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Dames en Heren, 

 

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak 

tijdens haar vergadering van 10 december 2019 het ontwerp van verordening tot vaststelling 

van de begroting voor het dienstjaar 2020 – Stuk 5 (2019-2020) - Nr.1. 

 

Mevrouw Soetkin Hoessen wordt aangeduid als verslaggever. 

 

 

1. Toelichting bij het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het 

dienstjaar 2020 door mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor 

Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt licht de begroting 2020 toe, na de bespreking van 

de rekening 2018 anderhalve maand geleden en de begrotingswijziging 2019 1 en A vorige 

week. 

 

Na een korte bespreking van het algemeen budgettair kader volgt een toelichting over de 

middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren. 

Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan de aard en de verdeling van deze middelen 

over de verschillende beleidsdomeinen en sectoren.  

 

Tot slot is er een gesynthetiseerd overzicht van de belangrijkste geplande investeringen, het 

schuldbeheer en de personeelsuitgaven. 

 

1.1. Het algemeen budgettair kader 

 

Voor de 20ste keer op rij wordt een begroting in evenwicht ingediend. Een intussen lange en 

goede traditie die het huidige College ook in de toekomst wenst verder te zetten.  

 

Net zoals de voorbije jaren werd ook voor deze begrotingsopmaak rekening gehouden met 

een nulgroei in de uitgaven, zowel op het gebied van de werkingskosten als voor de 

overdrachten (subsidies), voor het geheel van de begroting en voor elk van de 

beleidsdomeinen. 

 

De berekening van de personeelskredieten gebeurt, mits een aantal correcties in functie van de 

noden en behoeften binnen de verschillende onderdelen van de organisatie, op basis van de 

begrote invulling op 1 juni 2019.  

 

Niettegenstaande aan de uitgavenzijde de nulgroei van de werkingskosten en de overdrachten 

maximaal werd gehanteerd, is dit uiteraard niet mogelijk voor de personeelsuitgaven. Onder 

andere de aan de personeelsuitgaven verbonden structurele en mechanische stijgingen 

(baremieke stijgingen en indexaties), zorgen jaarlijks voor belangrijke meeruitgaven. 

 

Het is bijgevolg voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie dan ook elk jaar een moeilijkere 

opdracht om een begroting in evenwicht voor te leggen. En uiteraard mag daarbij de 

structurele impact van het niet of onvoldoende indexeren van sommige dotaties, in het 

verleden en ook in 2020, niet worden onderschat. 
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Ofschoon de gewone begroting in evenwicht is en zelfs afsluit met een beperkt batig saldo, is 

er een tekort op het eigen dienstjaar van zowat 2 miljoen euro. Het evenwicht wordt bereikt 

door het inbrengen van een geraamd positief resultaat van het begrotingsjaar 2019, onder 

meer afkomstig uit de onderbenutting van een aantal kredieten. 

 

1.2. Korte toelichting bij de omvang van de middelen van de VGC voor 2020 

 

De gewone begroting 

 

De gewone begroting 2020 sluit, zoals gezegd, af met een beperkt positief resultaat van 

1.060,65 euro. 

 

In totaliteit bedragen de middelen van de gewone begroting 194,24 miljoen euro. Dit is een 

stijging ten opzichte van 2019 met 4,73 miljoen euro of 2,5 %, en dit zowel aan uitgaven- als 

aan ontvangstenzijde. 

 

De stijging van de uitgaven heeft voornamelijk te maken met de stijging van de 

personeelskosten. 

 

De stijging van de ontvangsten is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de 

trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En daarnaast worden er ook meer 

middelen geput uit onze begrotingsfondsen. 

 

De buitengewone begroting 

 

De VGC investeert in 2020 85,17 miljoen euro. 

  

Tegenover de initiële begroting 2019 dalen de geraamde investeringen met ruim 8,23 miljoen 

euro of 8,81 %. Dit is vooral het gevolg van het aflopende investeringsplan en de daaraan 

verbonden investeringsenveloppen. 

 

Later in de toelichting wordt teruggekomen op de geplande investeringen en met welke 

middelen die precies gefinancierd worden. 

 

1.3. De herkomst van de middelen van de VGC 

 

Een woordje over de herkomst van de middelen waarover de VGC in 2020 beschikt om haar 

beleid te voeren. 

 

Aan de ontvangstenzijde stijgen de dotaties en de trekkingsrechten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van de begroting 2019 met 3,5 miljoen euro. Dat komt 

overeen met een stijging van + 6,86 % of 3,5 miljoen meer, maar verder geen indexering. 

 

De dotatie van de federale overheid stijgt met bijna 0,3 miljoen euro. Dat komt overeen met 

een stijging van + 1,69 %. De federale middelen worden immers jaarlijks geïndexeerd. 

 

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap blijft onveranderd ten aanzien van 2019. Dus geen 

indexering, maar tegelijk ook geen besparing. 
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De dotatie specifiek voor onderwijstaken vanuit de Vlaamse Gemeenschap stijgt licht, tot 

10,56 miljoen euro. Dat gaat voornamelijk over lonen, betaald door het departement 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De Vlaamse Gemeenschap kent naast de dotaties, voor een aantal programma’s subsidies toe 

aan de VGC. Voorlopig worden deze middelen op hetzelfde niveau gehouden als in 2019, nl. 

24,08 miljoen euro. 

  

Dat wil zeggen dat globaal gezien nog geen besparingen werden ingeschreven, omdat die 

definitieve cijfers nog niet zijn gekend op het moment van de opmaak van deze begroting. We 

voorzien deze in een 1ste begrotingswijziging in 2020. 

 

Een ruimere toelichting van deze ontvangsten is terug te vinden in het begrotingsdocument, 

Deel I, van p. 9 t.e.m. 14. 

 

1.4. De economische en de functionele verdeling van de uitgaven 

 

In het volgende deel wordt de economische en de functionele verdeling van de uitgaven 

overlopen, waarmee meer zicht wordt verkregen op de aard van de uitgaven van de VGC. 

 

In de tabel op p. 21 van Deel I van de begrotingsdocumenten zijn er cijfers beschikbaar, die 

terugkeren in de tijd tot 2017. Dat geeft de evolutie van de middelen over verschillende jaren 

weer. 

 

Uit de tabel kan ook worden afgeleid dat ten opzichte van 2017 de personeelsuitgaven stegen 

met 13,22 %.  

 

De uitgaven voor werkingskosten over dezelfde periode stegen met 1,8 %.  

 

De overdrachten (subsidies) stegen met 2,65 %. 

 

Ten opzichte van het vorige dienstjaar stegen de uitgaven voor de schulden (aflossingen en 

intresten) met 0,9 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de beschikbaarheids-

vergoedingen van de lopende DBFM-projecten Kasterlinden - De Poolster (Sint-Agatha-

Berchem), Comenius (Koekelberg) en Saint-Michel (Sint-Jans-Molenbeek).  

 

Globaal stegen de uitgaven voor de schulden over de periode 2017-2020 met 14,59 %. 

 

De overboekingen naar reservefondsen stegen gedurende de voornoemde periode jaarlijks met 

gemiddeld 5,95 %. Dit is enerzijds het gevolg van een voorzichtigheidspolitiek waarbij wordt 

geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. 

Anderzijds worden middelen, bestemd voor projecten die nog niet kunnen worden vastgelegd 

of uitgekeerd, tijdelijk overgeboekt naar deze fondsen.  

 

De functionele verdeling slaat op hoe de middelen in de gewone begroting over de 

Administratie en de verschillende beleidsdomeinen en hun sectoren worden verdeeld. In grote 

lijnen kan hierover het volgende worden gezegd. 

 

De kredieten voor de Administratie nemen lichtjes af ten opzichte van de begroting 2019 

omdat de middelen voor Stedelijk beleid, die tot en met 2019 vallen binnen het 
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begrotingshoofdstuk ‘Administratie’, vanaf 2020 in een apart begrotingshoofdstuk worden 

opgenomen. 

 

De kredieten voor Onderwijs en Vorming nemen eveneens af tegenover de initiële begroting 

2019. Dit komt omdat de uitgaven voor Brede School (1,38 miljoen euro in 2020) niet meer 

zijn opgenomen onder het begrotingshoofdstuk ‘Onderwijs’. Deze uitgaven verhuizen naar 

het nieuwe begrotingshoofdstuk ‘Stedelijk beleid’. Anders zouden de kredieten voor 

Onderwijs en Vorming met 2,3 % gestegen zijn. 

 

De kredieten voor Cultuur, Jeugd en Sport stijgen met 2,29 % tegenover de initiële begroting 

2019. 

 

De uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin stijgen met 0,85 % ten opzichte van de 

initiële begroting 2019. 

 

Voor een meer gedetailleerd en grafisch overzicht van deze uitgaven, wordt verwezen naar 

het begrotingsdocument Deel I, vanaf p. 15. 

 

1.5. De investeringen – buitengewone begroting 

 

We zijn nu aanbeland bij de investeringen, die zijn opgenomen in de buitengewone begroting. 

Zoals reeds eerder aangegeven, bedragen de investeringen in 2020 in totaal ruim 85 miljoen 

euro. 

 

De investeringen zijn als volgt verdeeld over de beleidsdomeinen:  

 

 Onderwijs en Vorming    68,43 miljoen euro 

 Administratie + transversale projecten    5,94 miljoen euro 

 Welzijn, Gezondheid en Gezin     5,37 miljoen euro 

 Cultuur, Jeugd en Sport      5,29 miljoen euro 

 

Om deze uitgaven te financieren worden volgende middelen aangesproken: 

 

 Onderwijsfonds     63,85 miljoen euro 

 Lambermontfonds       4,53 miljoen euro 

 Leningen        4,45 miljoen euro 

 Stedenfonds        4,33 miljoen euro 

 Bijzonder Investeringsfonds      3,71 miljoen euro 

 Gezinsfonds        3,05 miljoen euro 

 Specifieke dotatie voor gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap ten 

belope van        1,12 miljoen euro 

 

Met de input van al deze middelen rekent het College erop dat de noden op het vlak van de 

infrastructuur ook in 2020 verder worden opgevangen. 

 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste investeringen: 

 

Op het vlak van Onderwijs en Vorming: 

 Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere 
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renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt 49,4 miljoen 

euro ingeschreven; 

 Er wordt voor diverse onderwijsprojecten zoals ‘Buitenspel’, energiezorg op school, 

ICT-uitrusting en ‘Levenslang leren’ een bedrag van 5,48 miljoen euro voorzien; 

 Voor de werken aan de Saint-Michelsite (Sint-Jans-Molenbeek) wordt 1,55 miljoen 

euro uitgetrokken en voor werken aan de Pacheco-site (Stad Brussel) is 2,65 miljoen 

euro voorzien; 

 Voor ICT-aanpassingen zoals de software van de webapplicatie ‘Inschrijven in 

Brussel’, het ontwikkelen van een tool om armoede bij leerlingen te detecteren en de 

migratie van websites van de algemene directie naar een nieuwer beheerssysteem, 

wordt 365.000 euro ingezet. 

 

Op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en de Gemeenschapscentra: 

 Voor de nieuwbouw en de renovatie van gemeenschapscentra, jeugd- en 

sportinfrastructuur wordt een budget van 2,3 miljoen euro ingeschreven; 

 Voor de aankoop van uitrusting en meubilair voor de gemeenschapscentra, sport- en 

jeugdinfrastructuur wordt een uitgave van 888.000 euro verwacht;  

 Voor een update-operatie op het vlak van ICT binnen de gemeenschapscentra en voor 

de verdere uitrol van het e-loket ‘subsidies’, wordt 600.000 euro voorzien; 

 Wat de investeringssubsidies betreft, zijn middelen voorzien voor culturele 

instellingen (600.000 euro), sportinfrastructuur (200.000 euro) en jeugdinfrastructuur 

(200.000 euro). 

