betekenis, en dat 
is van belang. Daarnaast is er bij het onderzoek van het kwaliteitsgebied leerlingenbegeleiding op 
                                                             
1  https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1249568/verslag/1253046. Vlaams 
Parlement, vraag om uitleg 1741, 2017-2018. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1249568/verslag/1253046
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schoolniveau aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de investeringen van scholen 
in een positief en stimulerend leef- en leerklimaat. Dat wil zeggen dat er wordt onderzocht of 
scholen proactief maatregelen nemen om het sociaal welzijn van leerlingen hoog te houden. Daar 
horen acties tegen pesten bij of, zachter geformuleerd, regels in het omgaan met sociale media, 
omgaan met faalangst of omgaan met verliesverwerking. Al deze zaken passen daarin. 
 
Dan was er de oproep van professor Gie Deboutte voor een wettelijk kader. Voor mij is het nieuwe 
decreet Leerlingenbegeleiding echt wel het nieuwe wettelijk kader. Leren en studeren, psychisch 
en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg en onderwijsloopbaanbegeleiding zijn daarin 
geïntegreerd.  
 
Een leerling zal maar gelukkig zijn op school als hij in de juiste studierichting zit, ondersteund 
wordt in zijn leernoden en goed in zijn vel zit. Dat komt specifiek aan bod in het 
begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren. Nog eens een apart decreet maken, vind ik 
minder goed dan zorgen dat dit binnen het decreet Leerlingenbegeleiding een prominente plaats 
krijgt.  
 
Naast het decreet Leerlingenbegeleiding zijn er de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, waarbij in 
de sleutelcompetenties ook competenties zijn opgenomen omtrent samenleven en geestelijke en 
emotionele gezondheid. 
 
Met de opgesomde kaders zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor de uitbouw van een 
kwaliteitsvol antipestbeleid, maar zijn ze vrij in de keuze van de methodieken en tools die zij willen 
gebruiken. Scholen die hierbij ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de 
pedagogische begeleidingsdiensten en CLB's. Er zijn ook heel wat expertiseorganisaties onder de 
leerlingen zelf. U kent de projecten van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).2”  
 
Het Onderwijscentrum Brussel heeft geen expliciete opdracht op het vlak van (anti)pestbeleid op 
school. Het OCB neemt wel verschillende initiatieven die indirect aan het thema werken. Het 
Onderwijscentrum Brussel 
• heeft de voorbije jaren veel meer aandacht voor sociale vaardigheden, school- en 
klasklimaat,… in haar ondersteuningstrajecten; 
• heeft in haar vormingsaanbod voor scholen vormingen over mediawijsheid, sociale 
vaardigheden in de klas en op de speelplaats; 
• heeft in de onderwijsbibliotheek heel wat materialen rond het thema: achtergrondliteratuur,  
methodes en spelmaterialen. Deze materialen worden frequent uitgeleend; 
• ontwikkelt en verspreidt lesmaterialen om de veerkracht en weerbaarheid bij tieners te  
versterken (methode Eigen Wijs!). 
 
“Belaging”, doorgaans “pesten” genoemd, vormt niet langer een klachtmisdrijf. Dat betekent dat 
het Openbaar Ministerie daders voortaan kan vervolgen zonder dat er een klacht werd ingediend 
door het slachtoffer (of, wanneer het om kwetsbare personen gaat, door een instelling van openbaar 
nut of vereniging die zich inzet voor de bescherming van slachtoffer). Een klacht is dus niet meer 
nodig voor een eventuele vervolging. 
 
                                                             
2 www.kieskleurtegenpesten.be 

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
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De administratie heeft hierover geen gegevens. 
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft geen bevoegdheid ter zake. De federale overheid, 
meer bepaald het departement Justitie, draagt hier de verantwoordelijkheid. 
 
De eerstelijnsfunctie wordt opgenomen door het schoolteam zelf (in het basisonderwijs: 
klastitularis, zorgcoördinator, directie), al dan niet in samenspraak met het betrokken CLB. De 
Brusselse CLB’s verwijzen door naar KANS CMB, dat de rol opneemt van spelverdeler. KANS 
verwijst voor een pestproblematiek op zijn beurt verder door naar Abrusco. Daar waar het veld van 
externe organisaties vroeger meer gefragmenteerd was, wordt de laatste jaren in Brussel nu zo goed 
als al dit werk opgenomen door Abrusco. Zowel KANS als Abrusco zijn door ADOV 
gesubsidieerd.  
 
Afhankelijk van de vraag hanteert Abrusco verschillende methodieken, die ruimer kunnen gaan 
dan enkel het aanpakken van een pestproblematiek en waarvan sommige op klasniveau en andere 
individueel kunnen worden ingezet zoals weerbaarheidstraining of herstelgericht overleg.  
 
In het recentste jaarverslag van de CLB’s3 springt een opmerkelijke trend in het oog: voor het vijfde 
schooljaar op rij begeleiden de CLB’s minder leerlingen rond de thema’s pesten en gepest worden. 
Dit zijn de cijfers (voor heel Vlaanderen): 
 

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

aantal unieke leerlingen 6583 6273 5053 4297 3883 
evolutie t.o.v. 2012-
2013 100% 95,3% 76,8% 65,3% 59,0% 

 
Deze positieve evolutie wijst op een afname van het pesten tussen leerlingen, maar ook op de 
grotere rol die scholen hierin zelf opnemen, zonder beroep te moeten doen op de CLB’s. De laatste 
jaren gingen heel wat scholen – met succes – aan de slag met allerlei antipestmethodieken. Dit 
neemt niet weg dat jongeren veel vragen blijven hebben over pesten en het blijft één van de meest 
voorkomende onderwerpen op het online CLB (CLBch@t).  
 
Ter preventie van grensoverschrijdend gedrag streeft de VGC in eerste instantie naar een algemeen 
school- en klasklimaat waar leerlingen zich ‘goed’ voelen. Onder meer de werking van het OCB 
in het basisonderwijs ondersteunt dit streven. Ook de inspanningen van de VGC in bijvoorbeeld 
goede school-infrastructuur en –uitrusting dragen bij tot dit school- en klasklimaat.  
 
De VGC subsidieert jaarlijks de educatieve aanbieder ‘Pose Plastic’ (voorheen Tumult) met een 
aanbod rond pesten. Vorig schooljaar bereikte de aanbieder hiermee een 800-tal leerlingen gespreid 
over 16 scholen. Een aantal ouderverenigingen -gesubsidieerd door de VGC- organiseren ook 
activiteiten/infomomenten over pesten, al dan niet in het kader van de week tegen pesten.  
 

                                                             
3 Het CLB in cijfers: schooljaar 2016-2017. Dit is het jaarlijks netoverschrijdend rapport door de CLB’s van het GO!, 
het OVSG, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en de Vrije-CLB-koepel vzw. 
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Scholen kunnen 2 keer per jaar subsidies aanvragen voor educatieve initiatieven. Deze initiatieven 
kunnen een zeer breed spectrum van activiteiten omvatten. Er zitten ook steeds enkele specifieke 
projecten tussen die zich toeleggen op antipestbeleid of welbevinden. Dit semester werken enkele 
scholen bijvoorbeeld rond cyberpesten.  
 
Naast de subsidies voor educatieve initiatieven, zijn er ook de subsidies voor 
gezondheidsinitiatieven van de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin, rond het thema 
welbevinden, soms nog in combinatie met andere thema’s zoals bv. gezonde voeding.  
 
Tot slot stimuleert Logo Brussel scholen en schoolondersteunende partners om een 
gezondheidsbeleid op school uit te werken. Een aanpak rond pesten past daarin. Dit kan verbreed 
worden naar een beleid rond welbevinden op school. Logo Brussel promoot methodieken rond 
veerkrachtversterking die daarbij aansluiten, zoals ‘NokNok’ en ‘Fit in je Hoofd’.  
 
 
Vraag nr. 3 van 14 februari 2019 van mevrouw Hannelore Goeman 
Onderwijs: Buitengewoon rapport 2000-2018, Brusselse scholen in beeld 
 
Recent ontving ik het boek ‘Het buitengewoon rapport 2000 – 2018, Brusselse scholen in beeld.’ 
Het bijna 300 pagina dikke boek bestaat uit verschillende hoofdstukken. Na het voorwoord vand e 
collegevoorzitter, volgt een hoofdstuk met cijfermateriaal over de Brusselse Nederlandstalige 
scholen, de investeringen, en het aantal leerlingen. Vervolgens komen er enkele hoofdstukken met 
foto’s van alle realisaties per thema. 
 
We mogen terecht zeer trots zijn op ons Nederlandstalig onderwijs en promotie voor ons onderwijs 
is altijd welkom. 
 
Wat is concreet de doelstelling van deze uitgave? Wat is het publiek dat men wou bereiken? 
 
Naar wie is deze uitgave verstuurd, welke lijst met de personen en/of organisaties? Wat was de 
kostprijs van deze uitgave en de verzending? 
 
Antwoord 
 
Het investeringsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap in 
onderwijsinfrastructuur in Brussel in de periode 2000-2018, resulteerde in een nog nooit eerder 
geziene toename en versnelling van bouwdossiers voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 
De impact hiervan is aanzienlijk, aangezien onze uitgebreide schoolinfrastructuur tegemoetkomt 
aan de vraag van de Brusselaars naar meer Nederlandstalig onderwijs, ontegensprekelijk een 
versterking van de onderwijskwaliteit betekent, een hefboom is voor stadsontwikkeling en 
bijdraagt tot een positieve beeldvorming van het Nederlandstalig onderwijs, van het Nederlands in 
onze stad en van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen. De 30-jarige verjaardag 
van de VGC in 2019, vormt een ideale gelegenheid om deze belangrijke inspanningen extra in de 
verf te zetten. 
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Deze realisaties, uitgevoerde of in uitvoering, werden daarom door de VGC te boek gesteld, met 
als verantwoordelijke uitgever de leidend ambtenaar, onder de titel ‘Brusselse Scholen in Beeld – 
Een buitengewoon rapport 2000-2018 van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel’.  De publicatie 
kende een brede verspreiding naar personen en organisaties: de schoolteams en schoolbesturen van 
de Nederlandstalige scholen in Brussel, de onderwijsnetten, de onderwijspartners, de betrokken 
architecten, ontwikkelaars en aannemers, de leden van de Brusselse en Vlaamse Regering, de leden 
van de Raad van de VGC en de Brusselse parlementsleden in het Vlaams Parlement, de leden van 
de Commissies Onderwijs en Brussel van het Vlaams Parlement, Brusselse burgemeesters en 
schepenen bevoegd voor Onderwijs en Nederlandstalige Aangelegenheden, Brusselse 
Nederlandstalige bibliotheken en archieven, andere belanghebbenden zoals organisaties en 
instanties die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezig zijn met onderwijsmateries. 
 
De kost van de ontwikkeling, de druk en de verzending bedroeg in totaal 125.530 euro voor 1.500 
exemplaren. 
 
 
Vraag nr. 4 van 27 februari 2019 van de heer Paul Delva 
Onderwijs: Niet-regelmatige schooltrajecten in Brussel en de werking van Kans.Brussels 
 
Dat het indijken van het vroegtijdig schoolverlaten en spijbelgedrag in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest een belangrijke doelstelling moet zijn, daarover zijn we het allemaal eens. De laatste keer 
dat we hierover cijfers in de Raad bespraken, was eind 2017. De collegevoorzitter gaf aan dat, wat 
vroegtijdig schoolverlaten betreft, het percentage in het Nederlandstalig Brussels onderwijs 15% 
bedroeg. Voor spijbelgedrag en problematische afwezigheid liggen de cijfers als volgt: 1,2% van 
de leerlingen was minstens 30 halve dagen afwezig in het basisonderwijs, voor het secundair 
onderwijs was dit 7,5%. 
 
Dat de problematiek al jaren bestaat en problematisch is, was de aanleiding voor de VGC om in 
dat dossier de zeilen strak aan te spannen. In het schooljaar 2016-2017 werd het platform ‘Samen 
tegen schooluitval’ opgestart. Binnen dit platform werd een actieplan uitgewerkt. Daaruit vloeiden 
het centraal meldpunt Kans.Brussels en de nieuwe werking van Abrusco voort. Bijna exact 1 jaar 
geleden werd ‘Kans.Brussels’ plechtig geopend. Dit meldpunt registreert alle trajecten en 
doorverwijzingen. Het is een draaischijf en wil het aanbod rond schooluitval toegankelijk maken. 
 
Hoe evalueert de collegevoorzitter na een jaar de werking van ‘Kans.Brussels’? Waar loopt de 
werking goed of minder goed? Werden er gaandeweg gedurende de afgelopen maanden 
aanpassingen doorgevoerd aan de dagelijkse werking van het initiatief? Werd het initiatief aan een 
daadwerkelijke evaluatie onderworpen? 
 
Kunnen er cijfergegevens ter beschikking worden gesteld over de concrete werkzaamheden: 
hoeveel aanmeldingen waren er, zowel leerlingen, ouders als onderwijsinstellingen?  
 
Via welke kanalen werd ‘Kans.Brussels’ door welke doelgroepen bereikt? 
 
Hoeveel trajecten werden het afgelopen jaar door Abrusco afgerond? 
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Zijn er ondertussen al nieuwe cijfers over vroegtijdig schoolverlaten binnen het Nederlandstalig 
Brussels onderwijs beschikbaar en bij uitbreiding ook nieuwe cijfers met betrekking tot 
spijbelgedrag en problematische afwezigheid? Met andere woorden: kunnen we uit nieuw 
cijfermateriaal afleiden in welke richting de problematiek evolueert, nu we over ‘Kans.Brussels’ 
beschikken? 
 
Hoe staat het momenteel met het platform ‘Samen tegen schooluitval’? Op welke manier blijft men 
via dit platform de vinger aan de pols houden van de hele thematiek? 
 
Antwoord 
 
In september 2017 startte de VGC, samen met de vzw Triptiek van de 3 Brusselse CLB’s, ‘KANS 
Centraal Meldpunt Brussel’ op. KANS is enerzijds een registratie- en informatiecentrum rond alles 
wat met schooluitval te maken heeft in Brussel, en anderzijds, fungeert het als centraal meldpunt 
voor alle mogelijke vormen van interventies, als preventie tegen schooluitval. Dat wil zeggen dat 
trajecten in deze schoolexterne of schoolinterne interventies steeds centraal worden aangevraagd 
via KANS en dat het KANS-team instaat voor het totstandkomen van een begeleidingstraject, op 
maat van de leerling.  
 
KANS heeft dus ook een registratieopdracht. Daartoe investeerde de VGC in de ontwikkeling van 
specifieke software, geënt op de LARS-softwareapplicatie, het bestaande elektronische dossier- en 
datasysteem van de CLB’s. De administratie van de VGC evalueert tenslotte de werking van de 
organisatie, zowel permanent via een stuurgroep als jaarlijks, op basis van rapportering.  
 
Naar aanleiding van het eerste werkjaar, het schooljaar 2017-2018, werd de opdracht van KANS 
binnen de rondetafelgesprekken verfijnd. Ook toen bleek dat niet alle begeleidingstrajecten voor 
de leerlingen per definitie gratis waren, keurde de VGC een bijkomende subsidie goed, zodat 
KANS de kostenloosheid en de laagdrempeligheid kan garanderen voor de leerlingen. 
 
Tenslotte, door de toename van het aantal aanmeldingen, werd de omkadering in VTE (voltijdse 
equivalenten) verhoogd. 
 
De cijfers van KANS 
 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 hebben we de eerste gegevens, al zijn ze niet volledig dekkend – 
de LARS-softwareapplicatie is sinds januari 2018 volledig operationeel. 
 