  

Op het vlak van Welzijn, Gezondheid en Gezin: 

 Voor investeringssubsidies aan welzijnsinstellingen wordt 1,45 miljoen euro begroot; 

 Voor infrastructuursubsidies aan gezinsorganisaties is een bedrag van 3,45 miljoen 

euro uitgetrokken; 

 Voor het lopende bouwproject ‘kinderdagverblijf De Hummeltjes’ in Evere wordt 

245.000 euro uitgetrokken en wordt 85.000 euro voorzien voor studies 

(bouwprojecten); 

 Voor de subsidiëring van multidisciplinaire eerstelijnspraktijken wordt 50.000 euro 

voorzien. 

 

Op het vlak van de Administratie: 

 Voor investeringen in ICT wordt 2,18 miljoen euro uitgetrokken; 

 Voor de renovatie en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van Brede 

school Nieuwland wordt 290.000 euro voorzien; 

 In de sector Stedelijk beleid wordt, in het kader van het stadsvernieuwingsproject 

‘Groen en blauw in de stad’, 250.000 euro aan investeringen voorzien; 

 Voor onderhoud, uitrusting en meubilair van de administratiehuizen wordt 244.000 

euro ingeschreven. 

 

Op het vlak van de transversale projecten: 

 Voor studieopdrachten en bijkomende werken in de ontwikkeling van de 

multifunctionele sites, in Koekelberg (Comenius) en Schaarbeek (Gallait), wordt 2,89 

miljoen euro voorzien. 

 

Voor een uitgebreid overzicht van de geplande investeringen en hun financieringswijze wordt 

verwezen naar het begrotingsdocument Deel I, p. 22 t.e.m. p. 31. 
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1.6. Het schuldbeheer 

 

In de begroting 2020 dient inzake de schuld een onderscheid te worden gemaakt tussen 

enerzijds de leninglast en anderzijds de beschikbaarheidsvergoeding voor publiek private-

samenwerkingen (ic. DBFM’s).  

 

Hoewel beide als een schuldaflossing geclassificeerd zijn, wordt in het overzicht van het 

schuldbeheer, in de toelichting bij het begrotingsdocument, enkel rekening gehouden met de 

leninglast (dus niet met de beschikbaarheidsvergoedingen).  

 

De leninglast ressorteert onder het begrotingshoofdstuk ‘Algemene uitgaven en ontvangsten’. 

 

Het volume van de (uitstaande) schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene 

opname van leningen voor het investeringsprogramma 2019, evolueert neerwaarts. Waar de 

uitstaande schuld in 2017 nog 33,41 miljoen euro bedroeg, wordt voor 2020 uitgegaan van 

28,96 miljoen euro. Het schuldvolume is uiteraard verbonden met het investeringsritme van 

de VGC, de beschikbare financieringen en de daaraan gekoppelde opname van leningen. 

 

Het schuldvolume blijft vooral onder controle door de, in globo, beperkte hoeveelheid 

leningen die de VGC opneemt per bestuursperiode, door de aanhoudende lage rente en de 

samenwerking met het Agentschap van de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Er mag dus worden gesproken van een beheersbaar schuldvolume waardoor de beschikbare 

middelen vooral kunnen worden ingezet voor de werking van de VGC en de ondersteuning 

van heel wat organisaties. 

 

Een zeer gedetailleerd overzicht van de schuld in terug te vinden in dit begrotingsdocument in 

Deel I, p.32 t.e.m. p. 38. 

 

1.7. Personeel 

 

Ten slotte wordt ingegaan op de begroting van de uitgaven voor personeel. 

 

In de personeelsbegroting van de VGC zijn 739,03 voltijdse equivalenten (VTE) opgenomen. 

Ter vergelijking, in 2015 werd nog voorzien in een tewerkstelling van 708,09 VTE. 

 

De berekende personeelsuitgaven bedragen 62,79 miljoen euro. Dit is een stijging ten 

opzichte van de begroting 2019 met net geen 3 miljoen euro. 

 

Voor een ruimere toelichting bij de gehanteerde parameters, de spreiding van de 

tewerkstelling en de elementen die de loonlast beïnvloeden, wordt verwezen naar het 

begrotingsdocument Deel I, p. 39 t.e.m. p. 41.  

 

In het voorliggende begrotingsdocument zal nog meer interessante en gedetailleerde 

informatie terug te vinden zijn. 
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2. Algemene bespreking 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) dankt in eerste instantie alle diensten voor het 

geleverde werk. Het commissielid stelt vast dat de trekkingsrechten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest stijgen en vraagt zich af of de VGC deze verhoging heeft gevraagd 

aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dan wel of deze het gevolg is van een vraag vanuit 

de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof). 

 

Daarnaast informeert de spreker naar de werkingskosten van het College, die met 100.000 

euro zijn gestegen. Wat is hiervoor de verantwoording? 

 

De personeelskosten bedroegen in 2015 en in 2019 respectievelijk 53,5 miljoen euro en 59,8 

miljoen euro. Voor 2020 wordt 62,8 miljoen euro voorzien. Dit gaat om een significante 

stijging van het budget met bijna 10 miljoen euro oftewel 17 % op 5 jaar tijd. De heer Mathias 

Vanden Borre is benieuwd naar de argumentatie hiervoor en de verdere prognoses van de 

personeelskosten in de meerjarenplanning. 

 

Met betrekking tot het investeringsprogramma merkt het commissielid op dat bij nieuwbouw 

en renovatie van gemeenschapscentra, jeugd- en sportinfrastructuur en -uitrusting 9,5 miljoen 

euro was voorzien in 2019 en dat dit in 2020 slechts 3,7 miljoen euro is. Dit komt neer op een 

grote daling van 61 %. Hoe is deze daling te verklaren? 

 

Er vloeien procentueel steeds meer middelen naar de gemeenschapscentra en sociaal-cultureel 

werk, met name 43 % in 2016 en 45 % in 2019. Dit gaat gepaard met een duidelijke daling 

voor het algemeen cultuurbeleid en erfgoed, musea of kunsten van 24 % naar 22 %. Deze 

tendens blijft aanhouden. De spreker vraagt naar de reden hiervoor en wat de komende jaren 

zo mogelijks nog kunnen brengen. 

 

De overdrachten voorzien voor subsidiëring van culturele instellingen, sport- en 

jeugdinfrastructuur bedroegen in 2019 1,9 miljoen euro. In 2020 zou dit 1 miljoen euro 

bedragen, wat neerkomt op een daling van 47 %. Eveneens voor deze daling is de heer 

Mathias Vanden Borre benieuwd naar de verantwoording. 

 

Commissielid Arnaud Verstraete (Groen) dankt de collegevoorzitter voor haar toelichting. 

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is een andere regering, is een investeringsregering. De 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering investeert ook in de Gemeenschappen, volgens de 

klassieke verdeling 20-80. Deze regering heeft mee toegelaten dat het College mee kan 

aanknopen bij de goede traditie om een begroting in evenwicht voor te leggen. 

 

Op het vlak van de inkomsten zijn er belangrijke evoluties. Specifiek bv. bij Vlaamse 

middelen. Er kan worden gediscussieerd over de formulering. Vlaanderen laat Brussel los of 

Vlaanderen investeert minder en minder in Brussel.  

 

Het feit is dat Brussel er slechter vanaf komt dan andere Vlaamse steden in 2020. Dat gaat 

gepaard met een retoriek van meer controle uitoefenen en meer samenwerken. De cijfers 

geven aan dat het Stedenfonds voor Brussel het komende jaar achteruit zullen gaan. Brussel is 

de enige stad waarvoor dit geldt. Het Brusseldecreet is er nog altijd niet en kost jaarlijks 1 

miljoen euro aan het College. 
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Is er al een duidelijke bevestiging vanuit Vlaanderen? Wat zijn de middelen voor 2020 

waarmee het College rekening kan houden? Is hetgene dat in de voorliggende begroting staat, 

bevestigd? Klopt dit of zal er een aanpassing moeten gebeuren? 

 

Recent heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel laten weten dat hij een strijd voert 

zodat de VGC-middelen niet zouden dalen. Ze zouden ook niet worden verhoogd of 

aangepast worden aan de inflatie. Heeft het College deze bevestiging al gekregen? Is er al een 

gelegenheid geweest om deze situatie te bespreken? Welke oplossingen stelt het College 

voor? Zijn er bepaalde zaken die prioriteit moeten krijgen vanuit Vlaanderen om snel tot 

oplossingen te komen? Is er een duidelijke visie op? 

 

In het Bestuursakkoord werd de vraag om een vaste groeivoet van 3,5 % vermeld. Is dit al 

besproken met de Vlaamse Regering? 

 

Er kan een verwarring ontstaan omdat de globale middelen in totaal wel stijgen, maar dit 

komt vooral door de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om meer middelen 

te geven aan de VGC. Wat ook tot verwarring kan leiden, is dat de VGC nu groeiende 

middelen heeft, maar tegelijkertijd dalen de subsidies vanuit Vlaanderen voor een heel aantal 

Brusselse instellingen. Dit zorgt ook voor een verwarring op het terrein. Kan de VGC, kan 

Brussel iets doen aan de besparingen vanuit Vlaanderen? De spreker heeft al vragen gekregen 

of het College dit verlies niet kan compenseren? Als er wordt gekeken naar de bedragen, lijkt 

deze vraag niet mogelijk. 

 

Voor Cultuur alleen al wordt 5,08 miljoen euro per jaar bespaard door Vlaanderen, waarvan 

een aanzienlijk deel in Brussel. De werkingsmiddelen dalen en het is onduidelijk hoe groot de 

besparingen zijn. De vraag is of het College ook al vragen in die zin heeft ontvangen? 

Volgens de spreker is het, aangezien alleen al de omvang van de besparingen, onmogelijk om 

dat te doen ook al als dit politiek opportuun wordt geacht. Klopt die inschatting? Is er al een 

duidelijk overzicht wat deze besparingen in Brussel zijn? Zo ja, kan er een overzicht worden 

bezorgd? Hoe gaat het College om met deze nieuwe situatie? 

 

Wat betreft de globale inkomstenverdeling valt op dat, in weerwil van het discours dat we 

vaker horen: "meer verantwoording afleggen bij Vlaanderen", naast "meer samenwerken" de 

inbreng vanuit Vlaanderen in de VGC middelen toch daalt. De belangrijkste bron van 

financiering is nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit gaat om bijna 75 miljoen euro 

tegenover bijna 62 miljoen euro. Bij wijze van boutade zou bij de toepassing van de 

redenering van "verantwoording" de conclusie zijn dat door het VGC-College meer 

verantwoording moet worden afgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dan aan de 

Vlaamse Regering. (Reactie van de heer Mathias Vanden Borre) Als er wordt gekeken naar 

de financiële omvang van de middelen stemt het toch tot nadenken. 

 

De financiële bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap zit in een doorlopende dalende lijn. De 

spreker weet niet hoelang dit al zo is. Heeft het College daar een zicht op? Op p. 10 worden 

de cijfers weergegeven: 33,23 % in 2017, 33,16 % in 2018, 32,40 % in 2019, 31,68 % in 

2020. Is het juist samen te vatten dat Brussel achteruitgaat door besparingen van subsidies 

voor organisaties, door besparingen op Stedenfonds, en door niet-indexeren van dotatie en 

subsidies? Heeft het College zicht op de totale daling voor Brussel vanuit Vlaanderen? De 

collega’s van sp.a hebben dit becijferd op 8 miljoen euro per jaar. 
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Vlaams minister Benjamin Dalle zegt dat dit niet klopt, maar heeft niet gezegd hoeveel het 

dan wel was. Heeft het College wel een zicht op de financiële impact? 