1) Wat groepsgerichte interventies in het basisonderwijs betreft: 13 aanmeldingen van 13 
 basisscholen resulteerden in 12 trajecten. 
2) Wat groepsgerichte interventies in het secundair onderwijs betreft: 47 aanmeldingen van 
 21 secundaire scholen resulteerden in 37 trajecten. 
3) Wat de begeleiding van individuele leerlingen in het basisonderwijs betreft: 31 
 aanmeldingen die resulteerden in 15 trajecten. 
4) Wat de begeleiding van individuele leerlingen in het secundair onderwijs betreft: 142 
 aanmeldingen die resulteerden in 115 trajecten. 
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Meer gedetailleerde cijfergegevens over de aanmeldingen en trajecten zijn terug te vinden in 
bijlage 2. 
 
Het is op te merken dat niet elke aanmelding leidt tot een traject. Daar kunnen verschillende 
redenen voor zijn, zoals een doorverwijzing naar hulpverlening of een ander traject buiten KANS, 
het afhaken van de ouders of van de leerling zelf, of het volzet zijn van een bepaald aanbod. Met 
KANS en met aanbieders van trajecten wordt momenteel bekeken hoe het aanbod vanaf volgend 
schooljaar kan uitgebreid worden. 
 
Wat de cijfers over vroegtijdig schoolverlaten (VSV) en problematische afwezigheden betreft, zijn 
er sinds mijn laatste antwoord en meegedeeld cijfermateriaal over deze materie in de Raad van 23 
maart 2018, geen recentere gegevens van Vlaamse Gemeenschap beschikbaar. 
 
Het platform ‘Samen tegen Schooluitval’ 
 
Het platform ‘Samen tegen Schooluitval Brussel’, opgezet vanuit de Vlaamse Gemeenschap, blijft 
daarnaast haar rol opnemen. Er zijn verschillende werkgroepen actief, waarbij organisaties uit 
zowel het onderwijs- als het welzijnsveld bekijken hoe bruggen tussen Onderwijs en andere 
initiatieven kunnen gemaakt worden. De Vlaamse Gemeenschap verwacht eind dit schooljaar een 
rapportering hierover, maar het hoeft geen betoog dat KANS Centraal Meldpunt Brussel een groot 
deel van de doelstellingen van dat platform waarmaakt. 
 
 
Vraag nr. 5 van 20 maart 2019 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Divers: De gunning van schoonmaakcontracten voor de ministeries en departementen onder zijn 
bevoegdheid 
 
Ieder jaar stelt de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (een afzonderlijke dienst van het 
Ministerie van Werk, Sociale Zaken en Justitie) zijn actieplan voor de sociale fraude op.  
 
In 2019 zullen met name in de schoonmaaksector controles van SIOD-ambtenaren worden 
uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een van de volgende misdrijven: zwartwerk, het op 
frauduleuze wijze onderwerpen van personen aan de sociale wetgeving en misbruik van deeltijdse 
arbeid. Er weze aan herinnerd dat de Algemene Belgische Schoonmaakunie in 2017 meldde dat 
"de autoriteiten fraude in de schoonmaaksector vergemakkelijken". 
 
In het onderhavige geval had deze beroepsvereniging vastgesteld dat de FOD Financiën een 
schoonmaakcontract had gegund tegen voorwaarden die onder de normale marktprijzen lagen en 
die met de huidige lonen en voorwaarden niet haalbaar waren. 
 
Deze vereniging gaf ook aan dat het uurtarief ongeveer 25 euro per uur per werknemer zou moeten 
bedragen om alle kosten te dekken. 
 
In de schoonmaaksector wordt erkend dat het fenomeen van cascadering van onderaanneming een 
van de belangrijkste oorzaken van sociale fraude is. 
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Welke schoonmaakbedrijven hebben deze legislatuur een contract verkregen met de kabinetten en 
departementen die onder de bevoegdheid van de collegevoorzitter vallen – opgesplitst per 
departement voor de afgelopen 10 jaar? 
 
Bestaat er een controle door de diensten van de VGC dan wel de Vlaamse overheid om na te gaan 
of de werknemers die werkzaam zijn in de schoonmaak van de VGC- gebouwen met de sociale 
wetgeving in orde zijn? Zo ja, is er weet van fraude en zijn er sancties opgelegd? 
 
Heeft de VGC de prijs als een van haar selectiecriteria genomen? Zo ja, zijn er contracten met 
uurtarieven van minder dan 25 euro geselecteerd? 
 
Staan de contracten toe dat bedrijven die de schoonmaakcontracten hebben gewonnen, deze in 
onderaanneming uitbesteden? 
 
Antwoord 
 
Deze vraag zal beantwoord worden door de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor de facilitaire 
dienstverlening. 
 
 
Vraag nr. 6 van 26 april 2019 van mevrouw Liesbet Dhaene 
Onderwijs: Het inschrijvingsplatform voor het secundair onderwijs en de voorrangsregel 
 
Het nieuwe inschrijvingsdecreet dat in december 2018 werd goedgekeurd voorziet een aantal 
wijzigingen aan de werking van de voorrangsregel in Brussel. Zo werd de voorrangsregel voor 
Nederlandskundigen opgetrokken van 55% tot 65%, een noodzakelijke maatregel gelet op de 
capaciteitsproblemen waar het Nederlandstalig onderwijs mee geconfronteerd wordt. Er zijn 
immers nog steeds Nederlandstalige ouders die geen plaats vinden in een school van hun keuze. 
Dit ondanks het feit dat we ondertussen net iets meer dan 20% van de onderwijscapaciteit in Brussel 
voorzien. Een onaanvaardbare situatie.  
 
Het nieuwe inschrijvingsdecreet voorziet echter ook een nieuwe voorrangsregel in het secundair 
onderwijs voor kinderen die reeds 9 jaar schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs, en dit ten 
belope van 15%. 
 
De Franse Gemeenschapscommissie heeft een belangenconflict ingediend tegen de nieuwe 
voorrangsregels. Dit heeft ertoe geleid dat de regels pas ingaan voor het schooljaar 2019-2020. Op 
dit moment geldt dus enkel de voorrang ten belope van 55% voor Nederlandskundigen. 
 
Toen ik mijn dochter aanmeldde voor een plaats in het eerste secundair Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel merkte ik dat niet alleen de vraag werd gesteld of een van de ouders Nederlandskundig 
is, maar dat ook werd gevraagd of de leerling al 9 jaar in het Nederlandstalig onderwijs zit.  
 
Waarom wordt de vraag gesteld of de leerling al 9 jaar in het Nederlandstalig onderwijs zit, 
aangezien het antwoord op de vraag geen enkele relevantie heeft met het oog op een wettelijke 
voorrangsregel?  
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Houdt het LOP rekening met het antwoord op deze vraag in het kader van de toewijzing van een 
school? Zo ja, op welke manier en in welke mate? Zo neen, met welk ander doel houdt het LOP 
rekening met het antwoord op deze vraag, op welke manier en in welke mate? 
 
Antwoord 
 
In de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020 van het secundair 
onderwijs is het aantal schooljaren dat een leerling al dan niet in het Nederlandstalig basisonderwijs 
heeft doorlopen van geen belang. Pas met het nieuwe inschrijvingsdecreet, dat voorzien is voor de 
inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021, wordt het aantal schooljaren dat een leerling in het 
Nederlandstalig basisonderwijs zit, een voorrangscriterium. 
 
In de procedure, noch in de digitale aanmeldingsformulieren van de aanmeldings- en 
inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020, wordt de aangehaalde vraag gesteld. Wel 
wordt aan de ouder, die gebruik wil maken van ‘de voorrang voor leerlingen met minstens een 
ouder die het Nederlands in voldoende mate machtig is’, gevraagd om de voldoende kennis van 
het Nederlands aan te tonen, bijvoorbeeld met ‘een bewijs dat hij of zij 9 jaar als regelmatige 
leerling onderwijs gevolgd heeft in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs’. Hierbij een 
afdruk van het scherm in dit geval: 
 

 
 
Of de in te schrijven leerling al dan niet in het Nederlandstalig basisonderwijs heeft gezeten, werd 
aldus niet gevraagd in deze procedure. 
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PASCAL SMET,  
COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID  
 
Vraag nr. 1 van 18 augustus 2018 van mevrouw Cieltje Van Achter 
Cultuur: Het standbeeld van Josep Carner op de Koekelbergsite 
 
In de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 27 september 2016 werd reeds naar de 
stand van zaken gevraagd m.b.t. het standbeeld van Josep Carner, een gekend Catalaans diplomaat 
en schrijver op de Koekelbergsite van het HUB. 
 
Het collegelid gaf toen aan dat het standbeeld er nog steeds stond maar dat de VGC in samenspraak 
met ontwikkelaar Kaïros, als nieuwe eigenaar van het standbeeld, de finale bestemming van dit 
werk ging bekijken. De centrale vraag of het standbeeld gehandhaafd blijft op de site zelf of niet 
bleef toen onduidelijk. Het collegelid gaf wel aan dat het de bedoeling was het standbeeld te 
bewaren.  
 
Wat is vandaag, ongeveer 2 jaar verder de stand van zaken m.b.t. het hierboven vernoemde 
standbeeld? 
 
Heeft het reeds een nieuwe plaats gekregen op de Koekelbergsite? Indien afwijzend, heeft het 
standbeeld reeds een andere bestemming gekregen m.a.w. waar kan het standbeeld vandaag 
teruggevonden worden? 
 
Twee jaar geleden werd aangegeven dat aan dat de tand des tijds het standbeeld enigszins aangetast 
had? Zijn er renovatiewerken uitgevoerd om het werk in ere te herstellen? 
 
Antwoord 
 
Het standbeeld is momenteel opgeslagen bij de firma De Meuter. Het heeft de volgende 
afmetingen: lengte 0,85 m; breedte 0,70 m; hoogte 2,70 m, en bestaat in hoofdzaak uit beton met 
een tussenblok in natuursteen en metalen letters. De ingeschatte massa van het standbeeld ligt 
tussen 4 en 4,5 ton. 
 
Dit beeld is eigendom van nv De Dapperen, maar zij hebben daar geen plannen mee en vragen aan 
de VGC om hiervoor een oplossing te vinden.  
 
De VGC heeft dan zelf contact opgenomen met het kabinet van Vlaams minister Sven Gatz om 
mogelijke pistes te bekijken. Echter, het beeld opnemen (al dan niet tijdelijk) in de Vlaamse 
collectie is geen optie voor de Vlaamse administratie. 
 
Er werd eveneens door het kabinet van Vlaams minister Sven Gatz contact opgenomen met de heer 
Peter Desmet van het Buitenlands beleid van de Vlaamse Gemeenschap. Hij zou enkele Vlaams 
Catalaanse contacten contacteren voor suggesties. Hij heeft echter nog niet gereageerd. 
 
Aan de leidend ambtenaar van de VGC werd uiteindelijk gevraagd een brief te schrijven aan 
Odisee. Zij mogen dat standbeeld hebben, gratis. De VGC wil zelfs instaan voor het transport. Op 
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13 september 2018 verstuurde de leidend ambtenaar aan de heer Joris Rossie, algemeen directeur 
van Odisee, een brief met de mededeling dat het standbeeld van Josep Carner wordt overgedragen 
aan Odisee, als rechtsopvolger van de Katholieke Universiteit Brussel. Het standbeeld was immers 
in het jaar 2000 op de site van de KUB geplaatst met toestemming van de Raad van Beheer van de 
KUB, waarna het standbeeld deel uitmaakte van de eigendom van de KUB. Om die reden is het 
voor de VGC correct en wenselijk om het standbeeld over te dragen aan Odisee. 
 
Bij brief van 24 september 2018 heeft de algemeen directeur van Odisee de leidend ambtenaar 
ervan in kennis gesteld dat Odisee geen rechten meer kan laten gelden op het standbeeld gezien de 
verkoop van de grond in Koekelberg, met inbegrip van het standbeeld, aan nv De Dapperen. 
 
Er zijn voorlopig ook geen renovaties aan het beeld uitgevoerd, aangezien we eerst een bestemming 
willen vinden.  
 
Suggesties mogen steeds worden overgemaakt. 
 
 
Vraag nr. 2 van 29 november 2018 van mevrouw Carla Dejonghe 
Jeugd: De verzekering van uitgeleend materiaal bij de VGC-uitleendienst 
 
Het VGC-uitleenloket bestaat sinds jaar en dag en heeft een indrukwekkende hoeveelheid materiaal  
ter beschikking dat uitgeleend kan worden aan Brusselse verenigingen en organisatoren. De 
procedure is relatief eenvoudig. Via de website kan je zien wat er zoal beschikbaar is en kan je een 
‘bestelling’ plaatsen. Als de bestelling gelukt is, ontvang je een bevestigingsmail waarin staat 
wanneer het materiaal opgepikt kan worden. 
 
De uitgeleende zaken moeten door de vereniging of organisator wel nog apart verzekerd worden. 
Dit is een van de voorwaarden voor de uitleen. Ten laatste drie dagen voor de activiteit waarvoor 
ze gebruikt zullen worden, moet de verzekeringspolis doorgestuurd worden naar het uitleenloket. 
 
Dat de spullen verzekerd worden voor gebruik, is uiteraard logisch. Maar dit zorgt wel voor extra 
(administratieve) rompslomp voor organisatoren. Veel verenigingen of organisatoren hebben 
immers geen vaste verzekering voor dit soort zaken en moeten dus een aparte polis afsluiten. Dat 
duurt meestal enkele dagen. 
 
Zou het daarom geen optie zijn mocht de VGC zelf een verzekeringssysteem voor de materialen 
uitwerken? Dit systeem zou dan optioneel aangeboden kunnen worden aan de aanvragers en zij 
zouden dan meteen samen met hun bestelling ook de betaling kunnen doen om het materiaal te 
verzekeren. Op deze manier zou alles in een aanvraag afgehandeld kunnen worden. 
 
Waarom wordt er geopteerd voor de huidige procedure voor de uitleen van materialen via het 
uitleenloket? Werd het systeem al bestudeerd om uitleners van materialen bij hun ‘bestelling’ 
meteen ook een verzekeringsformule aan te bieden? 
 
Hoeveel verenigingen/organisatoren maakten de afgelopen jaren gebruik van het uitleenloket van 
de VGC? Wat zijn de meest uitgeleende materialen? 
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Staan er nog hervormingen van het uitleenloket op het programma? 
 
Hoe worden verenigingen en organisaties attent gemaakt op het bestaan van het uitleenloket? 
 
Antwoord 
 
Enkel bij het uitlenen van tenten vraagt de uitleendienst aan de ontlener om een verzekering af te 
sluiten, en dit omwille van de hoge kostprijs van het materiaal. Voor audiovisueel materiaal heeft 
de VGC zelf een verzekering. Voor sport- en spelmateriaal is er geen verzekering en betaalt de 
ontlener de eventueel aangebrachte schade terug. 
 
De uitleendienst heeft zich tot doel gesteld om in 2019 het gegeven van verzekeringen anders te 
organiseren. In dat kader wordt onder meer de piste onderzocht om zelf de tenten te verzekeren en 
een kleine uitleenvergoeding te vragen aan de ontlener ervan. Dit naar analogie met de procedure 
voor het uitlenen van audiovisueel materiaal. 
 
Hierbij een overzicht van het aantal verenigingen/organisatoren die de afgelopen jaren (2016, 2017 
en 2018) gebruikmaakten van het uitleenloket van de VGC: 
 
 Aantal afgewerkte aanvragen Aantal organisaties 

2016 2071 552 

2017 2037 578 

2018 2128 579 

 
De meest uitgeleende materialen in 2018 betreffen: 
-meer dan 500 uitleningen: bierbank, hoepel, puzzelmat, tafel 120x80, plooistoel. 
-meer dan 400 uitleningen: ballon, biertafel, fitnessmat, microfoonkabel, hoge statafel. 
-meer dan 300 uitleningen: verlengkabel 10m, stroomverdeeldoos, aansluitkabel, podiumelement, 
microfoon, multikegel, partytent 3x3, wescobal. 
 
De belangrijkste geplande verandering bij de uitleendienst is het automatiseren van het afhalen en 
terugbrengen van materialen. Tevens zal het aanbod aan materialen worden vernieuwd en 
uitgebreid. 
 
De verschillende directies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie promoten de uitleendienst 
actief in hun contacten met verenigingen. Uit een bevraging van de gebruikers in 2016 werd onder 
meer gepeild via welk kanaal zij de uitleendienst leerden kennen. Uit deze bevraging is gebleken 
dat de uitleendienst het meest bekend is geworden via informatie verkregen van collega’s binnen 
de organisatie. Vervolgens in afnemende volgorde: de website; contactpersonen; promoacties van 
de VGC. 
 
Ook  jongeren die aankloppen bij het jongerenfonds À Fonds worden steeds op de hoogte gebracht 
van het bestaan van de uitleendienst.  
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Op het moment dat de automatisering van het op- en afhalen operationeel is, zal tevens een groot 
communicatiemoment voorzien worden. 
 
 
Vraag nr. 3 van 6 december 2018 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Taalbeleid: Eentalig Franse publiciteit in subsidieblad BRUZZ 
 
Het weekblad BRUZZ is een blad dat voornamelijk bestaat bij gratie van subsidies van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Uiteraard worden er ook inkomsten 
gegenereerd uit advertenties. 
 
In BRUZZ nr. 1641 van de eerste week van december 2018 plaatst een projectontwikkelaar (Ekla) 
in het redactionele deel van het blad eentalig Franstalige publiciteit. Commercieel waarschijnlijk 
niet direct de meest slimme zet. 
 
Er kunnen zich vragen gesteld worden bij het plaatsen van eentalig anderstalige advertenties in een 
door de Vlaamse overheden gesubsidieerd blad. 
 
Zijn er vanuit de VGC regels opgelegd m.b.t. taalgebruik in BRUZZ, in ruil voor de subsidies? 
 
Welke zijn deze regels? Wie keurt de advertenties in het redactionele deel goed? 
 
Wat hebt U ondernomen om een herhaling hiervan te voorkomen? 
 
Antwoord 
 
Op 26 mei 2016 keurde de Vlaamse Gemeenschapscommissie een overeenkomst goed tussen de 
Vlaamse Gemeenschap (VG), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de vzw Vlaams-
Brusselse Media (VBM) (collegebesluit nr. 20152016-0570). 
 
In deze overeenkomst verbindt VBM zich ertoe om de volgende openbare dienstverplichtingen te 
vervullen: 
 
1° een bijdrage leveren tot het informatie- , communicatie- en promotiebeleid van de VG en de 
VGC en tot het beleid dat streeft naar een dynamische gemeenschapsvorming op maat van Brussel; 
 
2° de communicatie en de burgerschapsvorming onder de Brusselse bevolking bevorderen door te 
berichten over het brede maatschappelijke leven in Brussel in al zijn aspecten, vanuit stedelijk én 
gemeenschapsperspectief, en t.a.v. zowel de Vlaamse gemeenschap als de andere gemeenschappen 
in de mate dat het de openheid van de Nederlandstalige Brusselaars naar de andere 
gemeenschappen op een eigentijdse manier stimuleert en ondersteunt en bijdraagt tot een 
wederzijds begrip en respect; 
 
3° in het multiculturele, meertalige en internationaal georiënteerde Brussel optreden als een 
volwaardige en grootstedelijke partner voor Nederlandstalige overheden en organisaties. 
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In uitvoering van deze opdrachten, produceert VBM informatie over de sociaal-culturele, 
economische, politieke en sportieve actualiteit in Brussel. VBM zorgt ook voor de regionale 
vertaling van nationale en lokale nieuwsitems die betekenisvol zijn voor Nederlandstalige inwoners 
en bezoekers van Brussel. Daartoe werkt ze voor het medium print aan de volgende specifieke 
resultaatgebieden van algemeen economisch belang: 
 
“(…) de productie van een Nederlandstalige publicatie die ten minste 48 keer per jaar verschijnt 
in een oplage van minimum 50.000 exemplaren. De publicatie richt zich prioritair tot de 
Nederlandstalige inwoners en bezoekers van Brussel. De belangrijkste troeven zijn kwalitatief 
hoogstaande reportages, dossiers, specials en opiniestukken over sociaal-culturele, economische, 
politieke en sportieve gebeurtenissen in Brussel. Een selectie van het actuele en brede Vlaams-
Brusselse uit- en cultuuraanbod wordt gebundeld in een katern. Dat bevat ook Frans- en 
Engelstalige bijdragen om de anderstalige inwoners en binnen- en buitenlandse bezoekers van 
Brussel kennis te laten maken met het Nederlandstalige netwerk en de Vlaamse hoofdstedelijke 
dynamiek in Brussel.” 
 
Naar aanleiding van de vraag heeft BRUZZ het beleid rond advertenties in het magazine bekeken. 
BRUZZ magazine bereikt een meertalige doelgroep en krijgt inderdaad regelmatig de vraag om 
anderstalige advertenties op te nemen. Die aanvragen worden geval per geval bekeken. Als 
praktische leidraad installeren ze het principe om enkel in het Agendagedeelte, dat redactioneel 
meertalig is, advertenties in andere talen dan het Nederlands op te nemen. 
 
 
Vraag nr. 4 van 20 maart 2019 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Divers: De gunning van schoonmaakcontracten voor de ministeries en departementen onder zijn 
bevoegdheid 
 
Ieder jaar stelt de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (een afzonderlijke dienst van het 
Ministerie van Werk, Sociale Zaken en Justitie) zijn actieplan voor de sociale fraude op.  
 
In 2019 zullen met name in de schoonmaaksector controles van SIOD-ambtenaren worden 
uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een van de volgende misdrijven: zwartwerk, het op 
frauduleuze wijze onderwerpen van personen aan de sociale wetgeving en misbruik van deeltijdse 
arbeid. Er weze aan herinnerd dat de Algemene Belgische Schoonmaakunie in 2017 meldde dat 
"de autoriteiten fraude in de schoonmaaksector vergemakkelijken". 
 
In het onderhavige geval had deze beroepsvereniging vastgesteld dat de FOD Financiën een 
schoonmaakcontract had gegund tegen voorwaarden die onder de normale marktprijzen lagen en 
die met de huidige lonen en voorwaarden niet haalbaar waren. 
 
Deze vereniging gaf ook aan dat het uurtarief ongeveer 25 euro per uur per werknemer zou moeten 
bedragen om alle kosten te dekken. 
 
In de schoonmaaksector wordt erkend dat het fenomeen van cascadering van onderaanneming een 
van de belangrijkste oorzaken van sociale fraude is. 
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Welke schoonmaakbedrijven hebben deze legislatuur een contract verkregen met de kabinetten en 
departementen die onder de bevoegdheid van de collegevoorzitter vallen – opgesplitst per 
departement voor de afgelopen 10 jaar? 
 
Bestaat er een controle door de diensten van de VGC dan wel de Vlaamse overheid om na te gaan 
of de werknemers die werkzaam zijn in de schoonmaak van de VGC- gebouwen met de sociale 
wetgeving in orde zijn? Zo ja, is er weet van fraude en zijn er sancties opgelegd? 
 
Heeft de VGC de prijs als een van haar selectiecriteria genomen? Zo ja, zijn er contracten met 
uurtarieven van minder dan 25 euro geselecteerd? 
 
Staan de contracten toe dat bedrijven die de schoonmaakcontracten hebben gewonnen, deze in 
onderaanneming uitbesteden? 
 
Antwoord 
 
Op 26 januari 2016 gunde de VGC de volgende overheidsopdrachten: 
 
aan ISS Facility Services nv: de overheidsopdracht bij open offerteaanvraag voor de schoonmaak 
van de lokalen in de volgende gebouwen: 

- Administratiehuis Renaissance, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel 
- Administratiehuis Loods, Technologiestraat 61 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
- Huis van het Onderwijs, Marcqstraat 16-18 te 1000 Brussel 
- Sportzaal KUB, Felix Vandesandestraat 15 te 1081 Koekelberg 
- Aximax, John Waterloo Wilsonstraat 19 te 1000 Brussel 
- Nieuwlandsite, Nieuwland 198 te 1000 Brussel: gebouwen ABZ, C, D, W, X, Y, speelplaats 
- CLB Vestiging Haacht, Wespelaarsesteenweg 67 te 3150 Haacht 

 
aan Köse Cleaning nv: de overheidsopdracht bij open aanbesteding voor de schoonmaak van de 
vensters van de volgende gebouwen: 

- Administratiehuis Renaissance, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel 
- Administratiehuis Loods, Technologiestraat 61 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
- Centrale kantoren CLB in BTC-gebouw, Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
- Huis van het Onderwijs, Marcqstraat 16-18 te 1000 Brussel 
- Sportzaal KUB, Felix Vandesandestraat 15 te 1081 Koekelberg 
- Aximax, John Waterloo Wilsonstraat 19 te 1000 Brussel 
- Brede School Nieuwland, Nieuwland 198 te 1000 Brussel 
- CLB Vestiging Haacht, Wespelaarsesteenweg 67 te 3150 Haacht 

 
aan Köse Cleaning nv: de overheidsopdracht bij open aanbesteding voor de schoonmaak van de 
buitenzijde van de vensters van de volgende 20 Gemeenschapscentra: 

- Candelaershuys 1180 Ukkel 
- Den Dam 1160 Oudergem 
- Elzenhof 1050 Elsene 
- Essegem 1090 Jette 
- Everna  1140 Evere 
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- Kontakt, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 
- De Kriekelaar 1030 Schaarbeek 
- De Kroon 1082 Sint-Agatha-Berchem 
- De Linde 1130 Haren (Brussel) 
- De Markten 1000 Brussel 
- De Maalbeek 1040 Etterbeek 
- Nekkersdal, 1020 Brussel (Laken) 
- Ten Noey 1210 Sint-Joost-ten-Node 
- Op-Weule, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
- De Pianofabriek 1060 Sint-Gillis 
- De Platoo, 1081 Koekelberg 
- De Vaartkapoen 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
- Wabo 1170 Watermaal Bosvoorde 
- Ten Weyngaert, 1190 Vorst 
- De Zeyp, 1083 Ganshoren 

 
De bovenstaande overheidsopdrachten bevatten de mogelijkheid om de locaties gespecificeerd in 
de bestaande contracten aan te passen: op basis van de beschikbaarheid en de noodzaak kunnen 
gebouwen toegevoegd evenals uit het contract gehaald worden. 
 
Op dit moment zijn de volgende locaties opgenomen in de respectieve schoonmaakcontracten: 
 
met ISS Facility Services nv:  

- Administratiehuis Renaissance, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel 
- Administratiehuis Loods, Technologiestraat 61 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
- Administratiehuis Leo II, Leopold II-laan 178 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
- Huis van het Onderwijs, Marcqstraat 16-18 te 1000 Brussel 
- Comenius gebouw D, Dapperenstraat 30 te 1081 Koekelberg 
- Aximax, John Waterloo Wilsonstraat 19 te 1000 Brussel 
- Nieuwlandsite, Nieuwland 198 te 1000 Brussel: gebouwen ABZ, C, D, W, X, Y, speelplaats 

 
met Köse Cleaning nv:  

- Administratiehuis Renaissance, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel 
- Administratiehuis Loods, Technologiestraat 61 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
- Administratiehuis Leo II, Leopold II-laan 178 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
- Huis van het Onderwijs, Marcqstraat 16-18 te 1000 Brussel 
- Comenius gebouw D, Dapperenstraat 30 te 1081 Koekelberg 
- Aximax, John Waterloo Wilsonstraat 19 te 1000 Brussel 
- Brede School Nieuwland, Nieuwland 198 te 1000 Brussel 

 
met Köse Cleaning nv: de volgende 22 Gemeenschapscentra: 

- Den Dam 1160 Oudergem 
- Elzenhof 1050 Elsene 
- Essegem 1090 Jette 
- Everna  1140 Evere 
- Het Huys 1180 Ukkel 
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- Kontakt 1150 Sint-Pieters-Woluwe 
- De Kriekelaar 1030 Schaarbeek 
- De Kroon 1082 Sint-Agatha-Berchem 
- De Linde 1130 Haren (Brussel) 
- De Markten 1000 Brussel 
- De Maalbeek 1040 Etterbeek 
- Nekkersdal 1020 Brussel (Laken) 
- Nohva 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek) 
- Ten Noey 1210 Sint-Joost-ten-Node 
- Op-Weule 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
- De Pianofabriek 1060 Sint-Gillis 
- De Platoo 1081 Koekelberg 
- De Vaartkapoen 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
- Wabo 1170 Watermaal Bosvoorde 
- Ten Weyngaert 1190 Vorst 
- De Zeyp 1083 Ganshoren 

 
In de loop van 2019 zal ook het pas geopende Gemeenschapscentrum De Rinck, 1070 Anderlecht, 
opgenomen worden. 
 
Voor mijn kabinet wordt er enkel beroep gedaan op een externe schoonmaakfirma voor 
schoonmaak van de vensters. Dit gebeurt 4 keer per jaar. Het bedrijf Ay-K Cleanings deed dit van 
3 februari 2015 tot 17 augustus 2017 en Tip Top Cleaning van 19 januari 2018 tot einde legislatuur. 
 
In het opdrachtdocument voor de genoemde overheidsopdrachten zijn aspecten (zie onder) 
opgenomen, die de VGC ervan moeten verzekeren dat de sociale wetgeving wordt toegepast. De 
VGC is niet op de hoogte van fraude. 
 
Aspecten uit opdrachtdocument: 
 
 “Zijn van toepassing op de opdracht: alle specifieke wettelijke bepalingen, die betrekking 

hebben op de aangeboden diensten.”  
 “Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat of inschrijver op erewoord zich 

niet in 1 van de uitsluitingsgevallen te bevinden, zoals bedoeld in de artikelen 61 en 62 van 
het KB van 15 juli 2011 ‘Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren’.  

 “In het kader van de uitvoering van de huidige opdracht schikt de opdrachtnemer zich naar 
de wettelijke en reglementaire bepalingen die meer bepaald de schoonmaak, hygiëne en de 
veiligheid op het werk regelen, alsook naar de bepalingen opgenomen in collectieve, 
nationale, regionale, lokale of ondernemingsovereenkomsten.” 

 “De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing op 
ondernemingen onderworpen aan het paritaire comité voor schoonmaak- en 
ontsmettingsfirma’s, K.M.O.’s en andere, zijn strikt van toepassing op de totaliteit van het 
personeel betrokken bij de uitvoering van de opdracht. 

 ” Gedurende de looptijd van de overeenkomsten met ISS Facility Services nv en Köse 
Cleaning nv heeft de VGC geen controle voorzien om na te gaan of de werknemers in orde 
zijn met de sociale wetgeving.  
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De prijs was een gunningscriterium, maar was niet gebaseerd op een uurprijs. De VGC vroeg een 
prijs per locatie op basis van de omschrijving van de opdracht en de aard en grootte van de locatie. 
Wel werden uurprijzen gevraagd voor eventuele extra prestaties. De laagste uurprijs, excl. BTW, 
voor ISS Facility Services nv bedraagt 27,64 euro (op werkdagen tijdens de kantooruren). De 
laagste uurprijs, excl. BTW, voor Köse Cleaning nv bedraagt 25,27 euro (op werkdagen tijdens de 
kantooruren). 
 
 
Vraag nr. 5 van 30 april 2019 van mevrouw Carla Dejonghe 
Gemeenschapscentra: De aanhoudende infrastructuurproblemen in de gemeenschapscentra 
 
In het opdrachtdocument voor de overheidsopdrachten die werden gegund in 2016 nam de VGC 
nog geen clausules op over onderaanneming. Aangezien onderaanneming niet expliciet werd 
verboden, was het dus toegestaan. 
 