 

De inkomsten vanuit federaal niveau wordt weergegeven op p. 13. Er komen extra middelen 

via de 6de Staatshervorming en die zijn intussen opgelopen tot 18,06 miljoen euro. Wat zijn 

de perspectieven voor de toekomst? Blijft dat nog groeien in komende jaren of is de limiet 

bereikt? 

 

Alvorens over te gaan tot de uitgaven had de spreker graag vernomen of de vorm van de 

begroting zoals ze nu is neergelegd zo zal blijven. Of gaat dit evolueren in de komende jaren? 

 

De uitgaven hebben betrekking op de beleidskeuzes die het College zal maken. Op het eerste 

zicht is er meer geld voor Cultuur, Jeugd en Sport en voor Welzijn, maar minder voor 

Onderwijs. Rekening houdend met verschuivingen, stijgt Onderwijs wel degelijk en Welzijn 

stijgt dan relatief het minste. Klopt dit? Wat zijn de belangrijkste nieuwe initiatieven binnen 

de verschillende domeinen? 

 

De collegevoorzitter heeft toegelicht wat het totale investeringsbudget is voor het komende 

jaar. Welke nieuwe infrastructuurprojecten zullen in 2020 opgeleverd worden in ieder 

beleidsdomein? 

 

In relatieve termen dalen de uitgaven voor de Administratie. Wat zijn de perspectieven op dit 

vlak?  

 

De personeelskosten stijgen omdat er een indexering wordt verwacht. 

 

In het Bestuursakkoord wel vermeld dat de Administratie terecht wordt beschouwd als partner 

van de Brusselaar. Verder stond in het Bestuursakkoord dat het College zowel zal inzetten op 

visie als op terreinwerk en meer samen zal werken over beleidsdomeinen heen. Staan er 

concrete zaken op til dit jaar? 

 

Het Patrimonium stijgt het sterkst onder andere door St. Michel en Comenius. De schulden 

nemen de laatste jaren toe, met 14,59 % in de periode 2017-2020. Heeft dit een belangrijke 

meerkost? Leiden de PPS-constructies tot extra schulden? Of is het in de huidige context 

eigenlijk interessant om schulden aan te gaan? 

 

Op vlak van het Patrimonium is het voor Groen belangrijk dat VGC een voorbeeldrol speelt. 

De komende jaren moet er geïnvesteerd worden in voorbeeldgebouwen, energieperformante 

gebouwen. Deze noties staan ook in het Bestuursakkoord. Hoe zal dit toegepast worden bij de 

komende infrastructuurprojecten? 

 

In Onderwijs gaat er 10 % van het budget naar energiezuinige schoolinfrastructuur in 

samenwerking met Fix en Casablanco. Graag wat meer informatie hierover. 

 

In het Bestuursakkoord staat verder: "We zetten onze werkingsmiddelen en subsidiebeleid in 

om organisaties en bedrijven aan te zetten tot ethisch en duurzaam handelen, voorzien 

experimenteerruimte voor duurzame innovaties en rollen een fossielvrije, ethische en 

duurzame beleggingsstrategie uit voor onze eigen fondsen. We zetten in op sensibiliserende en 

educatieve initiatieven en we ondersteunen bottom-up commonsinitiatieven die een duurzame 

en leefbare stad nastreven."  Op welke manier is dit vertaald in begroting? 
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Hoe wordt de infrastructuur van de VGC nog meer opengesteld en gedeeld? De VGC heeft 

een indrukwekkend patrimonium dat niet voldoende wordt benut. In het Bestuursakkoord 

staat dat het huidige College er werk van gaat maken om gebouwen meer open te stellen voor 

de burgers? Hoe zal dit concreet in zijn werk gaan? Is dit terug te vinden in de begroting? 

 

Met betrekking tot Onderwijs had de spreker graag vernomen hoe de capaciteit dit jaar zal 

evolueren. Welke realisaties in Scholenbouw zullen er zijn in 2020? Hoeveel bijkomende 

plaatsen zullen er zijn? Kan er nog eens een toelichting worden gegeven bij het Coovi-

project? Wat houdt de afgesloten overeenkomst met Coovi precies in? Waar gaat de 3 miljoen 

euro uitgaven over? 

 

Groen kan zich vinden in de visie dat Brusselaars meertalig moeten kunnen opgroeien. Hoe 

wordt deze visie vertaald in de voorliggende begroting? 

 

Waar zijn de elementen terug te vinden met betrekking tot de inspanningen om het 

lerarentekort terug te dringen? 

 

Groen is ook erg tevreden met de bijkomende inspanningen voor Speelpleinen. Tevens hecht 

Groen veel belang aan goede speelplaatsen. Zijn er investeringen voorzien om de 

speelplaatsen groener en meer avontuurlijk in te richten? Wat is het bilan van de MOS-

begeleider (milieuondersteuning op school)? Wat verwezenlijkt die op het terrein? 

 

Cultuur wordt het hardst getroffen door de Vlaamse besparingen. Het totaalbudget voor de 

besparingen is 5,08 miljoen euro in 2020. Het is onduidelijk hoeveel er juist in Brussel wordt 

bespaard. Het is voor Groen een verademing om te zien dat hier sterker in wordt geïnvesteerd. 

Bv. de subsidies voor participatie stijgen met 100.000 euro tot bijna 1,5 miljoen euro. Wat is 

er nieuw? Er zijn ook bijkomende inspanningen voor de kunsten? Graag meer details waar die 

toegenomen middelen juist heen gaan. 

Binnen Welzijn is er ook een globale stijging. Naar welke initiatieven gaat het budget? 

Welke bijkomende kindplaatsen in crèches worden er gecreëerd? 

Graag een kijk op armoedebestrijding door dit College. Het was al terug te vinden bij de 

nieuwe indicator bij de onderwijsinschrijvingen. Graag een overzicht van wat er wordt 

opgebouwd op vlak van armoedebestrijding. 

Ten slotte vraagt de heer Arnaud Verstraete naar de aandacht die voorzien was voor ouderen 

in het Bestuursakkoord. 

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) benadrukt dat de begroting van het dienstjaar 2020 

voor de 20ste keer op rij een begroting in evenwicht is. Net zoals de voorgaande jaren wordt 

het principe van de nulgroei voor de werkingsmiddelen en voor de overdrachten gehanteerd 

door het College. Open Vld zegt het al jaren, maar bij de 1ste begroting van een nieuwe 

legislatuur mag het zeker nog eens herhaald worden. De inspanning van een begroting in 

evenwicht mag niet worden geminimaliseerd. De collegevoorzitter heeft reeds gezegd dat er 

zal naar worden gestreefd om ieder jaar een begroting in evenwicht neer te leggen. 
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Ook op het vlak van schuldbeheer neemt de VGC haar verantwoordelijkheid. De schuld 

neemt verder af wat ervoor zorgt dat de VGC een gezonde financiële organisatie is die geen 

hypotheek legt op de toekomst. 

 

Deze begroting maakt opnieuw duidelijk dat de VGC verder zal inzetten op de talrijke 

maatschappelijke en grootstedelijke uitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Een begroting van 194,24 miljoen euro en daarbovenop 85,2 miljoen euro aan investeringen: 

dat is niet niks als kleine overheid. Binnen de buitengewone begroting 2020, het laatste jaar 

van het lopende investeringsplan, houdt men hetzelfde investerings- en bouwritme aan binnen 

Onderwijs en Vorming en dat stelt Open Vld zeer tevreden. De 68,42 miljoen euro aan 

investeringen houden zelfs een stijging in van 5 miljoen euro ten opzichte van 2019.  

 

De Open Vld-fractie hoopt dat ook binnen het volgende meerjarig investeringsplan de nodige 

middelen worden voorzien voor Scholenbouw opdat dezelfde cadans kan worden 

aangehouden. De collega van Groen heeft reeds informatie hierover gevraagd. 

 

De VGC heeft als bouwheer al een mooi parcours afgelegd, maar de capaciteitsuitdagingen in 

het basisonderwijs en vooral in het secundair onderwijs blijven ook in de komende jaren 

groot. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is kwalitatief en aantrekkelijk en met de 

nodige middelen kan dit ook een succesverhaal blijven.  

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) is enorm tevreden dat de begroting in evenwicht 

is, ondanks het kleine saldo dat ze heeft vastgesteld. Op p. 5 van het begrotingsdocument 

wordt verwezen naar sommige dotaties die in het verleden niet werden geïndexeerd. Dat gaat 

alvast over de vaste dotatie van Vlaanderen aan de VGC, die in tegenstelling tot die aan de 

gemeenten, niet wordt geïndexeerd. De spreker vraagt welke ‘andere’ hiermee worden 

bedoeld. 

 

Zoals aangehaald in de toelichting door de collegevoorzitter bespaart Vlaanderen extra op 

Brussel door naast de subsidiekaasschaaf enkele stromen te raken die enkel voor Brussel 

gelden: het Brusselfonds, de sectordecreten en het Stedenfonds. Die laatste 2 zijn inkomsten 

voor de VGC. De inkomsten vanuit Vlaanderen blijven min of meer stabiel met een stijging 

van zo’n 100.000 euro, waar normaal gezien deze inkomsten elk jaar met 1 miljoen euro 

vermeerderden. Het raadslid had hier graag wat meer toelichting bij gekregen. Wat is de totale 

impact van de Vlaamse besparingen op de inkomsten van de VGC? Konden alle besparingen 

al verrekend worden in deze begroting? De collegevoorzitter heeft hier negatief op 

geantwoord bij haar toelichting, maar kan zij de impact eventueel inschatten? 

 

Tevens verwees de collegevoorzitter naar een begrotingswijziging in 2020. Wanneer wordt 

die verwacht? Aangezien het om behoorlijke bedragen zal gaan die een impact zullen hebben 

op alle uitgaven, meent de spreker dat er niet kan gewacht worden tot in het najaar van 2020. 

Het contrast met Vlaanderen is opvallend, als bv. de cijfers bij Cultuur, Jeugd en Sport 

worden bekeken. Daar is immers sprake van een globale stijging met 2,3 % of meer dan 

500.000 euro. 

 

Verder heeft mevrouw Els Rochette vastgesteld dat de personeelsuitgaven stijgen met 13,22 

% ten opzichte van 2017. Wat is hiervoor de verklaring? Dat lijkt meer dan enkel 

indexeringen. Gaat het om extra posten of een beter ingevuld kader, informeert het raadslid. 

Bovendien voerde de VGC tijdens de vorige legislatuur ‘Elders Verworven Competenties’ 
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(EVC) in. Kan er aan het verslag een lijst worden toegevoegd met een detaillering van 

hoeveel mensen ondertussen via EVC zijn binnengekomen? Alsook wat het aandeel 

Brusselaars vandaag is? 

 

De uitgaven voor schulden stijgen. Een factor daarin zijn de beschikbaarheidsvergoedingen 

voor Kasterlinden, De Poolster, Comenius en de Saint-Michel-site. De spreker vraagt wat dit 

concreet inhoudt en had graag de verdeelsleutel voor deze vestingen vernomen. 

 

In het investeringsprogramma 2020 staan middelen voor projecten op de Coovi-campus ten 

belope van 8.400.000 euro. Het raadslid vindt dit een groot bedrag en is bijgevolg benieuwd 

naar wat hier allemaal onder valt. 

 

Tot slot, onder rubriek Administratie op p. 23 van het begrotingsdocument staat een bedrag 

van 2.180.000 euro voor informaticamaterieel en softwareontwikkeling ingeschreven. Over 

welke nieuwe toepassingen gaat het? De bedoeling is uiteraard dat betere software de 

Administratie toelaat om efficiënter te werken en betere resultaten te boeken.  