Gemeenschapscentrum De Maalbeek klaagt al langer de infrastructuurproblemen in het centrum 
aan. In herhaaldelijke brieven aan de VGC werd de situatie al aangekaart, maar een degelijke 
oplossing op de lange termijn blijft uit. In een recent schrijven gericht aan de VGC wordt er gewag 
gemaakt van ‘aangevraagde reparaties’ die maanden onbeantwoord blijven. De reparaties in 
kwestie blijken ook niet degelijk uitgevoerd te worden waardoor ze slechts een tijdelijk effect 
hebben. Zo is er momenteel geen warm water in de douches in de sporthal en ontbreken de nodige 
verwarming en de belichting aan de buitentrappen. 
 
Ook voor de Raad van Bestuur blijkt het onduidelijk hoe de renovatieplannen van het gebouw 
eruitzien. Het vooruitzicht op een grondige renovatie mag tijdelijke reparaties niet op de lange baan 
schuiven. 
 
De manier waarop de VGC deze infrastructuurdossiers beheert, leidt in de praktijk tot onbegrip en 
zelfs moedeloosheid bij vrijwilligers, personeel en gebruikers van de centra. In het geval van De 
Maalbeek kreeg de Raad van Bestuur overigens geen antwoord op haar vragen omtrent de 
infrastructuurproblemen. 
 
Er werd geopteerd voor een centraal infrastructuurbeheer. Dit wellicht om kosten te besparen, maar 
in de praktijk levert dit enkel meer kosten op wanneer de (administratieve) voorbereiding zo 
tergend langzaam gaat. Reparaties raken niet ingepland, geplande data voor aanvang van 
verbouwings- en verfraaiingswerken worden niet gehaald en werven worden onvoldoende degelijk 
opgevolgd, waardoor ze blijven aanslepen. 
 
Het lijkt duidelijk dat men naar een systeem moet evolueren waarbij het personeel van de 
gemeenschapscentra zelf meer in moet kunnen staan voor de opvolging en afhandeling van 
(kleinere) reparaties, uiteraard binnen de nodige budgettaire marges. 
 
Welke démarches werden er tot nog toe door de administratie gedaan om de geciteerde problemen 
van De Maalbeek op te lossen? Waarom slepen deze problemen zo lang aan? 
 
Hoeveel vragen voor reparaties aan gemeenschapscentra staan momenteel nog open bij de VGC? 
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Hoe lang duurt het om deze afgewerkt te krijgen?  
 
Werd er al nagedacht over een eenvoudigere en snellere procedure voor reparaties? Waarom werd 
deze nog niet doorgevoerd? 
 
Hoeveel middelen werden de afgelopen beleidsperiode in elk gemeenschapscentrum geïnvesteerd 
op vlak van reparaties? 
 
Antwoord 
 
Het College heeft veel begrip voor de aangehaalde ongemakken, die gebaseerd zijn op reële 
ervaringen en is zich bewust van de gedateerde staat waarin het gebouw zich bevindt. De extra 
aandacht die deze uitgeleefde infrastructuur van verschillende medewerkers vraagt, is ook voor het 
College een grote zorg.  
 
Momenteel finaliseert de administratie een globaal ruimtelijk en financieel plan dat uitgaat van een 
totale renovatie van de volledige site. Waar eerder een vernieuwing van een deel van de site 
gecombineerd werd met het afstoten van een ander deel, werd het plan later uitgebreid om ook de 
mogelijkheid te onderzoeken om een school op de site te integreren. Het finale plan zal in de 
komende maanden kunnen gepresenteerd worden aan de Raad van Bestuur. De aanpak van de 
herstellingen moet ook in het licht bekeken worden van deze nakende totaalrenovatie. 
 
In afwachting van de concrete realisatie van het globaal ruimtelijk en financieel plan doet de 
administratie haar best om de meest dringende zaken zo snel als mogelijk aan te pakken. Zo zijn er 
verschillende acties ondernomen in navolging van de klachten over de sporthal als gevolg van de 
verouderde sanitaire voorzieningen en installaties. In 2016 werden alle leidingen en sanitaire 
toestellen (douchezuilen, douchekoppen…) waar mogelijk vernieuwd. Volledige vervanging van 
alle leidingen was niet mogelijk zonder het openbreken van muren en vloeren, hetgeen in het 
vooruitzicht van de totale renovatie niet kostenefficiënt leek. 
 
Eind 2017 bleek dat de verwarmingsinstallatie van de sporthal niet meer hersteld kon worden. De 
procedure voor het vervangen van zowel de ketel als de boiler werd onmiddellijk opgestart en de 
werken werden begin 2018 voltooid (ca. 40.000 euro). 
 
In de zomer 2018 bleek de verwarming, ondanks de gedane investering, niet volledig naar behoren 
te werken, aangezien niet alle onderdelen van de installatie vernieuwd werden. Begin 2019 werden 
dan ook de resterende oude pompen vervangen (ca. 12.000 euro). Sindsdien waren er geen klachten 
meer in het kader van de sanitaire installaties. 
 
in 2018 werd een volledig nieuwe personeelskeuken geïnstalleerd in samenspraak met de 
personeelsleden (ca. 6.000 euro) en werd de inbraakdetectie volledig hersteld (ca. 3.000 euro). 
 
Daarnaast zijn er veel kleinere werken ten gevolge van de zeer afgeleefde infrastructuur die zonder 
over te gaan tot een totale renovatie niet structureel aangepakt kunnen worden (lekken door de 
groene daken, verstoppingen van afvoerleidingen, buitenverlichting…). Deze werken worden zo 
snel als mogelijk aangepakt (ca. 20.000 euro sinds 2016). De administratie wordt hierbij echter 
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geconfronteerd met een aantal beperkingen waaronder de aanhoudende slechte ervaringen met het 
aangegane globaal onderhoudscontract.  
 
Er zijn momenteel voor alle gemeenschapscentra ongeveer 500 gemelde opdrachten waarvan ca. 
400 in behandeling.  
 
Volgende acties worden momenteel voorbereid en/of in uitvoering gebracht: 
 

• Intensief inzetten op de aanwerving van de coördinator van de mobiele ploeg. Waar dit 
vroeger een B-functie was, wordt nu geopteerd om hier op A-niveau aan te werven, net 
omwille van de belangrijke coördinatiefunctie die hiervan uitgaat en als doel heeft vragen 
van GC’s en herstellingen snel en adequaat op te volgen. Het blijkt evenwel geen sinecure 
om hier de juiste profielen voor te kunnen aantrekken; 

• Versterken van het team van de technisch aanspreekpunten door aanwerving van een 
ingenieur; 

• Beëindigen van het aangegane globaal onderhoudscontract en opmaak bestekken voor 
specifieke, kleinere raamcontracten gebaseerd op een intensieve en kwalitatieve screening 
van de bestaande bouwfysische toestand:  

1. HVAC,  
2. elektriciteit  
3. kleine herstellingswerken  

 
Indien we de grote verbouwingsdossiers (De Rinck, Het Huys, Lendrik…) buiten beschouwing 
laten, werd deze legislatuur gemiddeld meer dan 1 mio euro per jaar vastgelegd voor buitengewoon 
onderhoud. Dit komt bovenop de reparaties binnen het gewoon onderhoud (voor de periode 2016-
2019 bv. 1,2 miljoen euro), bovenop de uitgaven in het kader van contracten voor wettelijke 
keuringen, bewaking en facilitair beheer, en bovenop kleinere werken die door de mobiele ploeg 
van de VGC worden uitgevoerd. 
 
In bijlage 3 wordt een overzicht van het type werken en de vastgelegde bedragen voor het 
buitengewoon onderhoud voor de periode 2016-2019 gegeven. 
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BIANCA DEBAETS, 
COLLEGELID BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN GELIJKE KANSEN 
 
Vraag nr. 1 van 5 oktober 2018 van mevrouw Hannelore Goeman 
Welzijn: De informatiecampagnes rond de Vlaamse sociale bescherming 
 
Nadat de cijfers over het aantal aangesloten Brusselaars bij de Vlaamse sociale bescherming (VSB) 
bekend zijn gemaakt, maakte het collegelid bekend dat er een intensieve informatiecampagne zou 
worden gelanceerd. Het doel is dat meer Brusselaars het systeem van de VSB zouden kennen en 
zich eventueel zouden aansluiten. Het aantal aangeslotenen daalt immers: er zijn mensen die door 
een verhuis of een overlijden niet meer aangesloten zijn en jonge mensen sluiten zich niet snel aan, 
omdat zij niet onmiddellijk een zorgvraag hebben, en dat dit voorlopig meer “ver van hun bed” is. 
 
De campagne zou zich vooral richten op hulp- en zorgverleners en de andere intermediaire partners, 
zodat die op hun beurt hun cliënten en patiënten kunnen informeren, zeker ook de meest kwetsbare 
Brusselaars. Daarnaast worden ook ouderenorganisaties en het Minderhedenforum betrokken. 
 
Ten slotte ging ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in maart of april nog een 
informatiecampagne voor de burgers organiseren.  
 
Daarnaast zou de zorgsector in Brussel zeer bezorgd zijn over het systeem van de VSB, en wat de 
effecten ervan zullen zijn op hun financiering. Hoe worden zij geïnformeerd over en betrokken bij 
de ontwikkelingen van het systeem?  
 
Hoeveel informatiesessies voor intermediaire organisaties zijn er georganiseerd? Hoeveel 
organisaties waren uitgenodigd en hoeveel waren er aanwezig? En welke? 
 
Zijn er informatiesessies voorzien voor intermediaire organisaties die zich meer richten op 
personen zonder onmiddellijke zorgvraag, zoals bijvoorbeeld jongeren? Zo ja, hoeveel organisaties 
werden uitgenodigd en hoeveel waren er aanwezig? 
 
Welke acties ondernam het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid? Hoe richtte het agentschap 
zich tot de Brusselse bevolking? 
 
Worden informatiesessies georganiseerd voor de sector? Zo ja, hoeveel zijn er georganiseerd?  
 
Antwoord 
 
Wat betreft de acties omtrent bekendmaking van de VSB bij de Brusselse bevolking, zorgde het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid reeds in 2016 voor een aparte Brusselpagina op hun eigen 
website. 
 
Nog voor het einde van dit jaar zal het agentschap nieuwe, geüpdatete folders verspreiden op maat 
van de Brusselaar. Zij worden verspreid via de 22 gemeenschapscentra en Muntpunt, de 19 lokale 
dienstencentra en het BOP, door het Huis voor Gezondheid en Home-Info en worden ook 
beschikbaar gesteld voor de Vlaams erkende zorgvoorzieningen in Brussel. 
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Het Agentschap zal tevens zorgen voor een aantal advertenties -naar analogie met deze die in 
Vlaanderen zullen worden gepubliceerd, maar dan in een “Brussels kleedje”- in BRUZZ.  
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kende het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg 
(Kenniscentrum WWZ) in 2017 en 2018 extra subsidies toe voor het organiseren van 
informatiesessies over de VSB in Brussel. Het Kenniscentrum heeft verschillende informatie-
sessies georganiseerd: 
 informatiesessies die volledig focusten op de VSB; 
 informatiesessies over de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking 

(PVF), waarbinnen het basisondersteuningsbudget voor personen met een beperking, een 
van de pijlers binnen de VSB, aan bod kwam; 

 aanwezigheid tijdens een ouderavond georganiseerd voor de buitengewone basis- en 
secundaire school (BUBAO en BUSO) De Heemschool. Op deze avond hebben DOP, de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de mutualiteiten ouders geïnformeerd over 
hun rechten en mogelijke tegemoetkomingen (en dus ook VSB). 

 
Een aantal intermediaire organisaties op wie de sessies gericht waren, komen in contact met zowel 
mensen met als personen zonder onmiddellijke zorgvraag (bv. de mutualiteiten); anderen bereiken 
hoofdzakelijk zorgvragers (bv. Familiehulp). Ten slotte heeft het Kenniscentrum WWZ ook 
organisaties bereikt voor wie zorg niet tot hun corebusiness behoort, maar die ook zorgvragers 
onder hun leden tellen (bv. vzw FEDOS). Daarnaast werden ook informatiesessies rechtstreeks aan 
burgers gegeven, voornamelijk aan ouderen en studenten. 
 
In het totaal werden in 2017 en 2018 rond de 550 mensen bereikt op minstens 42 informatiesessies: 
 

 

Bekendmakings-
campagne 
2017 

Aantal 
informatie-

sessies 

Aantal 
aanwezigen 
(personen) 

Organisaties Burgers 

VSB  9 150 - vzw Minderhedenforum; 
- vzw Home-Info; 
- het overleg van de lokale 
diensten- centra; 
- vzw Christelijke mutualiteit; 
- vzw Familiehulp; 
- vzw FEDOS; 
- BOT-info- en adviesmeeting 
(25 à 30 personen/exact aantal 
niet beschikbaar); 
- BOT-Zorgknooppuntoverleg:  
Silva Medical, Federatie van  
Socialistische mutualiteiten van 
 België, Chirec, Liever Thuis 
LM, Ado Icarus, LDC  
Randstad, LDC Het Begin. 
- Deelnemers aan het lokaal 
overleg thuiszorg. 
Aantal: Minstens 16 

- vzw Brussels 
OuderenPlatform 
(leden); 
- OKRA 
Oudergem (leden); 
- vzw FEDOS 
(vrijwilligers). 
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Bekendmakings
-campagne 
2017 

Aantal 
informatie-

sessies 

Aantal 
aanwezigen 

Organisaties Burgers 

VSB  12 116 - OKRA; 
- Dienst Ondersteuningsplan 
Vlaams Brabant en Brussel; 
- Huis voor Gezondheid; 
- Gezondheidsinstellingen 
Brussel (GIBBIS); 
- Socialistische mutualiteit 
Aantal: 13 

- Seniorenraad 
Anderlecht; 
- Vrijwilligers in de 
seniorenraad 
Anderlecht; 
- OKRA-leden; 
- vrijwilligers en 
gebruikers van LDC 
Het Anker, LDC 
Miro en LDC Ado-
Icarus. 
- Gebruikers van 
LDC De Kaai en 
LDC Ellips; 
- Culturele Raad 
Anderlecht. 

PVF 4 86 - Justitiehuis Brussel; 
- BUSO De Heemschool; 
- Dagcentrum Thuis; 
- Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) 
Brussel: Ondersteuningscentrum jeugdzorg, sociale 
dienst gerechtelijke jeugdhulp, 
vzw Cachet, vzw CAW Brussel, Vertrouwenscentrum 
kindermishandeling, Bru-Stars, CLB Pieter Breughel, 
CGG Brussel, Huis der Gezinnen,  
’t Pasrel, Parket Brussel, MFC Levenslust, Solidariteit 
voor het Gezin, Pleegzorg, Vlaamse Gemeenschap - 
Agentschap Continuïteit en Toegang, Dienst 
Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel. 
Aantal: 32 

PVF 7 135 - vzw De Ark te Laken; 
- vzw Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Brussel; 
- Agentschap Integratie en 
Inburgering; 
- VGC-administratie WGG; 
- BOT-zorgknooppuntoverleg: 
CAW Brussel, Home-Info, 
Liever Thuis LM, Magnolia, 
CM, Ado Icarus, Liberale 
Mutualiteit, HR Rail, WZC 
Clivia, LDC Randstad, WGC 
De Brug, CAW Westland,  
LDC Aksent. 
Aantal: 16 

- 
Erasmushogeschool 
Brussel (eerste jaar 
sociaal werk); 
- Odissee (laatste 
jaar 
orthopedagogie). 
 

Totaal  16 285 32  
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DOP Minstens 
10 

40-80 
Gemiddeld 5 

à 10 per 
sessie. 

Precieze 
cijfers niet 

beschikbaar. 

- vzw Ebisu; 
- vzw Tracé Brussel; 
- Kasterlinden; 
- T.W.I. Kannunnik Triest; 
- vzw Atelier Groot-Eiland;  
- Actiris; 
- vzw CAW Brussel - teams onthaal en begeleiding 
(verschillende data); 
- Agentschap Integratie en Inburgering (verschillende 
data). 
Aantal: 8 

 
Het Kenniscentrum WWZ voorziet de komende maanden informatiesessies voor Zorgnet-Icuro, 
Brussels Ouderenplatform, LDC Lotus en OKRA Laken. 
 
In het najaar wordt in samenwerking met het Kenniscentrum WWZ een website over de VSB in 
Brussel gelanceerd: www.vlaamsesocialebescherming.brussels. Om personen te stimuleren zich 
tijdig aan te sluiten ontwikkelt het Kenniscentrum WWZ bovendien een animatiefilmpje dat kort 
de uniciteit van de VSB in Brussel uitlegt (vrijwillige aansluiting, wachttijd…). 
 
Het aantal aangesloten Brusselaars bij de VSB is in 2017 licht gestegen (van 42.831 in 2016 naar 
43.228 in 2017). 
 
 
Vraag nr. 2 van 26 november 2018 van mevrouw Khadija Zamouri 
Gezondheid: Geestelijke gezondheid bij Brusselse leerlingen en studenten 
 
De maand oktober stond naar jaarlijkse gewoonte in het teken van de geestelijke gezondheid, met 
als hoogtepunt 10 oktober, Werelddag van de Geestelijke Gezondheid.  
 
Net als vorig jaar, is dit een uitgelezen moment om stil te staan bij het geestelijk gezondheidsbeleid 
van de VGC en in het bijzonder bij de maatregelen die getroffen werden om de veerkracht van 
onze leerlingen en studenten te versterken. LOGO Brussel verrichtte de voorbije jaren in dat 
opzicht uitstekend werk door o.m. scholen attent te maken op de geestelijke gezondheid van hun 
leerlingen; denk maar aan de theatervoorstelling met Peleman ‘Te Gek!? Open Geest’ of nog de 
infosessie ‘fit in je hoofd’.  
 
Niettegenstaande deze acties, blijven investeringen in de geestelijke gezondheidszorg broodnodig.  
 
Worden de getroffen acties door o.m LOGO Brussel ook op hun doeltreffendheid geëvalueerd? Zo 
ja, wat zijn de belangrijke conclusies uit de evaluatierapporten?   
 
Welke nieuwe acties werden ondernomen in het jaar 2017-2018? Zijn er nieuwe acties in de 
pipeline voor het schooljaar 2018-2019?  
 
In juli 2015 werd het Brussels netwerk Bru-Stars opgericht dat instaat voor het implementeren van 
het geestelijk gezondheidsbeleid voor jongeren en kinderen. Bij het stellen van mijn vraag vorig 
jaar vernam ik dat Bru-Stars het programma ‘vroegdetectie en preventie’ nog moest uitwerken.  
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Terzelfdertijd trok Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen 1,2 
miljoen euro uit voor vroegdetectie en preventie. Welke concrete acties werden onder dit 
programma gerealiseerd voor Brussel? Welke partners werden betrokken bij dit programma?  
 
Studenten in het hoger onderwijs kampen met factoren die invloed hebben op hun geestelijke 
gezondheid, denk maar aan stress, studie- en levenskeuze enzovoort. 
 
Om deze problematiek aan te pakken ontwikkelde het Studiegezondheidscentrum van de KUL, in 
samenwerking met het fonds GavoorGeluk het programma ‘MindMates’. Dit initiatief is erop 
gericht om het psychisch welzijn van de KUL studenten te versterken binnen en buiten de 
campusmuren. Zo ontwikkelden ze een workshop ‘Upgrade Your Mind’ om voor zichzelf en 
anderen te kunnen zorgen en lanceerden ze het initiatief ‘MindMates-buddy’, waarbij studenten 
andere studenten een luisterend oor bieden.  
 
Daarnaast wordt ook het personeel opgeleid met het oog op het detecteren van ernstige psychische 
problemen. Bestaan er een soortgelijke projecten in de Brusselse hogescholen en universiteiten?  
 
Via studenten in het hoger onderwijs vernam ik dat ze niet meteen weten bij wie ze terechtkunnen 
met hun emotionele problemen. Is hier een rol weggelegd voor de VGC om de bestaande 
voorzieningen bekender te maken bij deze doelgroep? 
 
Antwoord 
 
Met acties van de VGC en Logo Brussel wil het College de Brusselaar sensibiliseren over 
geestelijke gezondheidszorg. De impact van deze individuele acties concreet meten, is moeilijk, 
zelfs onmogelijk. Logo Brussel heeft als opdracht om de materialen en methodieken die de 
Vlaamse expertisecentra ontwikkelen in Brussel te verspreiden. Hiervoor zet Logo Brussel tal van 
acties op, denk maar aan: Fit in je Hoofd (volwassenen), Noknok (12-16 jarigen), Zilverwijzer 
(ouderen) en de Goed-Gevoel-Stoel (kwetsbare groepen). 
 
Deze materialen zijn door het Vlaamse Instituut Gezond Leven ontwikkeld. De effectiviteit van 
deze methodieken en materialen wordt door de expertisecentra-ontwikkelaars zelf onderzocht. Het 
is de bedoeling dat enkel methodieken en materialen die reeds een wetenschappelijk aangetoond 
effect hebben, gelanceerd worden door Logo Brussel. 
 
Om het effect te maximaliseren moedigt Logo Brussel scholen aan om niet alleen losse acties rond 
welbevinden uit te werken, maar om deze in een structureel beleid rond welbevinden op school op 
te nemen. Zo ondersteunde Logo Brussel het voorbije schooljaar initiatieven zoals: digital 
storytelling (Insjalet) vanuit 10 tips uit Fit in je hoofd, infostands voor studenten en workshops 
rond welbevinden, seksualiteit en relatievorming. 
 
Voor meer details verwijs ik graag naar mijn antwoord met bijlagen op de vraag om uitleg 
“betreffende de taken, opdrachten en resultaten van Logo Brussel” van 20 april 2018. 
Binnen het VGC-reglement voor de subsidiëring van initiatieven in het kader van het 
gezondheidsbeleid in Nederlandstalige onderwijsinstellingen en gezinsvoorzieningen, dienden 19 
(vestigingen) van onderwijsinstellingen in het schooljaar 2017-2018 een subsidieaanvraag in over 
het thema ‘welbevinden’. Zo werden er subsidies voorzien voor: relaxen in de klas, je goed in je 
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vel voelen, tot rust komen en mindfull-yogasessies. Ook in het huidig schooljaar 2018-2019 
dienden scholen nieuwe projecten in rond welbevinden, zoals samen leren bewust en gezond 
samenleven en accent op talent.  
 
Goedgekeurde subsidieaanvragen van (vestigingen van) onderwijsinstellingen voor het schooljaar 
2017-2018: 

Naam Aanvrager Naam initiatief thema Periode 
GO! basisschool  
Hendrik Conscience 
Schaarbeek  
 

Relax in de klas 
Woogie Boogie 

welbevinden sep2017-dec 2017 

GO! basisschool  
Carolus Magnus 
Schaarbeek 
 

Jaarthema: voel je wel in je vel - 
relax in de klas 

welbevinden sep2017-jun 2018 

GO! basisschool  
De Goudenregen 
Ganshoren 
 

Relax in de klas welbevinden sep2017-dec 2017 

Vrije Basisschool  
De Schatkist- 
Evangelische Basisschool 
 

Sporten en feesten beweging + 
welbevinden 

sep2017-dec 2017 

Vrije Basisschool –  
Onze Lieve Vrouw 
 

Een gezonde geest in een gezond 
lichaam 

welbevinden sep2017-dec 2017 

Vrije Basisschool –  
Ten Nude 

Soep, zwemmen, gezond ontbijt, 
vrijdag: fruitdag, kleuterschool: 
mindfulness 

verschillende 
thema's 

sep2017-dec 2017 

GO! basisschool 
Unescoschool Koekelberg 
 

Sport je fit beweging + 
welbevinden 

sep2017-dec 2017 

Vrije Basisschool –  
Sint-Pieterscollege 
 

Sport beweegt je school + warme 
school 

beweging + 
welbevinden 

sep2017-dec 2017 

Vrije Basisschool –  
Sint-Pieterscollege 
 

Sport beweegt je school + warme 
school 

beweging + 
welbevinden 

sep2017-dec 2017 

Vrije Basisschool –  
Sint-Pieterscollege 
 

Sport beweegt je school + warme 
school 

beweging + 
welbevinden 

sep2017-dec 2017 

GO! technisch atheneum 
Zavelenberg  
Sint-Agatha-Berchem 
 

Mindfull Yogasessies welbevinden sep2017-dec 2017 

Atheneum Anderlecht Samen bewust en gezond leren 
samenleven 
 

verschillende 
thema's 

sep2017-dec 2017 
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GO! atheneum Ukkel 
 

Geïntegreerd gezondheidsbeleid welbevinden sep2017-dec 2017 

Vrije Basisschool -           
Regina Assumpta 

Welbevinden van onze kinderen, 
ouders en leerkrachten in functie 
van maximale ontwikkelings- en 
leerkansen bij onze kinderen 
 

welbevinden  sep-dec 2017 

Vrije Basisschool -           
Regina Assumpta 

Welbevinden van onze kinderen, 
ouders en leerkrachten in functie 
van maximale ontwikkelings- en 
leerkansen bij onze kinderen 
 

welbevinden  sep-dec 2017 

Jan Van 
Ruusbroeckollege 
 

Gezondheidsdagen derde jaar ASO  
tweede graad 

verschillende 
thema's 

jan - jun 2018 

Koninklijk Instituut 
Woluwe 
 

Tot rust komen als leerling en als 
leerkracht 

welbevinden jan - jun 2018 

GO! atheneum Emanuel 
Hiel Schaarbeek-Evere 
 

Fit in je vel: een gezonde geest in 
een gezond lichaam 

verschillende 
thema's 

jan - jun 2018 

GO! basisschool  
De kleine Geuzen Jette 

Welbevinden, lichaamshygiëne en 
beweging ‘Voel je wel in je vel 2,0’ 
 

beweging + 
hygiëne + 
welbevinden 
 

jan - jun 2018 

 
Bru-Stars (het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) is trekker 
van ‘Connect’, het programma vroegdetectie en -interventie dat momenteel in opstart is.  
 
Het doel van Bru-Stars Connect is:  
 snel en tijdig detecteren van hoge risicosituaties die kunnen evolueren naar een ernstig 

geestelijk gezondheidsprobleem bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar) in 
Brussel; 

 hierop laagdrempelig en kortdurend interveniëren, zelfs indien er geen specifieke hulpvraag 
is van het kind of de jongere.  

 
De uitvoering van Bru-Stars Connect verloopt via een cofinanciering tussen verschillende 
overheden: Vlaamse Gemeenschap (150.000 euro), Federale overheid (50.000 euro voor 
Crosslink), GGC (60.000 euro) en VGC (71.000 euro). Momenteel zit Bru-Stars Connect in de 
opstartfase. 
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Prioritaire doelgroepen waarop het programma vroegdetectie en -interventie zich richt: 
 0-3 jaar: de moeder/ouder-kindrelatie, depressieve toestand bij de allerkleinsten en 

relationele problemen. Met als partners: ONE, Kind en Gezin, CKG, Huis van het Kind 
Brussel, materniteit, vroedvrouwen, huisartsen, kinderdagverblijven...  

 10-16 jaar en 16-23 jaar: overgang naar de secundaire school en overgang naar de 
volwassen leeftijd. Sociaal isolement (en ook schooluitval) worden door familie, school… 
als aanmeldingsreden gebruikt, maar onderliggend zijn er vaak problemen van psychose, 
beginnende schizofrenie, suïcidaliteit, depressie, eetstoornissen en verslavingen. Met als 
partners: CLB, scholen, jeugdhuizen… 
 

Naast vroegdetectie en -interventie (inclusief doorverwijzing naar langdurige hulp indien nodig), 
zal er binnen deze werking ook aandacht zijn voor sensibilisering en coaching van 
(eerstelijns)actoren (scholen, CLB’s (inclusief KANS), CAW, bijzondere jeugdzorg…). Concreet 
gaat het dan over het herkennen van eerste risicosignalen bij kinderen en jongeren, het inschatten 
van de mogelijkheden en beperkingen van het kind en het zoeken naar ondersteuning hiervoor. 
Deze actoren zijn ook de potentiële toeleiders naar het programma. 
 
Tot slot wat geestelijke gezondheidszorg in het hoger onderwijs betreft: het CAW Brussel is als 
belangrijke welzijnspartner aanwezig op beide campussen van de VUB, in Etterbeek en Jette. Zij 
hebben laagdrempelige diensten waar een student kan aankloppen voor psychosociale begeleiding, 
slachtofferhulp, eerstelijnshulp... Ook in Brussel centrum zijn deze diensten beschikbaar, op 
wandelafstand van de campussen van Odisee en de Erasmushogeschool Brussel. 
 
Het CAW zet sterk in op sensibilisering bij studenten door ieder jaar aanwezig te zijn op de kick-
off-momenten van de VUB en Odisee en op Brussel Brost, het grote jaarlijkse studentenstadsfeest, 
waar de organisatie studenten informeert over haar werking. 
 
CAW Brussel komt eveneens op vraag van de docent haar werking of bepaalde deelaspecten ervan 
toelichten in een les. 
 
Hun Jongeren Advies Centrum (JAC) richt zich specifiek naar jongeren tussen 12 en 25 jaar. 
 
In totaal staan 15 hulpverleners klaar voor de jongeren, maar ook voor de ouders, opvoeders of 
leerkrachten uit hun omgeving. 
 
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel richt zich eveneens regelmatig naar studenten 
door lezingen over suïcide en drugs te organiseren. 
 
Ook de onderwijsinstellingen zelf zetten in op geestelijke gezondheid. Denk maar aan de dienst 
voor studieadvies, de studiebegeleidingscentra, de trajectbegeleiders en de sociale en medische 
diensten. 
 
Daarnaast kan een student individuele begeleiding aanvragen of zich aanmelden voor een tutor. 
 
In 2017 opende de VUB het Brussels University Consultation Center ofwel BRUCC. Zij 
organiseerden in 2018 workshops voor studenten: sterker met stress en piekertraining. 
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Vraag nr. 3 van 18 februari 2019 van de heer Arnaud Verstraete 
Gezin: De evolutie van het aantal plaatsen in de kinderopvang 
 
Kinderopvang is een van de grootste en belangrijkste uitdagingen op het vlak van welzijn voor de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. De creatie van voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle 
kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest is dan ook van cruciaal belang voor zijn jonge 
bevolking en de structurele preventie van armoede. 
 
De discussie over de correcte cijfers ligt aan de basis van dit debat. Volgens de cijfers van Kind en 
Gezin werden er in totaal slechts 27 nieuwe plaatsen gecreëerd. Het collegelid benadrukt steeds dat 
er hoofdzakelijk wordt ingezet op de inkomensgerelateerde plaatsen en dat is ook te zien in de 
cijfers; er werden volgens Kind en Gezin 681 nieuwe IKT-plaatsen gecreëerd. Groen kan deze 
stijging van het aantal betaalbare plaatsen alleen maar toejuichen, maar ziet ook dat er nog steeds 
een enorm tekort is aan plaatsen. 
 
Volgens de cijfers van Kind en Gezin waren er 3.950 inkomensgerelateerde plaatsen in 2014 en in 
2018 (3e kwartaal) 4.631. Dit betekent dat er in totaal 681 inkomensgerelateerde plaatsen werden 
gecreëerd.  
 
Op 8 februari 2019, tijdens de plenaire zitting van de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, sprak het collegelid over 3.759 inkomensgerelateerde plaatsen in 2014 
en vandaag zouden er 4.752 dergelijke plaatsen zijn. Een verschil van 993 plaatsen. 
 