 

Het raadslid geeft nog mee dat ze tevreden is over het begrotingsdocument, dat de 

Beleidsverklaring 2019-2020 heeft vertaald naar cijfers, operationele en strategische 

doelstellingen. Voornamelijk de vaststelling dat er transversaal wordt gewerkt over de 

verschillende beleidsdomeinen heen en dat er tussenschotten verdwijnen, doet mevrouw Els 

Rochette besluiten dat dit de Brusselaars enkel ten goede kan komen. 

 

Raadslid Jan Busselen (PVDA) meent dat een groot aantal zaken in het begrotingsdocument 

vrij vaag blijven. De spreker mist antwoorden op vragen zoals hoeveel plaatsen in het 

onderwijs zullen gecreëerd worden in 2020 of hoeveel plaatsen er zullen worden voorzien 

voor de kinderdagverblijven? 

 

Daarna komt het raadslid terug op wat een dag eerder in de media verscheen omtrent het 

inzetten op meertaligheid. Welke stappen zal het College ondernemen om de meertaligheid te 

bevorderen? Misschien zou het al goed zijn als er eerst naar tweetaligheid wordt gestreefd? 

(Rumoer) 

 

Vervolgens vraagt de spreker of het feit dat de Vlaamse Regering zwaar bespaart – wat 

schade zal toebrengen aan het Brussels sociaal-cultureel weefsel – reeds is besproken en of 

het College prioriteiten heeft gesteld om die besparingen op te vangen. 

 

Daarnaast stelt het raadslid op p. 14 van het begrotingsdocument vast dat er bij ‘Andere 

middelen’ in de overboekingen een bedrag van de Stedenfondsmiddelen zit vervat. Zijn de 

bedragen (16,89 miljoen euro in 2017 en 18,88 miljoen euro in 2018) niet gebruikt of 

opgenomen? 

 

Verder is de spreker benieuwd of het klopt dat er bespaard wordt op Cultuur, Jeugd en Sport 

en op Welzijn, Gezondheid en Gezin, terwijl Onderwijs en Vorming er zou op vooruitgaan in 

vergelijking met 2019. En dat er tevens minder in deze 1ste beleidsdomeinen wordt 

geïnvesteerd? 

 

Collegelid Pascal Smet ontkent dit. 
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De heer Jan Busselen (PVDA) heeft nog een vraag bij de middelen die worden voorzien 

voor de projecten op de Coovi-campus. Het lijkt het raadslid eigenaardig dat er nog steeds 8 

miljoen euro geïnvesteerd wordt in een onderwijscampus die sinds 1 september 2013 tot het 

Gemeenschapsonderwijs Brussel behoort, terwijl ondertussen de investeringssubsidies voor 

de eigen werking voor Cultuur, Jeugd en Sport en voor Welzijn, Gezondheid en Gezin zouden 

verminderen. Kan de spreker daar wat meer uitleg over krijgen? 

 

Mevrouw Cieltje Vanachter (N-VA) heeft de indruk dat het beleid op vlak van Welzijn, 

Gezondheid en Gezin enerzijds een verderzetting is van het beleid van vroeger collegelid 

Bianca Debaets. Ze heeft niet veel andere accenten aangetroffen. 

 

Anderzijds is er een forse daling merkbaar in de investeringen voor het departement Welzijn, 

Gezondheid en Gezin. In 2019 werd ongeveer 11 miljoen euro geïnvesteerd. Nu wordt hier 50 

% op bespaard (5,3 miljoen euro). Waarom wordt hiervoor geopteerd? 

 

Welzijn was altijd al een zwakke poot. De keuze is om te investeren in Onderwijs. Waarom is 

er zo een grote daling want er zijn ook grote noden op vlak van de kinderopvang. Als men 

moeders aan het werk wil krijgen, moet er een oplossing zijn voor de opvang van hun 

kinderen. 

 

In 2020 zal er worden geïnvesteerd in het kinderdagverblijf De Hummeltjes (245.000 euro). 

Dit valt onder het artikel ‘Werken aan gebouwen’ waarvoor 330.000 euro wordt voorzien. 

Waarvoor dient de rest van de middelen? 

 

In welke bijkomende kinderopvangplaatsen zal de VGC investeren? 

 

Daarnaast zijn er ook investeringssubsidies voor welzijnsvoorzieningen voor een bedrag van 

1.450.000 euro. Waarvoor zal dit bedrag worden aangewend? 

 

Gezinsinstellingen krijgen 3.450.000 euro. Wat wordt hiermee gefinancierd? 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) stelt vast dat er opnieuw veel wordt geïnvesteerd in 

capaciteitsuitbreiding in het onderwijs. N-VA vindt dit positief. Het is echter wel een 

verderzetting van het beleid van het vorige College. Op het vlak van de capaciteitsuitbreiding 

ziet de spreker niet dadelijk nieuwe projecten. Graag een overzicht waar de 

capaciteitsuitbreidingen komen. 

 

Naast het bijzetten van schoolgebouwen telt ook de inhoud. Ook op dit vlak bestaat de indruk 

dat het een verderzetting is van het vorige beleid. Worden er geen nieuwe accenten gelegd 

gelet op de uitdagingen waarvoor het onderwijs staat? 

 

Gisteren werd de nota over de meertaligheid voorgesteld op niveau van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Het Nederlandstalige onderwijs slaagt er momenteel al goed in om 

meertalige leerlingen af te leveren. Ze hebben een degelijke kennis van het Frans, het Engels 

en voornamelijk het Nederlands. Bij het Nederlands ligt een grote uitdaging dat is ook 

gebleken uit de PISA-testen. Er is hier nog werk aan. Zijn er middelen in de begroting 

voorzien om nog meer taalversterkend te werken?  
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De spreker sluit aan bij de vragen over het lerarentekort. Met betrekking tot het promoten van 

het lerarenberoep is er precies ook geen grote verandering. Als de capaciteit blijft uitbreiden, 

wordt dit een grote uitdaging in Brussel. Graag wat meer informatie hierover. 

 

Is het voorziene budget voor de tweetalige lerarenopleiding terug te vinden in het 

begrotingsdocument? Om welk bedrag gaat het? Stijgt of daalt dit tegenover 2019? Is de VGC 

de enige die dit financiert? 

 

De Brede School werd vroeger ingeschreven op het onderwijsbudget. Nu is dit verhuisd naar 

Stedelijk beleid. Wat is de ratio hierachter? Waarom deze verschuiving? Heeft dit te maken 

met wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet met de schoolcontracten; wat feitelijk 

onderwijsbeleid is, maar ook probeert te verkopen als Stedelijk beleid, als Territoriale 

ontwikkeling en dat de VGC dit dan maar zal volgen? De Raad van State heeft de redenering 

hierover alleszins niet gevolgd. Graag wat meer uitleg over deze overgang. 

 

Ten slotte heeft de spreker bedenkingen bij het idee van de heer Arnaud Verstraete dat de 

VGC verantwoording moet gaan afleggen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit komt 

natuurlijk voort uit de 80-20-regeling. De Vlaamse Gemeenschap neemt effectief haar 

verantwoordelijkheid op in Brussel op een manier dat de Franse Gemeenschap dit al lang niet 

meer doet. In de Cocof krijgt men dus ook niets gefinancierd als men geen grote middelen van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt.  

 

Raadslid Gilles Verstraeten wenst op dit vlak een waarschuwing mee te geven aan de 

collega’s van de Vlaams-Brusselse meerderheid en aan het College. Als er niet wordt opgelet 

op de evoluties die er bezig zijn waardoor de Franse Gemeenschap steeds meer van haar 

verantwoordelijkheden afstoot richting de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) zullen ze het voorziene budget door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet meer 

nodig hebben. Het risico bestaat dat het budget van de Cocof zal dalen waardoor de spreker 

nog eens wil zien of de corresponderende 20 % op hetzelfde niveau zal blijven voor de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Of zal er tot een evolutie worden gegaan waarbij er ook 

geduwd zal worden in de richting van een overdracht van bevoegdheden van de VGC richting 

GGC. Het is geen liefdadigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De spreker denkt dat 

de middelen voor een deel ook stijgen omdat ze niet anders kunnen. De Cocof gaat anders 

failliet. Deze tussenkomst is een algemene beschouwing, maar de spreker kon het niet laten 

aangezien in de commissie weer het verhaal wordt opgehangen alsof Vlaanderen haar 

verantwoordelijkheid niet zou opnemen. Dat is uiteraard onzin. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-A) had nog enkele vragen over de Nederlandstalige 

dienstverlening in de ziekenhuizen. Wordt de VGC betrokken bij de vorming van de 

ziekenhuisnetwerken in Brussel? Bestaat het risico dat de dienstverlening in het Nederlands in 

de tweetalige ziekenhuizen, die er nu zijn of zouden moeten zijn, achteruit zal gaan omdat er 

netwerken worden gevormd met eentalig Franstalige ziekenhuizen? Is de VGC hiervan op de 

hoogte? Kan de VGC hierin tussenkomen? 

 

Alvorens in te gaan op de vragen van de raadsleden dankt collegevoorzitter Elke Van den 

Brandt alle medewerkers van de Administratie, diensthoofden en mandaathouders. 

 

Er was een vraag naar de reden waarom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest extra middelen 

geeft aan de VGC. Deze vraag werd gevolgd door een aantal opmerkingen die bijna cynisch 

waren. Het klopt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer middelen aan de VGC 
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overmaakt. De VGC heeft dit niet gevraagd, maar het komt omdat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest beseft hoe nodig en belangrijk het is om in gemeenschapsmateries te investeren. Het 

is ook nodig dat men dit blijft doet. Het is ook dankzij deze investeringen dat de toenemende 

kosten en de besparingen uit Vlaanderen op de werking van de VGC, op de werking van het 

middenveld ten dele kunnen worden opgevangen.  

 

De extra middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ongelooflijk welkom om te 

kunnen zorgen dat de kwaliteitsvolle werking van de VGC kan worden gegarandeerd. Er werd 

terecht gezegd dat er de afgelopen jaren sterk werd geïnvesteerd in de scholenbouw. De VGC 

is een kleine, maar flexibele overheid die er in slaagt steeds overal snel op in te spelen en 

maakt zo het verschil in Brussel. 

 

Als er middelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de Gemeenschapscommissies 

gaan, is dat volgens de 20-80-verhouding. Er is niemand die dit in twijfel trekt en dit zal in de 

toekomst ook zo wel blijven. 

 

De werkingskosten van het College stijgen. De enveloppes per collegelid worden herberekend 

aan het begin van elke bestuursperiode, in functie van de effectieve samenstelling van de 

kabinetten van de collegeleden. De enveloppes kunnen, maar moeten niet, in functie van 

baremieke stijgingen en indexaties, jaarlijks worden geïndexeerd. De voorbije jaren werden 

deze enveloppen van de collegeleden niet altijd geïndexeerd. Bij een hersamenstelling worden 

ook de meest recente ‘loonnormen’ toegepast, dat is dus inderdaad rekening houdend met de 

indexaties van de voorbije jaren. Bijgevolg is die impact nu (met een kleine schok) 

zichtbaarder. Het is een provisie wat dus niet wil zeggen dat het op deze manier benut zal 

worden. Het is bijna een automatische manier van werken. 

 

Momenteel loopt het investeringsplan op zijn einde. Er zal een nieuw investeringsplan worden 

opgemaakt. De fluctuaties die nu zichtbaar zijn, zijn geen gigantische besparingen op 

investeringen. Het is het afronden van een lopend investeringsplan. Er loopt een nieuw 

participatietraject voor een nieuw investeringsplan, maar ook om een meerjarenfinanciering 

op te stellen. De Raad zal hier op tijd en stond bij worden betrokken. 