Zijn de cijfers die het collegelid communiceerde voor 2014 (namelijk 3.759 inkomensgerelateerde 
plaatsen geteld in 2014) de officiële cijfers van Kind en Gezin en met welke maand of welk 
kwartaal van 2014 stemmen zij overeen? 
 
Zijn de cijfers die het collegelid communiceerde voor “de situatie vandaag” (namelijk 4.752 
inkomensgerelateerde plaatsen) gebaseerd op de officiële cijfers van Kind en Gezin en met welk 
kwartaal of welke maand stemmen die cijfers overeen? 
 
Hoeveel van de in totaal 4.752 inkomensgerelateerde plaatsen zijn vandaag effectief beschikbaar 
en hoeveel zijn er bezet? 
 
Wat zijn de laatste beschikbare cijfers van Kind en Gezin, voor alle plaatsen, zowel de 
inkomensgerelateerde als de niet-inkomensgerelateerde plaatsen? 
 
Hoeveel van de 993 (volgens cijfers meegedeeld door het collegelid) nieuwe inkomensgerelateerde 
plaatsen zijn effectief nieuwe plaatsen, die gecreëerd werden en hoeveel zijn upgrades van niet-
inkomensgerelateerde plaatsen, die werden omgevormd tot inkomensgerelateerde plaatsen? 
 
Hoeveel Nederlandstalige kinderopvangplaatsen werden overgebracht naar ONE omwille van de 
verstrengde taalvereisten? In welke crèches? Hoeveel plaatsen per gemeente? 
 
Hoeveel gezinnen staan momenteel op een wachtlijst voor een inkomensgerelateerde plaats in de 
Nederlandstalige kinderopvang? 
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Antwoord 
 
Cijfers kinderopvang zijn permanent in beweging. Voor de inkomensgerelateerde kinderopvang is 
deze beweging de voorbije legislatuur steeds in stijgende lijn geweest. Het cijfer van 3.759 
inkomensgerelateerde kindplaatsen is van 1 april 2014, op het moment dat het nieuwe decreet 
kinderopvang van start ging. Deze nieuwe regelgeving was het begin van het volledig nieuw 
subsidie- en vergunningensysteem van Kind en Gezin, met indeling in subsidietrappen. Het cijfer 
3.950 kindplaatsen geeft aan hoeveel kindplaatsen er waren op 31 december 2014. 
 
Dit zijn de meest recente, maar voorlopige cijfers aangeleverd door Kind en Gezin, die (nog) niet 
beschouwd mogen worden als officieel. Stopzettingen worden vaak laat doorgegeven. Daarnaast 
zijn er ook dossierbewegingen die met terugwerkende kracht kunnen ingaan. Pas na een periode 
van ongeveer 4 maanden kunnen de cijfers als stabiel beschouwd worden. Dat is ook de reden dat 
op de website van Kind en Gezin nog geen cijfers van 31 december 2018 terug te vinden zijn.  
 
Het aantal van 4.752 inkomensgerelateerde plaatsen in de cijferoverzichten geeft het aantal 
vergunde inkomensgerelateerde plaatsen weer. In principe zijn al deze plaatsen beschikbaar. De 
meest recente bezettingspercentages zijn van 2017 (gebaseerd op de op voorhand doorgegeven 
opvangplannen). Het bezettingspercentage van alle opvanglocaties in Brussel had toen een 
gemiddelde van 113%. Het is aannemelijk dat ook in 2018 en 2019 in het merendeel van de 
kinderopvanglocaties in Brussel bijna alle plaatsen bezet waren. De meest recente cartografie geeft 
aan dat er in Brussel gemiddeld 1,07 kindjes opgevangen worden per kindplaats (niet ieder kindje 
heeft voltijdse opvang nodig). Dit zorgt ervoor dat het vermoedelijk aantal kinderen dat we in het 
Nederlandstalig inkomensgerelateerd circuit momenteel opvangen, boven de 5.000 ligt. 
 
De meest recente cijfers tot mijn beschikking zijn van 31 december 2018. Zoals hierboven 
aangegeven zijn dit nog geen ´officiële´ cijfers omdat deze nog niet als stabiel beschouwd kunnen 
worden. Zo is er ondertussen al een wijziging doorgevoerd in deze cijfers. Het voorlopig totaal was 
toen 4.752 inkomensgerelateerde plaatsen en 2.359 niet-inkomensgerelateerde plaatsen. 
 
Elke inkomensgerelateerde plaats is nieuw. Een crèche kan niet én inkomensgerelateerd én niet-
inkomensgerelateerd werken. Er werd deze legislatuur geen enkele niet-inkomensgerelateerde 
crèche opgewaardeerd naar een inkomensgerelateerde crèche. Alle nieuwe inkomensgerelateerde 
crèches die geopend werden, bestonden dus uit volledig nieuwe, inkomensgerelateerde plaatsen. 
 
Soms heeft een inkomensgerelateerde crèche wel enkele niet-gesubsidieerde maar wel vergunde 
plaatsen extra zodat er op piekmomenten even in hogere capaciteit kan worden gegaan. Enkele 
crèches hebben deze niet-gefinancierde plaatsen via de uitbreidingsrondes omgevormd naar 
permanente inkomensgerelateerde plaatsen. Dit aandeel verschilt van dossier tot dossier, maar is 
zeer beperkt. 
 
Deze cijfers en dit transitieproces wordt integraal opgevolgd door Kind en Gezin; de VGC heeft 
hier geen regierol in. Deze cijfers zijn best op te vragen via collega’s in het Vlaams Parlement. 
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Op basis van de beschikbare informatie kan geen zeker cijfer gegeven worden omdat men niet 
100% kan bevestigen wat er met een organisator gebeurt eenmaal zijn vergunning bij Kind en 
Gezin eindigt. 
 
Sinds de start van het nieuw decreet in 2014 zouden met zekerheid 29 voormalig gemelde of 
geattesteerde Brusselse opvanglocaties bij Kind en Gezin met een totale opvangcapaciteit van 667 
plaatsen formeel vergund zijn door ONE. 
 
Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel registreert de aanvragen en bij iedere aanvraag kunnen 
ouders tot 5 voorkeurscrèches opgeven. Per crèche is er aldus een lijst van alle ouders die deze 
crèche in hun ‘top 5’ geplaatst hebben. Deze cijfers dienen dus genuanceerd, want een ouder kan 
haar of zijn kind in 5 verschillende crèches aanmelden en zo 5 keer op een lijst staan.  
 
Het aantal aanvragen is continu in beweging en ieder cijfer is een momentopname. Een ‘foto’ op 7 
maart 2019 toont 2.014 aanvragen. Dit wil niet zeggen dat al deze ouders wachtende zijn. Veel 
aanvragen worden erg ruim op voorhand ingediend. Van deze 2.014 aanvragen zijn er voor 880 
een opvangplaats binnen de 5 maanden. 
 
 
Vraag nr. 4 van 25 februari 2019 van de heer Arnaud Verstraete 
Gezin: Het aantal plaatsen en subsidies van de gemeentelijke Nederlandstalige kinderopvang 
 
Het aanbod van Nederlandstalige kinderopvang in Brussel beantwoordt niet aan de noden van de 
Nederlandstalige Brusselse ouders. Er werden de laatste jaren vooral inkomensgerelateerde 
plaatsen gecreëerd, wat Groen alleen maar kan toejuichen. Het totaal aantal plaatsen bleef echter 
stabiel, waardoor vele ouders nog steeds geen plaats vinden voor hun kind. 
 
Voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang is echter van cruciaal belang voor de 
positieve ontwikkeling van de jonge bevolking van het Brussels hoofdstedelijk gewest. 
Kinderopvang wordt door verschillende actoren georganiseerd, waarbij de gemeenten een van de 
belangrijkste organisatoren zijn. 
 
Kan het collegelid een overzicht per gemeente geven van het aantal Nederlandstalige gemeentelijke 
crèches en het aantal plaatsen per crèche? 
 
In welke gevallen worden deze crèches gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschapscommissie? 
Hoeveel middelen ontvangen de gemeentelijke crèches van de Vlaamse Gemeenschapscommissie?  
Kan hiervan eveneens een overzicht per gemeente gegeven worden? 
 
Hoeveel middelen ontvangen de gemeentelijke crèches van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 
 
Hoeveel plaatsen zijn er momenteel in de gemeentelijke Nederlandstalige kinderopvang t.o.v. het 
totaal aantal plaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang? 
 
Welke evolutie is er sinds 2014 in de verhouding van gemeentelijke Nederlandstalige kinderopvang 
t.o.v. het totaal aantal Nederlandstalige plaatsen? 
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Antwoord 
 
Op dit moment zijn er in het Brussels gewest 17 crèches vergund door Kind en Gezin waarvan een 
gemeentebestuur of OCMW het organiserende bestuur is. Al deze locaties werken met 
inkomenstarief en omvatten een gezamenlijke capaciteit van 584 plaatsen. 
 
Organisator Naam CAP Straat PC 

Gemeente Anderlecht De Viooltjes 34 Doverstraat 23  1070 

Gemeente Anderlecht De Roosjes 28 Severineplein 1b  1070 

Gemeente Anderlecht De Zonnebloem 49 Paul Jansonlaan 68  1070 

Gemeente Anderlecht De Klaproos 28 Bouwerstraat 1  1070 

Stad Brussel Hoofdstedelijke Crèche 48 Helihavenlaan 52  1000 

Stad Brussel Hoofdstedelijke 
Kinderkribbe 

54 Mutsaardlaan 25en69  1020 

Stad Brussel Stedelijke Peutertuin 20 Richard Neyberghlaan 6  1020 

Stad Brussel Hoofdstedelijke 
Kinderkribbe 

23 Reper Vrevenstraat 100  1020 

Stad Brussel Georges Lacroix 23 Kortenbachstraat 8  1130 

Stad Brussel Hoofdstedelijke 
Kinderkribbe 

36 Frans Vekemansstraat 48  1120 

Gemeente Evere De Hummeltjes 46 Willebrord Van Perckstraat 113  1140 

Gemeentebestuur Sint-Joost-
ten-Node 

Joost-E-Fien 31 Braemstraat 47  1210 

Gemeentebestuur Sint-Joost-
ten-Node 

Het Madeliefje 23 De Liedekerkestraat 65-67  1210 

Gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe 

Roodebeek 49 Roodebeeksteenweg 322  1200 

Gemeente Sint-Pieters-
Woluwe 

Stokkel 28 Francois Desmedtstraat 81  1150 

Gemeente Sint-Pieters-
Woluwe 

Mooi Bos 28 Stoeterijlaan 100  1150 

Ocmw Ukkel Asselbergs 36 Joseph Bensstraat 82a  1180 
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Er is subsidiering van de VGC mogelijk voor zowel infrastructuur als kindplaatsen 
(werkingsmiddelen). Een belangrijke toelatingsvoorwaarde is dat de organisator aangesloten is bij 
het Lokaal Loket Kinderopvang. Alle huidige locaties komen momenteel in aanmerking voor 
subsidies, behalve Stad Brussel, die voorlopig nog niet aangesloten is bij het Lokaal Loket 
Kinderopvang. 
 
Voor het verkrijgen van een infrastructuursubsidie maakt de organisator een subsidieaanvraag op 
in overleg met de VGC. In het geval van gemeentelijke kinderopvang kan een cofinanciering 
opgezet worden tussen VGC – Gewest (wijkcontracten...) – Vlaamse Gemeenschap (VIPA – 
sociale infrastructuur) – en eventueel andere overheden (bv. EFRO). 
 
Kindplaatsen (werkingsmiddelen) kunnen aangevraagd worden via een oproep uitbreiding 
kinderopvang van de VGC. De criteria hiervoor worden bepaald via een oproep, op advies van de 
adviesraad Gezin. Uitbetaling verloopt via een verordening en subsidiereglement.  
 
Andere werkingsmiddelen die de gemeenten kunnen ontvangen, zijn de subsidies voor de 
organisatie van studiedagen. 
 
De voorbije legislatuur ontvingen de organiserende besturen van bovenstaande crèches samen 
ongeveer 1 miljoen euro vanuit het beleidsdomein Gezin: 
 
Subsidie Organisator Bedrag in euro 

Capaciteitsuitbreiding De Klaproos 2017 Gemeente Anderlecht 511,52 

Capaciteitsuitbreiding De Klaproos 2017 Gemeente Anderlecht 24.812,92 

Capaciteitsuitbreiding De Klaproos 2018 Gemeente Anderlecht 6.267,68 

Capaciteitsuitbreiding De Klaproos 2018 Gemeente Anderlecht 50.004,55 

Capaciteitsuitbreiding De Klaproos 2019 Gemeente Anderlecht 23.175,51 

Infrastructuur De Klaproos Gemeente Anderlecht 400.000,00 

Infrastructuur De Zonnebloem Gemeente Anderlecht 81.949,07 

Studiedagen 2014 Gemeente Anderlecht 250,00 

Studiedagen 2015 Gemeente Anderlecht 250,00 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2014 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 21.552,01 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2014 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 7.091,68 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2015 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 37.224,77 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2016 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 10.650,00 
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Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2017 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 10.650,00 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2017 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 40.942,47 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2018 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 61.925,79 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2018 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 10.650,00 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2019 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 9.000,00 

Capaciteitsuitbreiding Joost-e-Fien 2019 Gemeente Sint-Joost-ten-Node 104.546,01 

Infrastructuur verfraaiing Gemeente Sint-Pieters-Woluwe 10.743,86 

Capaciteitsuitbreiding Asselbergs 2016 OCMW Ukkel 12.206,48 

Capaciteitsuitbreiding Asselbergs 2017 OCMW Ukkel 36.619,45 

Capaciteitsuitbreiding Asselbergs 2018 OCMW Ukkel 32.968,68 

Studiedagen 2015 OCMW Ukkel 125,00 

Studiedagen 2016 OCMW Ukkel 125,00 

Studiedagen 2016 OCMW Ukkel 225,00 

Studiedagen 2017 OCMW Ukkel 250,00 

Studiedagen 2015 Stad Brussel 250,00 

Studiedagen 2016 Stad Brussel 1.000,00 

 

De VGC beschikt niet over totaalcijfers van de middelen die deze crèches van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ontvangen. 
 
Het aantal inkomensgerelateerde kindplaatsen nam in de huidige legislatuur met ongeveer 1.000 
eenheden toe. De gemeentebesturen die inzetten op Nederlandstalige kinderopvang en zelf crèches 
organiseren, namen actief deel aan de uitbreidingsrondes van Kind en Gezin en van de VGC. 
 
Het aantal kindplaatsen in crèches georganiseerd door gemeenten hield hiermee gelijke tred met 
het stijgingen in de andere crèches en heeft al meerdere jaren een stabiel aandeel van rond de 13%, 
met momenteel dus 584 kindplaatsen in Nederlandstalige crèches waarvan een gemeentebestuur of 
OCMW het organiserend bestuur is.  
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Vraag nr. 5 van 20 maart 2019 van de heer Dominiek Lootens-Stael 
Divers: De gunning van schoonmaakcontracten voor de ministeries en departementen onder 
haar bevoegdheid 
 
Ieder jaar stelt de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (een afzonderlijke dienst van het 
Ministerie van Werk, Sociale Zaken & Justitie) zijn actieplan voor de sociale fraude op. 
 
In het onderhavige geval had deze beroepsvereniging vastgesteld dat de FOD Financiën een 
schoonmaakcontract had gegund tegen voorwaarden die onder de normale marktprijzen lagen en 
die met de huidige lonen en voorwaarden niet haalbaar waren. 
 
Deze vereniging gaf ook aan dat het uurtarief ongeveer 25 euro per uur per werknemer zou moeten 
bedragen om alle kosten te dekken. 
 