 

In het Vlaams Parlement lopen momenteel ook begrotingsbesprekingen. De Vlaamse 

begroting 2020 wordt pas eind december 2019 goedgekeurd en aangenomen. Er wordt vanuit 

gegaan dat er dan ook duidelijkheid zal zijn over wat de impact van de verschillende Vlaamse 

besparingen zal zijn op de begroting van de VGC. De VGC zal zich voor het doorvoeren van 

die besparingen baseren op formele berichten die vanuit Vlaanderen worden verkregen. 

 

De subsidiebedragen zoals die nu in de begroting 2020 werden opgenomen, werden naar best 

vermogen door de Administratie ingevuld, ofwel door de bedragen gelijk te houden waar nog 

onduidelijkheid rond is, ofwel door al precieze cijfers te geven. De algemene lijn is dat er nog 

geen rekening werd gehouden met de besparingen van de Vlaamse overheid. Er is ook geen 

overleg geweest met de VGC over welke besparingen de Vlaamse Regering ging doorvoeren. 

De VGC moet er akte van nemen en van sommige zaken weet men nog niet wat het zal geven.  

Wat participatie en samenwerking betreft, had dit anders kunnen verlopen. 

 

Sinds het ontstaan van het Stedenfonds in 2003 is het de 1ste keer dat er een besparing wordt 

doorgevoerd op deze middelen. Er is al heel wat te doen geweest rond het Stedenfonds en het 

al dan niet besparen daarop. Op het moment dat er signalen kwamen vanuit Vlaanderen dat 
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ook de Stedenfondsmiddelen voor de VGC ter discussie stonden, heeft het College een 

formeel schrijven aan Vlaamse ministers Bart Somers en Benjamin Dalle gestuurd. In een 

reactie daarop ontvingen wij het bericht dat hoewel de groeivoet van 3,5 % op het basisbedrag 

voor het Stedenfonds overeind blijft, er een serieuze besparing wordt doorgevoerd op het 

basisbedrag zelf. Het basisbedrag wordt teruggezet met 7,7 %. Daarna wordt de groeivoet van 

3,5 % toegekend. 

 

Bij de opmaak van de VGC-begroting 2020 werd al rekening gehouden met een 

minderontvangst aan Stedenfondsmiddelen op basis van informatie die we ontvingen van de 

Vlaamse Administratie. Er werd bij de begrotingsopmaak rekening gehouden met een 

minderontvangst van 196.438 euro voor Stedenfonds middelen, dat verklaart waarom er nu 

17.304.165 euro ingeschreven staat. Op basis van de huidige informatie moet dit bedrag 

nogmaals verlaagd worden met 585.165 euro. Hoewel er dus een groeivoet toegekend wordt, 

ontvangen we nominaal 781.603 euro minder dan in 2019. Dit zal zeker worden gevoeld.  

 

Op p. 11 van het begrotingsdocument wordt een overzicht gegeven van de subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschap. 

 

De dotatie blijft behouden. Er is geen indexatie van de middelen. Hiermee krijgt de VGC een 

klein pakje slaag want de niet-indexering zal wel worden gevoeld. De personeelskosten van 

de Administratie moeten wel worden geïndexeerd en de werkingskosten nemen ook jaarlijks 

toe. Het College is al blij dat hier ook niet 6 % op wordt bespaard. Voor het Stedenfonds is er 

een besparing van 7,7 %. De overige subsidies zijn terug te vinden in het voorliggende 

document. Over een aantal posten is er nog geen informatie en de collegevoorzitter hoopt dat 

hier snel verandering in komt. Dit betekent wel dat er begin volgend jaar al een 

begrotingsaanpassing dient te gebeuren. 

 

De VGC is niet in staat om alle besparingen uit Vlaanderen zomaar te compenseren. De 

middelen zijn beperkt en de spreker hoopt dat ze met haar toelichting heeft verduidelijkt dat 

die middelen ten volle worden geïnvesteerd in beleid en dat er gerichte keuzes worden 

gemaakt. 

 

De VGC moet eerst de precieze cijfers van de besparingen kennen om zich dan op basis van 

feitelijke gegevens te kunnen buigen over oplossingen. Men kan nu nog niet te werk gaan op 

basis van hypothesen. Vandaag kan dan ook niets worden gezegd over de doorvertaling van 

de besparingen, doch dat die zullen worden doorgevoerd in een eerste begrotingswijziging 1 

en A. Het zijn de 3 collegeleden samen die zich daarover zullen moeten buigen. Waar het 

relevant is, zal er overleg worden gepleegd met de Vlaamse overheid.  

 

De VGC is niet in staat een overzicht te vragen over wat de totale impact van de Vlaamse 

besparingen op het Brussels werkveld zal zijn. Veel Brusselse instellingen ontvangen ook 

rechtstreeks steun van de Vlaamse overheid. Dit zal eerder het voorwerp moeten uitmaken 

van een schriftelijke vraag aan de leden van de Vlaamse Regering en moet op een bepaald 

moment ook gewoon opgevolgd worden via de monitoring van de Brusselnorm door de 

Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel. 

 

De federale trekkingsrechten bestaan uit 3 delen: Lombardakkoorden, Lambermontakkoorden 

en het Vlinderakkoord. De eerste 2 delen van de dotatie zijn inclusief indexatie wettelijk 
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verankerd. Het laatste deel dat werd toegewezen naar aanleiding van het Vlinderakkoord 

bedroeg in 2019 8,7 miljoen euro en in 2020 8,8 miljoen euro. Er is al geweten dat de federale 

middelen geïndexeerd blijven, maar dit maakt voorwerp uit van de jaarlijkse 

begrotingsopmaak van de federale overheid.  

 

De VGC schakelt in 2021 (naar analogie met de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse 

steden en gemeenten) over naar een beleids- en beheerscyclus, met een meerjarenplanning en 

daarbij ook de koppeling met een meerjarenbegroting. De omslag naar een nieuw beleids- en 

begrotingssysteem is geen kleine oefening. Zoals jullie vandaag kunnen zien, werkt de VGC 

vandaag nog steeds met een eenjarige begroting. Voor de omschakeling naar een 

meerjarenbegroting wordt de VGC extern begeleid. Zo een omschakeling vraagt uiteraard niet 

enkel een andere manier van plannen en begroten, maar vraagt ook ingrijpende technische 

aanpassingen aan de huidige systemen.  

 

In de beleidsnota van Vlaams minister Benjamin Dalle is opgenomen dat de Vlaamse 

Gemeenschap de VGC zal ondersteunen zowel wat betreft de beleids- en beheersinstrumenten 

als voor het moderne begrotings- en rekeningstelsel. Het is op dit moment nog niet duidelijk 

hoe de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap op dit vlak vorm zal krijgen. Maar 

voorlopig verlopen alle contacten met het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister goed. 

 

Qua timing wordt in 2020 bekeken hoe de samenwerking verder geconcretiseerd wordt. 

Sowieso werden in 2020 wel al de nodige middelen voor ICT als omslag in de begroting 

ingeschreven.  

 

De collegevoorzitter benoemt de nieuwe beleidsinitiatieven die onder haar beleidsdomein 

vallen, maar zal waarschijnlijk straks ook naar haar collega’s verwijzen. 

 

Wat de nieuwe beleidsruimte voor Welzijn, Gezondheid en Gezin betreft, worden er middelen 

voor nieuwe capaciteitsuitbreiding kinderopvang voor baby’s en peuters voorzien. In 2020 

wordt immers een oproep voor capaciteitsuitbreiding gepland. Hoeveel capaciteitsuitbreiding 

eruiteindelijk zal kunnen worden gerealisereerd, hangt af van: 

 De overname van de huidige voorgefinancierde capaciteit door Vlaanderen. Op dit 

moment is het onduidelijk of er extra middelen worden vrijgemaakt door de Vlaamse 

overheid voor kinderopvang in Brussel; 

 Het ondertekenen van een nieuwe overeenkomst voor overname kindplaatsen is ook 

onduidelijk; 

 De overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

voor de uitbreiding van kinderopvang met GECO-plaatsen (gesubsidieerde contractuelen) 

is ook nog onduidelijk. 

 

Op het artikel ‘Subsidies voor welzijnsinitiatieven armoedebestrijding’ (61003/332-02) wordt 

nieuwe beleidsruimte voor de versterking van het armoedebestrijdingsbeleid voorzien. Het 

gaat om een bedrag van 30.000 euro. 

Daarnaast, wordt ook een nieuw beleid ingevoerd door bestaande subsidiereglementen beter 

in te zetten en die dus te herwerken. Hierbij enkele reglementen waarmee in 2020 alvast aan 

de slag wordt gegaan: 

 Personen met een beperking;  

 Subsidies armoedebestrijding; 

 Subsidies diensten gezinszorg; 
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 Subsidies Gezondheid;  

 Investeringssubsidies Welzijn en Gezondheid. 

 

De collegevoorzitter vreest, maar het moet nog worden bevestigd, dat er bespaard zal worden 

op de Brede School. Er worden wel middelen voorzien waarmee een begeleidingsopdracht 

wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de Brede Scholen in Brussel. De 

verschuiving van de middelen naar Stedenfonds is omdat het concept van een Brede School 

meer is dan Onderwijs. Belangrijk is na te gaan wat de doelstellingen van dit traject zijn want 

ze moeten nog worden scherp gesteld. Het is de bedoeling om een goed traject af te leggen 

met de vele stakeholders om tot een gedragen model voor de Brede Scholen in Brussel te 

komen. Het is de doelstelling om dit traject in de 1ste jaarhelft van 2020 te lanceren. 

 

Qua nieuwe beleidsinitiatieven voor infrastructuurprojecten werd het meeste vermeld in de 

toelichting. Eventueel kunnen de andere collegeleden verder ingaan op investeringen in 

Cultuur, Jeugd, Sport of Onderwijs 

 

Een eentalig ziekenhuis kan niet in een tweetalig netwerk stappen. De VGC blijft hier op 

letten. 

 

De VGC heeft een voorbeeldrol in energieperformantie van gebouwen. De volledige (ver-) 

nieuwbouwprojecten zoals het administratiehuis in de Marcqstraat, gemeenschapscentra De 

Rink, andere gemeenschapscentra… voldoen steeds aan de geldende EPB-wetgeving in 

Brussel die behoorlijk streng is en bijna energieneutraal is. Daarnaast wordt getracht, indien 

de opportuniteit zich stelt, om een stap verder te gaan in het volledig elimineren van het 

gebruik van fossiele brandstoffen door het gebruik van hernieuwbare energie zoals 

zonnepanelen en warmtepompen toe te passen. In het algemeen wordt getracht zo 

multifunctioneel en zo compact mogelijk te bouwen. 

 

Op vlak van buitengewoon onderhoud wordt systematisch een inhaalbeweging gedaan, steeds 

met een focus op de geldende EPB-wetgeving in Brussel, die behoorlijk streng is en bijna 

energieneutraal is. De prioriteiten zitten op: HVAC (heating, ventilation, airco), elektriciteit, 

buitenschrijnwerk en daken zoveel mogelijk verduurzamen volgens de geldende normen. 

Voorbeelden hiervan zijn:  

 vervangen van verouderde verwarmingsketels volgens geldende normeringen van 

duurzaamheid;  

 vervangen van regelingen en sturingen (zoveel mogelijk op afstand) om de werking 

van de vernieuwde installaties performanter te maken;  

 vervangen van verlichting door LED-verlichting;  

 vervangen van hoogspanningscabines aangepast aan het gebruik en wetgeving;  

 vervangen van buitenschrijnwerk en daken door duurzame vormen.  

 

Naast de bovenstaande inspanningen worden er ook energiescans voor gebouwen ouder dan 

10 jaar gedaan. Er worden hiervoor middelen voorzien. Er is een dynamische tool om de 

mogelijke energiebesparende maatregelen te rangschikken en te integreren in een coherent 

werkbaar actieplan. Verder geven de scans inzicht in de investeringskosten en het 

besparingspotentieel op primaire energie en CO2-uitstoot.  

 

In 2020 start de studie rond multifunctioneel gebruik van infrastructuur. De bedoeling van de 

studie is o.a. meer inzichten genereren rond het optimaliseren van gebruik en bezetting van 
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infrastructuur met het oog op responsabilisering en sensibilisering van de gebruikers op vlak 

van duurzaamheid; en het aanleveren van handvaten om nog compacter te bouwen enz… 

 

Er wordt ook gelet op de duurzaamheid van het wagenpark en er worden meer fietsen besteld. 

 

In de toelichting werd reeds aangegeven dat de uitgaven met betrekking tot de Administratie, 

het personeel, hoog zijn. Deze uitgaven stijgen volgens collegelid Sven Gatz ook omwille 

van een aantal objectieve elementen. Er werden de voorbije legislatuur en het voorbije jaar 

reeds enkele functies in het kader ingevuld. In de begroting is de overschrijding van de 

spilindex al verrekend.  

 

Het College is zich bewust van de uitdaging. Ze wil een gemotiveerde Administratie en die is 

er momenteel. Tegelijkertijd wil het College een aantal kosten over de jaren heen onder 

controle houden. In het voorjaar zal er op het vlak van het personeel een meerjaren-

vooruitzicht worden opgesteld. 

 

Voortgaand op het goed ingestelde ritme van het vorig collegelid bevoegd voor Onderwijs 

rekent het collegelid op een vast aantal uitbreidingsplaatsen per jaar. Dit schommelt rond 750 

plaatsen per jaar. Voor 2020 worden er 1.200 bijkomende plaatsen gepland.  

 

Net zoals eerder vermeld, zal het Investeringsplan worden herbekeken. Op basis hiervan volgt 

er in het voorjaar een definitievere planning. Ondertussen loopt de planning voor Onderwijs 

wel verder. Natuurlijk hangt alles af van de lopende dossiers. 

 

Met betrekking tot de schuldgraad in relatie tot de PPS-constructies wil het collegelid 

aangeven dat het aangaan van PPS-constructies op zich geen rechtstreeks verband heeft met 

de schuldgraad. Integendeel, bij klassieke publieke investeringen heeft dit een invloed op de 

schuldgraad. De VGC zal publieke investeringen blijven doen of zelfs bijspringen bij publieke 

investeringen van andere inrichtende machten. In het geval van de PPS-constructies betaalt de 

VGC een gebruikersvergoeding, maar die zit ook in de lopende kosten.  

 

Het collegelid wijst er op dat er tegenover publieke investeringen en PPS-constructies activa 

staan. 

 

Volgende lopende DBFM-dossiers zijn er: 

 

 DBFM Kasterlinden/De Poolster: 2,3 miljoen euro per jaar; 

 DBF Comenius (Koekelberg): 2,25 miljoen euro per jaar; 

 DBF Gallait (Schaarbeek): 2,1 miljoen euro per jaar; 

 DBF Saint-Michel (Sint-Jans-Molenbeek): 2,25 miljoen euro per jaar; 

 DBF Pacheco (Stad Brussel): 1,5 miljoen euro per jaar.  

 

De financiële leasings lopen tussen de 27 en 30 jaar. 
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Bijkomende informatie over de EVC-examens wordt hieronder weergegeven. 

 

Resultaten 2019 

 

Overzicht 2019 ingeschreven niet aanwezig niet geslaagd geslaagd 

master 22 (38%) 5 (23%) 6 (27%) 11 (50%) 

bachelor 23 (40%) 4 (17%) 14 (61%) 5 (22%) 

HSO 13 (22%) 1 (8%) 5 (38%) 7 (54%) 

totaal (A+B+C) 58 (100%) 10 (17%) 25 (43%) 23 (40%) 

 

Er wordt geïnvesteerd in de renovatie van gebouw 3B van de Coovi-campus. Dit is het laatste 

gebouw dat wordt gerenoveerd. Destijds was de afspraak, bij de overdracht van de Coovi-

campus aan het GO, dat de VGC de campus in orde zou brengen. Dat stond zo in het originele 

contract. De VGC komt haar verplichtingen en afspraken na. 

 

De spreker benadrukt dat de VGC een flankerend onderwijsbeleid voert. De kern is hetgene 

dat vanuit de Vlaamse Gemeenschap ondersteund en gesubsidieerd wordt. De VGC doet hier 

een aantal zaken bovenop.  

 

In overleg met het OCB zal nagegaan worden hoe het beleid kan worden bijgestuurd, 

rekening houdend met de uitdagingen die er zullen zijn. Uiteraard blijft taal centraal staan. 

Scholen die de stap naar meertaligheid willen zetten, binnen de decretale grenzen, kunnen 

rekenen op steun van het OCB. 

 

Tijdens de laatste plenaire vergadering werd er geantwoord op vragen over het PISA-

onderzoek. Het collegelid denkt dat dankzij de ondersteuning van het OCB scholen zelf aan 

de slag kunnen. De VGC levert de nodige inspanningen.   

 

Er zijn een aantal financiële stromen die onverminderd van Vlaanderen naar Brussel blijven 

komen, maar er zijn ook een aantal besparingen waaraan de VGC het hoofd moet bieden. Dit 

betekent dat de VGC zeer oordeelkundig met nieuwe middelen, als die er al zouden zijn, moet 

omgaan om bijkomende initiatieven te kunnen nemen.  

 

Voor het lerarentekort wil het collegelid zijn gesprek met Vlaams minister Ben Weyts, 

bevoegd voor onderwijs, afwachten. 

 

De tweetalige lerarenopleiding wordt nu al voor het 4de jaar op rij ondersteund. Het voorziene 

budget hiervoor is terug te vinden onder het artikel ‘Vernieuwende onderwijsprojecten en 

meertaligheid’ en in het artikel ‘Diverse subsidies’. Momenteel wordt gekeken welke 

grootorde van bedrag hierin in de toekomst zal worden besteed. Tot nu toe ging het om een 

bedrag van 300.000 euro. Er zal worden nagegaan hoe het partnerschap op de juiste manier 

kan worden verdergezet. Het partnerschap zal wel blijven bestaan. 

 

Collegelid Pascal Smet wil nog 3 zaken onderstrepen. Een eerste betreft de investeringen. 

Het gaat niet over een daling, maar over de uitvoering van het (meerjaren)investerings-

programma en de projecten die erin vervat zitten. De afgelopen jaren werd heel wat 

geïnvesteerd in Cultuur, Jeugd en in mindere mate in Sport, omwille van keuzes gemaakt in 

Vlaanderen. 2020 is het laatste jaar van dit Investeringsplan en dus is het normaal dat de 

investeringen dalen, aangezien de grootste investeringen achter de rug zijn. Als voorbeeld 



- 22 - 

 

verwijst het collegelid naar de Jeugdsector, waarbij de investeringen voor DAR in 2019 

werden voorzien. Het is logisch dat dit niet terugkomt in 2020. Uitzondering is er wanneer er 

geschoven moet worden met budget omdat bv. de vergunning niet tijdig werd afgeleverd en er 

dus vertraging is opgelopen. 

 

Er moet ook steeds een onderscheid gemaakt worden tussen absolute en relatieve cijfers. 

Want af en toe kan er in percentage een daling zijn, terwijl er in absolute cijfers zich een 

stijging voordoet. Het zijn de absolute cijfers die tellen volgens collegelid Pascal Smet.  

 

Verder heeft het collegelid de indruk dat de heer Jan Busselen een verwarring maakt tussen de 

gewone en de buitengewone begroting. Een overschot van vorig jaar betekent niet 

noodzakelijkerwijze een besparing. Op de gewone begroting stijgt Cultuur, Jeugd en Sport 

met 400.000 euro. Op de buitengewone begroting stijgt het bedrag met iets meer dan 1 

miljoen euro. Globaal is er bijgevolg sprake van een stijging en niet van besparingen, die het 

raadslid meende gelezen te hebben. 

 

Voor wat de gemeenschapscentra betreft, zal er een lijst bij het verslag worden gevoegd. 

Zowel wat het onderhoud en de nieuwbouw betreft. Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen 

is het grootste dossier dat in 2020 effectief van start gaat. (Bijlage) 

 

Ten tweede, op de vraag over het compenseren van de Vlaamse besparingen antwoordt 

collegelid Pascal Smet dat voor de kunsten alleen 2,8 miljoen euro door Vlaanderen wordt 

bespaard en het budget van de VGC 1,9 miljoen euro bedraagt. Gelet op de grootheid van dat 

budget zou een compensatie een grondige verschuiving op de begroting van de VGC vereisen 

en dat is helaas niet mogelijk. 

 

Ten derde, met betrekking tot het stijgend budget voor participatieprojecten, duidt het 

collegelid dat er een projectoproep werd gelanceerd. De voorbije jaren waren er veel 

projectaanvragen. Deze zullen voor een deel gedekt worden. 

 

Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) stelt vast dat de collegevoorzitter voor 

Vlaanderen milder is dan haar fractiegenoot. Besparingen zijn nooit leuk, maar de 

communicatie daarrond is wel belangrijk. Het volledige verhaal moet verteld worden. Er 

bestaan verschillen tussen het verhaal van de Vlaamse Regering en dat van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering hieromtrent. Deze laatste noemt zich een investeringsregering, 

terwijl het commissielid het eerder een schuldenregering zou noemen. Het is belangrijk dat 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest middelen toekent aan de VGC en dat dit blijft gebeuren, 

maar dat gaat wel gepaard met schulden op dat niveau. Dat beleid en dat van de Franse 

Gemeenschapscommissie moet niet in de VGC geïmporteerd worden. Het commissielid 

complimenteert het College voor het niet graven van een gigantische schuldenput. 

 

Daarnaast wil de spreker meegeven dat de Brusselnorm en het engagement vanuit Vlaanderen 

wel blijft opgenomen. Het commissielid maakt de vergelijking met de 80-20-norm van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt repliceert dat de 80-20-norm wel wordt 

doorgevoerd, terwijl de Brusselnorm nergens wordt gehaald.  

 

Dat de Brusselnorm nergens wordt gehaald, klopt volgens commissielid Mathias Vanden 

Borre (N-VA) niet. 
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De spreker komt terug op de repliek die werd gegeven op zijn vraag over het budget voor de 

kabinetten van het College. In het verleden werd er al meermaals door de Groen-fractie een 

oproep gelanceerd om een besparing door te voeren op dit budget. Het commissielid 

constateert dat de Vlaamse kabinetten reeds 10 jaar lang zijn afgeslankt, in tegenstelling tot de 

Brusselse kabinetten. 

 

Met betrekking tot de uitspraak van de collegevoorzitter over het “half pak slaag” dat de VGC 

krijgt van Vlaanderen, verwijst commissielid Mathias Vanden Borre naar wat de directeur van 

Muntpunt heeft gezegd over de indexatie die de Vlaamse Gemeenschap heeft doorgevoerd, in 

tegenstelling tot de VGC. Is dit dan een “kwart pak slaag”? 

 

Dat is het geval volgens commissielid Arnaud Verstraete (Groen), namelijk met de 

middelen die er zijn. De spreker stelt zich vragen bij het discours van de heer Mathias Vanden 

Borre. 

 

De VGC maakt zijn eigen keuzes stelt commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA). De 

teneur is dat als er keuzes in Vlaanderen worden gemaakt, het dan gaat over niet-investeren en 

dat is slecht. De keuzes die in de VGC worden gemaakt, zouden dan weer goed zijn en dan 

betreft het wel investeringen. Zo zouden de keuzes van Vlaanderen op vlak van Sport slecht 

zijn en deze van de VGC goed. 