In de schoonmaaksector wordt erkend dat het fenomeen van cascadering van onderaanneming een 
van de belangrijkste oorzaken van sociale fraude is. 
 
Welke schoonmaakbedrijven hebben deze legislatuur een contract verkregen met de kabinetten en 
departementen die onder de bevoegdheid van het collegelid vallen – opgesplitst per departement 
voor de afgelopen 10 jaar? 
 
Bestaat er een controle door de diensten van de VGC dan wel de Vlaamse overheid om na te gaan 
of de werknemers die werkzaam zijn in de schoonmaak van de VGC- gebouwen met de sociale 
wetgeving in orde zijn? Zo ja, is er weet van fraude en zijn er sancties opgelegd? 
 
Heeft de VGC de prijs als een van haar selectiecriteria genomen? Zo ja, zijn er contracten met 
uurtarieven van minder dan 25 euro geselecteerd? 
 
Staan de contracten toe dat bedrijven die de schoonmaakcontracten hebben gewonnen, deze in 
onderaanneming uitbesteden? 
 
Antwoord 
 
Deze vraag zal op gecoördineerde wijze beantwoord worden door de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor de facilitaire dienstverlening. 
 
 
Vraag nr. 6 van 26 maart 2019 van de heer Arnaud Verstraete 
Gezondheid: De afschaffing van de Vlaamse ondersteuningspremie voor Nederlandstalige 
Brusselaars 
 
Op 16 februari 2019 verscheen in BRUZZ een artikel waaruit bleek dat het sinds 1 januari 2019 niet 
meer mogelijk is voor Nederlandstalige Brusselaars met een arbeidshandicap om de Vlaamse 
Ondersteuningspremie (VOP) aan te vragen. Deze premie maakt het voor werkgevers 
gemakkelijker om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, door de eventuele extra 
kosten en lagere productiviteit te compenseren. 
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Eind mei 2018 waren er nog 796 toegekende VOP in Brussel. Hoe zullen Nederlandstalige 
werkzoekenden en werknemers met een arbeidshandicap in Brussel voortaan worden ondersteund, 
onder meer in hun zoektocht naar werk? 
 
Wanneer werd het collegelid hiervan voor het eerst op de hoogte gebracht? Op welke manier werd 
het collegelid bij deze beslissing betrokken? 
 
Welke initiatieven heeft het collegelid genomen om de continuïteit van de ondersteuning voor de 
Brusselse doelgroep te waarborgen? 
 
Hoeveel toegekende erkenningen van werknemers/werkzoekenden waren er eind december 2018 
in Brussel? 
 
Hoe en wanneer werden de personen met een VOP en de betrokken organisaties geïnformeerd over 
deze verandering? 
 
Wat gebeurde er met de reeds toegekende premies, m.a.w. hoe lang worden deze personen nog 
ondersteund? 
 
Hoeveel middelen werden er voor deze VOP's vrijgemaakt? Zullen deze middelen voortaan op een 
andere manier worden ingezet om Nederlandstalige personen met een arbeidshandicap in Brussel 
te ondersteunen of werden de subsidies naar Vlaanderen overgeheveld? 
 
Op welke manier zullen de Nederlandstalige personen met een arbeidshandicap voortaan worden 
ondersteund in Brussel? Hoeveel middelen worden er hiervoor vrijgemaakt? Beantwoorden deze 
middelen aan de Brusselnorm van 5%? 
 
Antwoord 
 
In 2008 werd, via het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de 
professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, het beheer van de Vlaamse 
Ondersteuningspremie (VOP) overgeheveld van het Departement Welzijn naar Werk, aangezien 
het gaat om een premie aan de werkgever, niet aan de persoon met een arbeidshandicap. Dit besluit 
bevatte bij opmaak geen duidelijk territoriaal toepassingsgebied.  
 
Bij de Zesde Staatshervorming werd dit geëxpliciteerd. De Bijzondere Wet tot Hervorming der 
Instellingen stelt het heel duidelijk:  in artikel 5 worden de persoonsgebonden materies, zijnde de 
bevoegdheden voor de Gemeenschappen, opgesomd. Hieronder staat het “beleid aan personen met 
een handicap, met uitzondering van de financiële tegemoetkoming voor de tewerkstelling van 
personen met een handicap die worden toegekend aan de werkgevers die personen met een 
handicap tewerkstellen”. De VOP, die een loonpremie is aan werkgevers voor de tewerkstelling 
van personen met een arbeidshandicap en aan zelfstandigen, is dus geen persoonsgebonden 
materie. 
 
In oktober 2018, naar aanleiding van de opmaak van een Besluit van de Vlaamse Regering dat het 
personele toepassingsgebied van de Vlaamse Ondersteuningspremie verduidelijkte, vroeg de Raad 
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van State om het territorialiteitsbeginsel (gelinkt aan Gewestbevoegdheden) te expliciteren: het 
VOP kon verleend worden op basis van woonplaats (alle inwoners van het Vlaams Gewest) of 
werkplaats (iedereen die werkt in een onderneming gelegen in het Vlaams Gewest). Op 26 oktober 
2018 besliste de Vlaamse Regering de 1ste piste te kiezen en dus voor de woonplaats te gaan.  
 
Kortom, de VOP is sinds het Vlinderakkoord een duidelijk territoriaal gebonden (Gewest)materie 
geworden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dan ook op 1 oktober 2017 haar eigen 
doelgroepenbeleid hervormd en kiest voor een activering van de werkloosheidsuitkering via 
Activa.brussels, met een specifieke premie voor personen met een handicap. Het is dus niet zo dat 
de (Nederlandstalige) Brusselaar plots in de kou komt te staan. De Brusselse premie is weliswaar 
een ’open enveloppe’ maar  beperkt tot 1 jaar, maximaal 1 keer te verlengen. 
 
Toch even de cijfers in de media duiden: er zijn 96 toegekende (lopende) premies in 2018. BRUZZ 
spreekt over 796 VOP, dit slaat op het totale aantal Vlaamse ondersteuningspremies die de 
afgelopen jaren aan Brusselaars zijn toegekend. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister 
Philippe Muyters op de parlementaire vraag van de heer Joris Poschet op 20 februari 2019. Deze 
premies lopen door tot hun voorziene einddatum (sommige premies lopen door tot 2023), nieuwe 
aanvragen of verlengingen kunnen niet meer sinds januari 2019.  
 
De werkgevers werden via email op de hoogte gebracht van de uitdoving op de einddatum van hun 
Vlaamse Ondersteuningspremie gekoppeld aan niet-in-Vlaanderen gedomicilieerde werknemers 
met een beperking. Op uw specifieke vragen, onder meer over budget voor de VOP, moet ik u het 
antwoord schuldig blijven. Een lid in het Vlaams Parlement kan zich hiervoor best richten tot de 
bevoegde minister.   
 
In het artikel van BRUZZ wordt ook verwezen naar een soortgelijke premie die de Franse 
Gemeenschap aan Brusselse werkgevers toekent. De vraag is natuurlijk of die Franse 
Gemeenschapspremie een wettelijke toets bij het Grondwettelijk Hof zou doorstaan. Als de Zesde 
Staatshervorming de premie inkleurt als Gewestmaterie, lijkt dit twijfelachtig. Ook vragen richting 
steun vanuit de VGC hebben geen fundering in de Bijzondere Wet. 
 
Maar de VGC ondersteunt wel al jaren initiatieven voor mensen met een arbeidshandicap. In het 
kader van arbeidszorg ontvangt vzw Atelier Groot Eiland 215.000 euro werkingsmiddelen 
vermeerderd met 235.000 euro investeringsmiddelen voor een moestuin, restaurant en winkeltje. 
Daarnaast ontvangt Centrum Ambulante Diensten (CAD) Brussel een jaarlijkse enveloppe van 
40.000 euro voor onder meer trajectbegeleiding van mensen met een arbeidshandicap. 
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BIJLAGE 1 