 

Vlaanderen maakt zijn subsidiereglementen zo dat er geen geld kan worden uitgegeven, 

antwoordt collegelid Pascal Smet. Het collegelid zou dit al jaren aan de Vlaamse minister 

bevoegd voor Sport gezegd hebben, maar deze laatste wilde niet luisteren. Met de nieuwe 

Vlaamse Regering vermoed het collegelid dat er misschien het een en ander zal veranderen. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) sluit af door te stellen dat er de komende 5 jaar 

vooruit moet gekeken worden, ook op gebied van Sport. Heeft het bevoegde collegelid 

hiervoor nieuwe ambities? Hiervan vindt het raadslid nog niet veel aanwijzingen in de 

begroting terug. 

 

Commissielid Arnaud Verstraete (Groen) kreeg koude rillingen toen de collegevoorzitter 

aangaf dat tot op vandaag nog niet geweten is wat de omvang zal zijn van de besparingen die 

Vlaanderen gaat doorvoeren op de Brusselse instellingen en op de investeringen in de 

verschillende beleidsdomeinen. Is dit dan partnerschap of samenwerking, vraagt de spreker 

zich af. 

 

Uit het antwoord van het College blijkt dat er een capaciteitsuitbreiding in deze begroting 

werd ingeschreven, terwijl de VGC decretaal afhangt van de Vlaamse Regering. Het 

commissielid vindt het hallucinant te moeten vernemen dat Vlaams minister Wouter Beke niet 

eens kan bevestigen dat er überhaupt middelen hiervoor naar de VGC zullen komen.  

 

Dat daarenboven sommige collega’s zich opwinden over het feit dat er wordt gezegd dat 

Vlaanderen Brussel loslaat, daar kan de spreker niet bij. Systematisch worden middelen 

verminderd op alle domeinen. Het contrast met andere Vlaamse steden is maximaal. Naar de 

Stad Antwerpen gaan er massaal extra middelen voor investeringen. Het betreft ettelijke 

tientallen of zelfs honderden miljoenen euro. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden. 

Het gaat niet over Vlaanderen in zijn geheel. Het betreft een duidelijke politieke keuze van de 

bevoegde politieke partijen onder leiding van de N-VA. Daar ligt de verantwoordelijkheid. 

Als net N-VA in deze vergadering komt verklaren dat de VGC de middelen niet voor iedereen 
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indexeert, dan vindt commissielid Arnaud Verstraete dat de hypocrisie op een bepaald 

moment mag stoppen. 

 

Het commissielid sluit aan bij de oproep van de heer Mathias Vanden Borre om vooruit te 

kijken. Er moet voor gezorgd worden dat Brussel en de Brusselaars de middelen krijgen waar 

ze recht op hebben. Er wordt geen andere behandeling gevraagd, niet meer of niet minder. 

 

De spreker wil voortgaan op enkele positieve elementen. De begroting wordt in de komende 

jaren een meerjarenbegroting, wat goed is voor de democratische controle en het opbouwen 

van een langetermijnvisie. Er wordt geïnvesteerd in de ecologische performantie van de 

gebouwen. Het commissielid raadt aan dat er tevens rekening wordt gehouden met korte 

circuits, met de circulaire economie en dat de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk wordt 

gehouden in toekomstige lastenboeken. De VGC zou een voorbeeldoverheid moeten zijn. 

 

Raadslid Els Rochette (one.brussels-sp.a) is benieuwd naar de lijst en de evolutie van de 

EVC. De spreker heeft begrepen dat de verhoging van personeelskosten onder andere gelinkt 

is aan anciënniteit. Deze ochtend was er nog een uiteenzetting over de groeiende 

pensioenlasten en over hoe Brusselse plaatselijke besturen deze moeten opvangen. Dat zal 

ook een ware uitdaging zijn voor de VGC. Het stemt het raadslid bijgevolg tevreden dat er zal 

worden gewerkt met een meerjarenvooruitzicht.  

 

Wat Onderwijs betreft, heeft de heer Gilles Verstraeten (N-VA) duidelijke antwoorden 

gekregen op de algemene vragen. De spreker wenst te preciseren dat hij niet kwaad is dat er 

20 % naar de VGC vloeit voor iedere 80 % die naar de Franse Gemeenschapscommissie 

Cocof gaat. Dat is wederom een verplichting die voortvloeit uit de Brusselwet. Dat betreft 

geen liefdadigheid. Het gaat er om dat de Cocof in belangrijke mate gefinancierd wordt door 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat de VGC daar in zekere zin mee van profiteert. Het 

raadslid wil enkel waarschuwen dat als de Cocof steeds meer dreigt op te gaan in de GGC, dat 

dit effecten zou kunnen hebben op de middelen die de VGC uiteindelijk nog ontvangt. 

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) komt terug op het antwoord van het College omtrent 

de ziekenhuisnetwerken. Is het College geen voorstander van het samenvloeien van tweetalige 

ziekenhuizen met eentalig Franse ziekenhuizen? Collegevoorzitter Elke Van den Brandt 

verduidelijkt dat in een tweetalig ziekenhuisnetwerk alle aangesloten ziekenhuizen in principe 

tweetalig moeten zijn. Dat stelt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) gerust. Het raadslid 

vreesde immers dat in een netwerk, dat op zoek gaat naar rationalisering van diensten, 

Nederlandstalige patiënten niet meer zouden terechtkunnen in een tweetalig ziekenhuis voor 

een bepaalde dienst en zouden kunnen doorverwezen worden naar een ander, eentalig Frans 

ziekenhuis binnen het netwerk. 

 

Collegelid Pascal Smet zegt over Muntpunt dat de zaken genuanceerder zijn. De VGC levert 

20 personeelsleden en daarvoor is het budget geïndexeerd. Het collegelid herinnert eraan dat 

hij destijds Muntpunt mee heeft opgericht en hij zal er zich in de toekomst terug meer mee 

bezighouden en bekijken of er mogelijkheden bestaan opdat er nog meer kan uitkomen dan 

dat erin zit. 

 

Daarnaast herhaalt het collegelid wat het probleem precies is op vlak van Sport. Er bestaat een 

regel dat de Vlaamse Gemeenschap 30 % wil betalen en de VGC 70 % met een maximum van 

1,25 miljoen euro. De afgelopen 5 jaar heeft het College trachten uit te leggen dat dit in de 

Brusselse context niet functioneert. Het zou beter zijn om bv. een (meerjaren)investering te 
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doen in sportinfrastructuur in Brussel temeer omdat Sport Vlaanderen – wat voorheen 

BLOSO heette – geen Vlaamse sportinfrastructuur in Brussel heeft. In alle Vlaamse 

regeerakkoorden werd dit nochtans mee opgenomen, alleen is dit nooit gerealiseerd. Het 

College wil graag in debat gaan met de Vlaamse minister van Sport en bekijken of die 

Vlaamse middelen van over meerdere jaren samengebracht kunnen worden om een 

investering te doen in sportinfrastructuur in Brussel, al dan niet samen met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Het collegelid gelooft oprecht dat Vlaanderen wil investeren in 

Brussel en hoopt dat dit samen kan gebeuren op een manier die werkbaar is.  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt bevestigt dat de eentalig Nederlandse ziekenhuizen, 

zoals het UZ Brussel, aangesloten zijn bij een eentalig ziekenhuisnetwerk, namelijk met Aalst, 

met alle voor- en nadelen van dien. Geografisch gezien hebben burgers soms andere 

bewegingen. Het is volgens de collegevoorzitter de bedoeling dat er in Brussel een tweetalige 

dienstverlening is en het zal vooral een uitdaging zijn om voldoende Nederlandskundig 

zorgpersoneel hiervoor te vinden. 

 

Wat het budget van de kabinetten betreft, meldt de collegevoorzitter dat er een systematische 

onderbenutting is, waar de Raad het College op het einde van het dienstjaar gerust mag op 

afrekenen. Tevens wat de voorbeeldrol van de VGC betreft, verzekert collegevoorzitter Elke 

Van den Brandt dat er op alle fronten duurzaamheidscriteria worden meegenomen. 

 

De collegevoorzitter vindt de waarschuwing van de heer Gilles Verstraeten een beetje zuur 

smaken, gelet op de reële besparingen vanuit de Vlaamse Regering die voor de deur staan. 

Het is dankzij de investeringen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de begroting 

van de VGC in evenwicht kan worden gehouden. Minder dan 1/3de van de middelen van de 

VGC komt momenteel vanuit Vlaanderen. 

 

Met betrekking tot de verhoging van het budget voor ICT-middelen, legt de collegevoorzitter 

uit dat deze middelen zullen worden aangewend voor verschillende software en ICT-materieel 

om de dienstverlening van de VGC te optimaliseren. 

 

In het kader van ouderenzorg en het buurtgericht werken zal het project Resokit verder 

worden uitgewerkt, waarbij de theorie wordt omgezet in de praktijk en er vooral wordt ingezet 

op outreachend werken. Hiervoor wordt samengewerkt met Odisee Brussel en met de lokale 

dienstencentra. 

 

 

3. Artikelsgewijze bespreking  

 

Stedelijk beleid 

 

─ Artikel 311/332-02 Subsidies - stedelijk beleid 

 

In 2019 kenden de subsidies voor Stedelijk beleid een stijging. In de toelichting stond dat dit 

kwam door middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Vorige week is er een discussie gevoerd over de Vlaamse subsidies voor een van de projecten 

die in augustus 2020 zouden eindigen. De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) vraagt of 

er meer nieuws is of deze subsidies worden verdergezet in 2020. 
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt zich ook af of de projecten van de VGC in 

moeilijk vaarwater terecht zullen komen nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook stopt met 

de subsidiëring van de gemeenten voor hun Romawerking. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt verduidelijkt dat de 4 buurtstewards van de 

Romawerking van Foyer worden betaald met Vlaamse subsidies voor Stedelijk beleid. Dit 

project gaat over de toeleiding naar onderwijs en de brug slaan met de Romagemeenschap. 

 

Anderzijds is er een project met Europese middelen waaraan De Foyer meewerkt. Dit gaat 

vooral over de toeleiding naar werk. 

 

Vanuit de VGC is er een budget voorzien voor de coördinatie van de stewards. 

 

Zoals vorige week in de plenaire vergadering reeds werd meegedeeld, zijn de middelen vanuit 

Europa bevestigd. Het project van de 4 buurtstewards van de Romawerking die worden 

betaald met Vlaamse subsidies voor Stedelijk beleid loopt tot eind augustus 2020, daarna is de 

financiering onzeker. Het is niet zeker dat het wordt stopgezet. De spreker is nog steeds 

optimistisch dat het zal worden verdergezet. Er wordt overleg gepleegd met bevoegd Vlaams 

minister Bart Somers om een oplossing te zoeken voor de continuering van die financiering 

na augustus 2020.  

 

 

Uitleendienst 

 

Het vorige College heeft de uitleendienst willen versterken en de dienstverlening 

optimaliseren. Er werd een tevredenheidsaudit en een behoefteanalyse gepland. Zijn deze 

ondertussen uitgevoerd, vraagt de heer Mathias Vanden Borre (N-VA). Wat is het resultaat 

hiervan en de impact op het programma van het huidige College? 

 

Niet alle uitleenbare voorwerpen maken deel uit van de VGC uitleendienst. Fietsen bv. 

kunnen niet worden uitgeleend. Kan dit in de toekomst veranderen? 

 

In 2016 werd er volgens de collegevoorzitter inderdaad een tevredenheidsaudit en een 

behoefteanalyse uitgevoerd bij huidige en potentiële klanten van de uitleendienst. Uit deze 

bevraging bleek:  

 Dat de bevraagde klanten erg positief zijn over de dienstverlening en het aangeboden 

materiaal; 

 De locatie wordt gezien als een verbeterpunt (meer centrale ligging); 

 Er worden ook een aantal suggesties gedaan die de minder centrale ligging kunnen 

compenseren (voorzien van levering, ruimere openingsuren). 