Organisaties 
Basisschool Regina Assumpta 
Basisschool Sint-Jozef 
Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS) - campus Dansaert 
Tracé Brussel vzw 
Basisschool Sint-Paulus 
Kleuterschool Sint-Vincentius 
Vrije basisschool Kameleon - Haren 
Kleuterschool Sint-Niklaasinstituut 
Sint-Niklaasinstituut 
Lagere school Sint-Niklaasinstituut 
Basisschool De Groene School 
BR(ik - Alles voor stadstudenten 
Basisschool Sint-Albertus 
Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls 
GO! basisschool De Bron 
KA Anderlecht 
Sint-Franciscus 
GO! basisschool De Wimpel 
Kleuterschool Sint-Joris 
GO! atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek-Evere 
GO! kunsthumaniora Brussel 
GO! internaat Kunsthumaniora Brussel 
Gemeentelijke basisschool Vande Borne 
GO! school voor beeldende Kunsten Anderlecht 
GO! muziekacademie Anderlecht 
Jongensinternaat Brussel 
Gemeentelijke basisschool "De Puzzel" 
GO! basisschool Carolus Magnus 
GO! basisschool De Kleine Geuzen 
GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding Brussel CLB 
Basisschool Sint-Ursula 
Basisschool Sint-Pieter 
Sint-Guido-Instituut 
Basisschool Sint-Guido 
Gemeentelijke basisschool Mooi-Bos 
Groep Intro vzw 
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Basisschool Prinses Juliana 
Gemeentelijke basisschool Peter Benoit 
GO! basisschool Magnolia 
Kleuterschool Mater Dei 
GO! autonoom internaat COOVI 
CVO COOVI 
Levenslust 
GO! atheneum Etterbeek 
GO! basisschool Atheneum Etterbeek 
GO! school voor beeldende kunsten Etterbeek 
Basisschool Sint-Jozef 
Brede School Elsene 
Basisschool Lutgardis 
Brede School Sint-Gillis 
COOVI Secundair Onderwijs 
Vrije basisschool Voorzienigheid 
GO! atheneum Unescoschool Koekelberg 
GO! basisschool Floralia 
GO! basisschool Floréal 
Jan-van-Ruusbroeckollege 
CLW Don Bosco Woluwe 
FIX 
Casablanco 
GO! basisschool De Goudenregen 
Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
GO! basisschool 't Regenboogje 
Basisschool Lutgardis Etterbeek 
Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs 
Koninklijk Instituut Woluwe BuSO 
Internaat Koninklijk Instituut Woluwe 
Basisschool Voorzienigheid 
Beeldenstorm 
MAKS - Media Actie Kuregem Stad 
Gemeentelijke basisschool Sint-Joost-aan-Zee 
Gemeentelijke lagere school Klavertjevier 
Gemeentelijke kleuterschool Klavertjevier 
GO! basisschool De Buurt 
Sint-Lukasacademie 
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Sint-Lukas Kunsthumaniora 
Vrije basisschool Sint-Lukas 
CLW Castor 
Instituut Anneessens-Funck 
Gemeentelijke basisschool De Kriek 
GO! basisschool De Zonnewijzer 
GO! meertalig atheneum Sint-Pieters-Woluwe 
Gemeentelijke kleuterschool Het Rad 
GO! basisschool Zavelput 
Don Bosco Technisch Instituut 
Don Bosco Internaat 
GO! basisschool Hendrik Conscience 
Basisschool Sint-Albert 
Gemeentelijke basisschool "De Wereldbrug" 
Buitengewoon lagere school Klim Op 
GO! basisschool De Muziekladder 
Vrije Basisschool Pistache 
Gemeentelijke basisschool Prinses Paola 
Basisschool Heilig-Hart 
GO! basisschool De Muziekladder 
Basisschool Heilige Familie Schaarbeek 
Brede School Brom (gemeente) vzw De Molenketjes 
GO! basisschool De Stadsmus 
Gemeentelijke muziekacademie Sint-Pieters-Woluwe 
Gemeentelijke basisschool Stokkel 
Brede School De vlotte babbel! 
Basisschool Instituut van de Ursulinen 
Gemeentelijke basisschool De Kadeekes 
Brede School De Witlofkinderen 
Vrije Vlaamse basisschool 
Basisschool Lucerna 
Lucernacollege Brussel 
Basisschool R. Van Belle 
Basisschool Sint-Jozef 
Basisschool Sint-Lutgardis 
Gemeentelijke basisschool Windekind 
Basisschool Ten Nude 
Magnolia BLO 
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De Ark te Laken Multifunctioneel centrum MFC 
GO! lagere school 't Plant'zoentje 
GO! lyceum 'Martha Somers' Brussel 
GO! CVO Brussel - NT2-afdeling 
GO! basisschool Unescoschool 
Basisschool Sint-Jozef 
Lagere school Sint-Karel 
GO! Heemschool II BuSO 
GO! Heemschool I BuBaO 
GO! internaat medisch pedagogisch instituut 
Brede School Flamingo 
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 
Gemeentelijke basisschool Windroos 
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 
GO! basisschool Kasteel Beiaard 
Gemeentelijke basisschool Poelbos 
GO! basisschool Theodoortje 
Erasmushogeschool - departement Lerarenopleiding 
GO! technisch atheneum: Paramedisch Instituut 
GO! muziekacademie Schaarbeek 
Basisschool Heilig-Hartcollege 
CVO Lethas Brussel 
Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel vzw (KOCB) 
Basisschool Leo XIII 
Sint-Pieterscollege 
Lagere school Sint-Pieterscollege 
GO! technisch atheneum Jette 
Nightingale, School voor Verzorging 
Basisschool Sint-Michiels 
Time Out Brussel vzw 
Vrije basisschool De Wemelweide 
GO! basisschool De Bloeiende Kerselaar 
CDO Stad Brussel (Instituut-Anneessens-Funck) 
Gemeentelijke basisschool L. Wittouck 
Mater Dei-Instituut 
Lagere School Mater Dei 
Regina Pacisinstituut 
Centrum voor Basiseducatie Brussel (Brusselleer) 
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GO! CVO Brussel 
Basisschool Sint-Gillis 
Imelda-Instituut 
Maria-Boodschaplyceum 
GO! basisschool De Kleurdoos 
GO! atheneum Brussel 
Gemeentelijke lagere school Koningin Astrid 
GO! atheneum Ukkel 
GO! basisschool Nellie Melba 
Lagere school Sint-Jan Berchmanscollege 
Vrije basisschool Scheutplaneet 
Gemeentelijke basisschool Paloke 
Basisschool Imelda 
Gemeentelijke basisschool Kameleon 
Vrij CLB "Pieter Breughel" van het vrij onderwijs 
GO! basisschool Zavelberg 
GO! technisch atheneum Zavelenberg 
GO! muziekacademie Etterbeek 
Brede School Domino - samen KENNIS maken 
GO! basisschool Papageno 
GO! scholengroep Brussel 
GO! technisch atheneum Victor Hortaschool 
Basisschool Heilig Hart van Maria Instituut 
GO! basisschool De Klimpaal - Freinetschool 
LUCA School of Arts - campus Sint-Lukas 
Basisschool Sint-Martinus 
Vrije kleuterschool Paruckschool 
Brede School Vorst 
Basisschool 'Onze-Lieve-Vrouw' 
GO! tehuis Etterbeek 
Lagere school Kristus Koning-Assumpta 
Huis van het Nederlands vzw 
Gemeentelijke lagere school De Vijvers 
Kleuterschool Kristus Koning-Assumpta 
Vrije Universiteit Brussel 
Brussels Education Center CVO 
GO! autonoom internaat De Tuinen 
Brede School Hartje Anderlecht 
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Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 
Koninklijke Militaire School 
Gemeentelijke basisschool Kakelbont 
Basisschool Instituut Maria Onbevlekt 
Gesubsidieerde vrije basisschool Champagnat 
Kleuterschool Sint-Jan Berchmanscollege 
Basisschool Angelusinstituut 
Intec Brussel vzw 
CVO Lethas - NT2-afdeling 
Basisschool Mariaschool 
Gemeentelijke basisschool Goede Lucht 
Basisschool Sint-Augustinus 
GO! atheneum Anderlecht 
Basisschool Rudolf Steiner 
Basisschool Sint-Jozef 
Basisschool Sint-Juliaan 'De Vlindertuin' 
GO! basisschool De Weg-Wijzer 
Gemeentelijke basisschool De Knapzak 
Maria Assumptalyceum ASO-TSO-BSO 
Syntra Leertijd 
CVO Meise-Jette 
Basisschool "Vier-Winden" 
CVO - Hogere Leergangen Fiscale en Sociale Wetenschappen 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs CLB 
GO! basisschool De Telescoop - Freinetschool 
Gemeentelijke Basisschool -De Knipoog 
GO! basisschool "De Toverfluit" 
Atheneum GO! for Business 
Gemeentelijke basisschool Regenboog 
Sint-Jan Berchmanscollege 
GO! basisschool T'Overbeek 
Gemeentelijke basisschool Scheut 
GO! basisschool "De Mozaïek" 
Basisschool Boodschapinstituut 
Sint-Jozefschool BLO 
Gemeentelijke basisschool Veeweide 
Gemeentelijke basisschool Harenheide 
vzw Talent & Studie 
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Buitengewoon secundair onderwijs Cardijnschool 
Basisschool voor buitengewoon onderwijs SPES 
LUCA School of Arts - campus Narafi 
Basisschool Maria Boodschap 
ODISEE 
Brede School Oudergem 
Gemeentelijke lagere school "Dertien" 
Brede School Essegem (BreS) 
Vrije basisschool Parkschool 
Jetse Academie Muziek-Woord-Dans 
Gemeentelijke lagere school Van Asbroeck 
Gemeentelijke basisschool Everheide 
Vrije lagere school Sint-Jozefscollege 
Sint-Jozefscollege 
Lutgardiscollege 
Basisschool Lutgardiscollege 
Jekino 
GO! basisschool De Telescoop - Freinetschool 
Kristus Koning - Maria Assumpta  
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 
Gemeentelijke Kleuterschool Koningin Astrid 
Art Basics for Children 
D'BROEJ 
Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel 
JES 
Zonder Handen 
Jeugd en Muziek Brussel 
Roodebeekcentrum 
Chiro Brussel 
Scouts en Gidsen Brussel 
Zinnema 
AMVB 
Bronks 
Brussels Ouderenplatform 
14' FOS De Faunaten 
140' FOS seascouts Roodbaard 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Elsene 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Evere 
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Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Jette 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Schaarbeek 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Sint-Agatha-Berchem 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Sint-Jans-Molenbeek 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Etterbeek 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe 
Luisterpuntbibliotheek 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Anderlecht 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Ukkel 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Vorst 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Watermaal-Bosvoorde 
Muntpunt bibliotheek 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Ganshoren 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Koekelberg 
Akabe 't Klauwtje 
Basta Brussel 
Chiro Bint 
Chiro Ganshoren 
Chiro Gewest Ket 
Chiro H20 Vorst 
Chiro Jijippeke 
Chiro Mutsaard 
Chiro Oudergem 
Chiro SAG-NOH 
Chiro Schaarbeek 
Chiro Sint-Anneke 
Chiro Stokkel 
Chiro Wacko 
Chirojongens Koraal 
Chiromeisjes Radium 
Scouts en Gidsen Vlaanderen Reynaert-Beatrijs 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu Brussel 
KAJ Don Bosco 
KAJ Lajet 
Ruach 
Scouts en Gidsen De Klauwaert 
Scouts en Gidsen Kruisboog-Hadewijch 
Scouts en Gidsen Molenbeek 
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Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens 
Scouts en Gidsen Ridders OLV Evere 
Scouts en Gidsen Ruusbroec Laken 
Scouts Jan Breydel en Gidsen Ekwator 
Scouts Sint-Martinus Ganshoren 
Atelier 34zero Muzeum vzw 
Hectoliter vzw 
Het Meervoud 
Interdiocesane Jeugddienst Brussel 
MAKS - Media Actie Kuregem Stad 
Jeugdhuis ’t Schabernak vzw 
Jeugdhuis Alleman 
Jeugdhuis De Branding vzw 
Jeugdhuis De Kuub 
Jeugdhuis De Schakel vzw 
Jeugdhuis 't Mutske vzw 
Jeugdhuis 't Uilekot 
Jeugdhuis Tongeluk vzw 
JH MJ DAR 
Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy 
Ritterklub V.S.V. 
Royal Olympia Korfbal Anderlecht 
Vlaams-Brusselse media 
Aksent vzw - LDC Aksent Evere 
Aksent vzw - LDC Aksent Schaarbeek 
Buurtwerk Chambéry vzw - LDC Chambéry 
Buurtwerk Noordwijk vzw - LDC De Harmonie 
Cosmos-Excelsior vzw - LDC Cosmos 
Cosmos-Excelsior vzw - LDC Vives 
Lokaal Dienstencentrum De Kaai vzw - LDC De Kaai 
Lokaal Dienstencentrum Ellips vzw - LDC Ellips 
Lokaal Dienstencentrum Forum vzw - LDC Forum 
Lokaal Dienstencentrum Forum vzw - LDC Miro 
Lokaal Dienstencentrum Het Anker vzw - LDC Het Anker 
Lokaal Dienstencentrum Randstad vzw - LDC Randstad 
Bij Ons - Chez Nous 
De Buurtwinkel 
De Schutting - Albatros 
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Woonzorgcentrum De Overbron 
Pigment 
Recht op wonen Bonnevie 
Vrienden van het Huizeke 
Wijkpartenariaat De Schakel 
CAW Brussel - directie 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel vzw 
Home Info - Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw 
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw 
Mederi vzw 
Brussels Overleg Thuiszorg vzw 
Het Punt - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel 
Huis voor Gezondheid vzw 
Atelier Groot Eiland 
Samenlevingsopbouw Brussel 
Emancipatie Via Arbeid 
Netwerk tegen Armoede 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen 
Forum van Etnisch-culturele Minderheden 
Brussels Platform Armoede vzw 
Centrum Ambulante Diensten vzw 
De Lork vzw 
Begeleid Wonen Brussel vzw 
Sociaal Vervoer Brussel vzw 
Brusselse Huisartsenkring vzw 
Den Teirling vzw 
Dienstencentrum voor het Kind - Nasci vzw 
Zonnelied vzw 
Familiehulp vzw 
Onder Ons 
Woon- en Zorgcentrum Warlandis 
IBO De Buiteling Sint-Joost Grens 18 
IBO De Buiteling Kogelstraat 
IBO De Buiteling Nieuwland 
IBO De Buiteling Sint-Joost Grens 67 
IBO De Buiteling Sint-Joris 
IBO De Puzzel - Leopold 
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IBO De Puzzel - Magritte 
IBO De Puzzel - Poelbos 
IBO De Puzzel - Vande Borne 
IBO De Rivieren - De Rivieren 
IBO De Rivieren - Heilig Hart 
IBO De Verliefde Wolk Havenwijk 
IBO De Verliefde Wolk Vierwinden 
IBO Helmet 
IBO KIK (Ket in Kuregem) Eloy 
IBO KIK (Ket in Kuregem) Odon 
IBO KIK (Ket in Kuregem) Scheut 
IBO Stroomopwaarts - Etterbeek 
IBO Stroomopwaarts - Laken 
Kinderdagverblijf Arion 
Kinderdagverblijf Asselbergs 
Kinderdagverblijf Bambino 
Kinderdagverblijf De Bengeltjes 
Kinderdagverblijf De Bloeiende Kerselaar 
Kinderdagverblijf De Elfjes 
Kinderdagverblijf De Engeltjes 
Kinderdagverblijf De Hummeltjes 
Kinderdagverblijf De Hummeltjes 
Kinderdagverblijf De Kaarsjesboom 
Kinderdagverblijf De Kakkewietjes 
Kinderdagverblijf De Ketjes 
Kinderdagverblijf De Kollebloem 
Kinderdagverblijf De Lentebloempjes 
Kinderdagverblijf De Poesjes 
Kinderdagverblijf De Rakkertjes 
Kinderdagverblijf De Roosjes 
Kinderdagverblijf De Toverfluit 
Kinderdagverblijf De Viooltjes 
Kinderdagverblijf De Vlindertjes 
Kinderdagverblijf De Waterlelie 
Kinderdagverblijf De Zandmannetjes 
Kinderdagverblijf De Zinnekes 
KDV De Klaproos 
Kinderdagverblijf De Zonnebloem 
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Kinderdagverblijf Elmer in de Stad 
Kinderdagverblijf Elmer Noord 
Kinderdagverblijf Elmer West 
Kinderdagverblijf Elmer Zuid 
Kinderdagverblijf Floralia 
Kinderdagverblijf Floréal 
Kinderdagverblijf Georges Lacroix 
Kinderdagverblijf Harlekijntje 
Kinderdagverblijf Harlekijntje 
Kinderdagverblijf Helihaven 
Kinderdagverblijf Helmetje 
Kinderdagverblijf Het Mezennestje 
Kinderdagverblijf Het Molentje 
Kinderdagverblijf Het Tinnen Soldaatje 
Kinderdagverblijf Joost-e-Fien 
Kinderdagverblijf Kasteel Beiaard 
Kinderdagverblijf Kiekeboe 
Kinderdagverblijf Kinderdroom 
Kinderdagverblijf Kolibrie 
Kinderdagverblijf Kraakje 
Kinderdagverblijf Lutgardis 
Kinderdagverblijf Madeliefjes 
Kinderdagverblijf Magnolia 
Kinderdagverblijf Mallemuis 
Kinderdagverblijf Minimabo 
Kinderdagverblijf Mooi-bos 
Kinderdagverblijf Mutsaard 
Kinderdagverblijf Neybergh 
Kinderdagverblijf Onze Guitjes 
Kinderdagverblijf Onze Vriendjes 
Kinderdagverblijf Pagadder 
Kinderdagverblijf Peperkoekenhuisje 
Kinderdagverblijf Pino 
Kinderdagverblijf Pluchke 
Kinderdagverblijf Prutske 
Kinderdagverblijf Reper-Vreven - Kakelbont Crèche 
Kinderdagverblijf Robbedoes 
Kinderdagverblijf Roodebeek 
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Kinderdagverblijf Scheutje 
Kinderdagverblijf Schobbejakske 
Kinderdagverblijf Sint-Karel 
Kinderdagverblijf Sloeberjungle 
Kinderdagverblijf Sloeberket 
Kinderdagverblijf Sloeberstad 
Kinderdagverblijf Stijntje 
Kinderdagverblijf Stokkel 
Kinderdagverblijf 't Babbelutje 
Kinderdagverblijf 't Folieke 
Kinderdagverblijf 't Jubeltuintje 
Kinderdagverblijf 't Kapoentje 
Kinderdagverblijf 't Kruimeltje 
Kinderdagverblijf 't Lijsternest 
Kinderdagverblijf Babilou 
Kinderdagverblijf 't Plantzoentje 
Kinderdagverblijf 't Sloeberke 
Kinderdagverblijf 't Toreke 
Kinderdagverblijf 't Wanneke 
Kinderdagverblijf 't Zandkasteeltje 
Kinderdagverblijf Ukelele 
Kinderdagverblijf Ukkepuk 
Kinderdagverblijf Ukkepuk-VRT 
Kinderdagverblijf Unkie Punkie 
Kinderdagverblijf Vekemans 
Kinderdagverblijf VUB Campus Elsene 
Les 1001 bêtises 
Kinderdagverblijf VUB Campus Jette 
Kinderdagverblijf Windekind 
Kinderdagverblijf Woluland 
Kinderdagverblijf Zavelberg 
Kinderdagverblijf Zavelput 
Kinderdagverblijf Kiekeboe2 
Kinderdagverblijf Zonnebloem 
Kinderdagverblijf Zonnekind 
Kinderdagverblijf Zonnetje Anderlecht 
Kinderdagverblijf Zonnetje Etterbeek 
Kinderdagverblijf Zonnetje Sint-Agatha-Berchem 1 
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Kinderdagverblijf Zonnetje Sint-Agatha-Berchem 2 
Kinderdagverblijf Zonnewijzer 
Kinderopdagverblijf De Blauwe Rups 
Kinderopvangproject Toekan 
Kruispunt Migratie-Integratie vzw - Agentschap I&I  
BON - Brussel Onthaal Nieuwkomers - Agentschap I&I 
Foyer vzw 
Brussel Onthaal vzw 
A Place To Live  
Merhaba vzw 
Axcent 
LINK=Brussel 

 

Legende : 

  = geplaatst 
  = in onderzoek 
  = vergunning nodig 
 = nog geen antwoord 
  = wenst geen bord 
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BIJLAGE 2 

Groepsinterventies BaO SO 
Aantal aanmeldingen 13 47 
Aantal scholen aanmelders 13 21 
Aantal groepstrajecten 12 37 
Trajecten opgenomen door Abrusco 12 31 

 

Individuele trajecten BaO SO 
Aantal aanmeldingen 31 142 
      via CLB 31 137 
      via leerlingen of via derden 0 5 
Aantal scholen aanmelders 27 42 
Aantal groepstrajecten 15 115 
Trajecten opgenomen door Abrusco 3 95 

 





REGISTER 

 

Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 
 

GUY VANHENGEL, 
COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, ONDERWIJS, VORMING EN STUDENTENZAKEN 

 
1 14.12.2018 Johan Van den Driessche Het N-logo 

 
2 

 

2 18.01.2019 Fouad Ahidar Pesten in Brusselse scholen 
 

3 
 

3 14.02.2019 Hannelore Goeman Buitengewoon rapport 2000-2018, Brusselse scholen in 
beeld 
 

6 

4 27.02.2019 Paul Delva Niet-regelmatige schooltrajecten in Brussel en de werking 
van Kans.Brussels 
 

7 

5 20.03.2019 Dominiek Lootens-Stael De gunning van schoonmaakcontracten voor de ministeries 
en departementen onder zijn bevoegdheid 
 

9 

6 26.04.2019 Liesbet Dhaene Het inschrijvingsplatform voor het secundair onderwijs en 
de voorrangsregel 

10 

 
PASCAL SMET, 
COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID  

 
1 18.08.2018 Cieltje Van Achter Het standbeeld van Josep Carner op de Koekelbergsite 

 
12   

2 29.11.2018 Carla Dejonghe De verzekering van uitgeleend materiaal bij de VGC-
uitleendienst 
 

13 

3 06.12.2018 Dominiek Lootens-Stael Eentalig Franse publiciteit in subsidieblad BRUZZ 
 

15 

4 20.03.2019 Dominiek Lootens-Stael De gunning van schoonmaakcontracten voor de ministeries 
en departementen onder zijn bevoegdheid 
 

16 

5 30.04.2019 Carla Dejonghe De aanhoudende infrastructuurproblemen in de 
gemeenschapscentra 

20 

 
BIANCA DEBAETS, 
COLLEGELID BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN GELIJKE KANSEN 

 
1 05.10.2018 Hannelore Goeman De informatiecampagnes rond de Vlaamse sociale 

bescherming 
 

23 
 

2 26.11.2018 Khadija Zamouri Geestelijke gezondheid bij Brusselse leerlingen en studenten 
 

26 

3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

18.02.2019 
 
25.02.2019 
 
 
20.03.2019 
 
 
26.03.2019 

Arnaud Verstraete 
 
Arnaud Verstraete 
 
 
Dominiek Lootens-Stael 
 
 
Arnaud Verstraete 

De evolutie van het aantal plaatsen in de kinderopvang 
 
Het aantal plaatsen en subsidies van de gemeentelijke 
Nederlandstalige kinderopvang 
 
De gunning van schoonmaakcontracten voor de ministeries 
en departementen onder haar bevoegdheid  
 
De afschaffing van de Vlaamse ondersteuningspremie voor 
Nederlandstalige Brusselaars 

31 
 

33 
 
 

37 
 
 

37 
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