 

In opvolging van de tevredenheidsenquête deed de VGC verschillende investeringen om de 

dienstverlening van de uitleendienst verder te optimaliseren: 

 Sinds 1 maart 2017 wordt een aanvullende loodsruimte van 615 m² gehuurd in de 

Technologiestraat. Deze uitbreiding bood de mogelijkheid om de dienstverlening van 

de facilitaire diensten van de VGC en de uitleendienst te optimaliseren. 

 Om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimere openingstijden, is een nieuw 

toegangscontrolesysteem geïnstalleerd. Hierdoor kunnen klanten sinds april 2019 ook 

buiten de openingstijden van de uitleendienst het ontleende materiaal terugbrengen en 

ophalen. 
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Een fiets onderbrengen bij de uitleendienst is een goede suggestie. 

 

─ Artikel 320/124-06 Herstelling van het materieel 

 

Vanaf dit jaar valt de huur van audiovisueel materiaal, met begeleiding, onder dit artikel. 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) vraagt waarom deze samenvoeging is gebeurd en 

of dit artikel geen andere naam moet krijgen die de lading beter dekt. 

 

De collegevoorzitter heeft de modernisatie net benoemd, nl. de digitalisering van het aanbod, 

automatisch afhalen en terugbrengen, uitbreiding van infrastructuur. Zelf heeft de spreker 

positieve ervaringen met deze uitleendienst. Hoe evolueren de uitleencijfers de voorbije 

jaren? Is het automatisch op- en afhaalpunt ondertussen volledig operationeel? Wat is hier de 

feedback op?  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt benadrukt dat die middelen al onder dit artikel 

stonden; het is dus geen wijziging of nieuw beleid dat wordt gevoerd. 

 

Vroeger werd er met verschillende contracten en partners gewerkt. Een tijdje geleden werd 

besloten om met 1 vaste partner te werken via een raamcontract, afgesloten met VCL 

Productions. De klanten van de uitleendienst betalen een beperkte bijdrage voor deze 

dienstverlening, de overige kost wordt door de VGC opgenomen. Dit was noodzakelijk omdat 

voordien werd gewerkt met freelancers en er zich zowel een probleem stelde met de sociale 

zekerheid als de beschikbaarheid van de toenmalige freelancers.  

 

 

Communicatie, Media en IT 

 

─ Artikel 33003/332-02 Subsidies voor communicatieprojecten 

 

In dit artikel worden bijkomende middelen voorzien voor taalbeleidsondersteunende trajecten 

met Brusselse gemeenten. Is dit een uitbreiding van de bestaande trajecten, vraagt de heer 

Juan Benjumea Moreno (Groen).  

 

Het belangrijkste is volgens de collegevoorzitter de uitbreiding van de middelen. Als men 

wil dat er meer Nederlands wordt gesproken bij de gemeenten moeten er acties worden 

getroffen om hieraan te werken. Het Huis van het Nederlands heeft met succes een aantal 

trajecten opgezet met gemeenten om ervoor te zorgen dat het Nederlands op de werkvloer 

wordt versterkt. Voorlopig is er veel enthousiasme en interesse van de gemeenten voor deze 

trajecten. 

 

Het normale krediet bedraagt 79.000 euro en hiermee kunnen 12 trajecten worden 

gefinancierd in bedrijven, organisaties en openbare diensten. Een traject duurt normaal gezien 

ongeveer 18 maanden. Met het verhoogde krediet van 114.000 euro kunnen 18 trajecten 

georganiseerd worden. Die stijging van 6 trajecten wil het Huis van het Nederlands volledig 

gebruiken voor trajecten in gemeenten. Er zijn 6 gemeenten immers kandidaat voor nieuwe 

trajecten: Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Agatha-Berchem, Vorst, Etterbeek, Schaarbeek en 

Elsene. Maar het Huis van het Nederlands houdt ook rekening met nieuwe vragen van 

gemeenten; die krijgen dan een plek binnen de andere 12 trajecten, dat wil zeggen, naarmate 

er daar trajecten aflopen. Binnen de huidige 12 trajecten zijn trouwens ook aflopende trajecten 

met Stad Brussel en de gemeente Jette. 
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─ Artikel 330/742-53 Aankoop van informaticamaterieel 

 

Er is een opvallende stijging van 718.000 euro bij de aankoop van informaticamateriaal. In de 

toelichting staat dat de middelen geïnvesteerd zullen worden in een vernieuwde HR-software, 

een nieuw financieel beheersysteem en de vernieuwing van het VM-Ware systeem van de 

VGC-administratie. Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) vraagt een korte uitleg over wat 

die software en systemen precies inhouden en hoe deze zullen bijdragen aan de optimalisatie 

van de werking en dienstverlening van de VGC. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt legt uit dat deze middelen al voor een deel in 2019 

waren ingeschreven, maar nog niet konden worden uitgevoerd. Deze projecten zijn naar 2020 

doorgeschoven. Het geld wordt aangewend om een deel van het netwerk te versterken. Het 

gaat vooral ook om het up-to-date houden van de back office. 

 

 

Onderwijs en Vorming 

 

─ Artikel 400/123-48 Andere administratiekosten 

 

Voor 2020 wordt er 38.000 euro voorzien. In 2019 bedroeg dit bedrag 21.000 euro. Het is 

bijna een verdubbeling. De heer Gilles Verstraeten (N-VA) had graag vernomen wat de 

reden hiervoor is. 

 

Collegelid Sven Gatz antwoordt dat het geen reële stijging is omdat het een samenvoeging is 

van 2 artikelen om de leesbaarheid van de begroting te bevorderen. 

 

─ Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming 

 

Initieel was er in 2019 581.000 euro voorzien voor dit artikel. Dit jaar is er 316.000 euro 

voorzien voor het communicatiebeleid voor het Nederlandstalig onderwijs. Vanwaar deze 

daling tegenover 2019, vraagt de heer Gilles Verstraeten (N-VA). 

 

Er zal in 2020 geen Studiekeuzebeurs worden georganiseerd. Deze beurs had niet meer het 

gewenste effect, laat collegelid Sven Gatz weten. 

 

─ Artikel 400/332-02 Subsidies - taal en geletterdheid bij volwassenen 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vindt dat er een vrij groot bedrag wordt voorzien. 

Waarnaar gaat dit bedrag vooral? Graag een opsplitsing. 

 

Collegelid Sven Gatz zegt dat dit bedrag wordt gegeven aan het Huis van het Nederlands en 

aan het Centrum voor Basiseducatie. Het geld is dan bestemd voor ouders die tot de doelgroep 

behoren om Nederlands te leren. In de jaarverslagen van beide instellingen kan er meer 

informatie worden gevonden. 
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─ Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies 

 

In 2019 werd er voor dit artikel initieel 1.000.000 euro voorzien. Nu is er een daling van 

400.000 euro. De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vermoedt dat dit te maken heeft met 

artikel 40004/332-02 ‘Subsidies - vernieuwende onderwijsprojecten en meertaligheid’, maar 

het kan niet de volledige daling verklaren. 

 

Het zijn communicerende vaten, zoals werd aangegeven door de spreker, zegt collegelid Sven 

Gatz. In globo is er een beperkte daling omdat de kleinere tegemoetkomingen in verband met 

tijdelijke infrastructuurdossiers uit dit artikel werden gehaald. Er is bv. minder nood aan 

tijdelijke containers in 2020. 

 

─ Artikel 40004/332-02 Subsidies - vernieuwende onderwijsprojecten en meertaligheid 

 

Raadslid Gilles Verstraeten (N-VA) had graag vernomen of er al bepaalde projecten zijn 

gepland. Wat wordt er juist met dit budget beoogd? 

 

Collegelid Sven Gatz laat weten dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met 

onderwijspartners voor het opstarten van geschikte projecten.  

 

─ Artikel 41000/332-02 Subsidies - coördinatieopdrachten 

 

De middelen in dit artikel worden gebruikt om partners te subsidiëren die een coördinerende 

en overkoepelende rol hebben op het vlak van onderwijs en vorming. Tegenover 2019 

(575.000 euro) is er een daling merkbaar. Vorig jaar ging dit over KOCB, OVCG, 

Scholengroep Brussel en Tracé. Wat is de verdeling voor 2020, vraagt de heer Gilles 

Verstraeten (N-VA). 
 

De verhouding van de middelen die de 3 koepels krijgen, is als volgt volgens het bevoegde 

collegelid: 
 

KOCB OVSG GO! Tracé 

€ 95.009,00 € 77.115,50 € 81.849,50 € 318.000,00 

 

─ Artikel 40005/332-01 Subsidies - begeleiding schoolloopbaan 

 

Het voorziene bedrag zal worden ingezet om de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten 

aan te pakken. Het is een heel grote problematiek in Brussel. Er zijn verschillende 

organisaties die zich hiermee bezighouden, maar die kampen met een tekort aan middelen en 

personeel. Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) had gehoopt op een stijging van de 

middelen en er is een daling merkbaar. Hoe is deze daling te verklaren? Welke organisaties 

komen in aanmerking voor een subsidie begeleiding schoolloopbaan? 

 

De organisaties zijn KANS, Abrusco en LIFT. Er is volgens het bevoegde collegelid echter 

geen sprake van een daling van de middelen voor de financiering van deze vzw’s. 

 

Voor LIFT zijn er momenteel gesprekken met Vlaanderen om in het reguliere Vlaamse kader 

mogelijks in te stappen en op die manier een verdere stap te zetten naar de beginfinanciering 

door de VGC. Dit wordt vaak gedaan. Als ervoor kan worden gezorgd dat een werking 

structureler wordt ingebed in een Vlaams decretaal kader zou dit goed zijn. In dit geval CVO. 
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De gesprekken hierover lopen nog. 

 

 

Studentenzaken 

 

─ Artikel 420/124-48 Technische werkingskosten en artikel 420/332-02 Diverse subsidies 

studentenzaken  

 

Deze 2 artikelen gaan over de promotie van Brussel als studentenstad en het imago van 

Brussel als studentenstad. 

 

Voor het 1ste artikel is er volgens raadslid Gilles Verstraeten (N-VA) een daling van 10.000 

euro tegenover 2019.  

 

In 2019 werd dit bedrag ook gebruikt voor de promotie van de lerarenopleiding en het beroep 

als leraar. Waarom is er voor 2020 een daling van de middelen? 

 

Het 2de artikel kent een grotere daling ten opzichte van 2019, van 236.000 euro naar 193.000 

euro. Wat is de reden hiervoor? 

 

Er is geen daling in globo van de kredieten, maar er is sprake van een verschuiving, volgens 

collegelid Sven Gatz. De campagne ‘Lesgeven in Brussel’ valt nu onder het OCB en niet 

meer onder Studentenzaken. 

 

Daarnaast heeft Brik een aantal opdrachten onder haar vleugels genomen. Globaal gezien 

verandert er met betrekking tot de te financieren campagnes niets. 

 

 

Speelpleinen 

 

─ Artikel 415/161-01 Bijdragen van de ouders 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) en de heer Juan Benjumea Moreno (Groen) 
hadden graag vernomen waarom er een serieuze bijdrage van de ouders aan de 

speelpleinwerking wordt voorzien.  

 

De speelpleinwerkingen kennen een groot succes. Er wordt volgens collegevoorzitter Elke 

Van den Brandt enerzijds rekening gehouden met een stijging van het aantal deelnemers aan 

de speelpleinen en anderzijds zal de weekbijdrage veranderen. Sinds 2015 is de bijdrage niet 

meer aangepast en bedraagt deze veel minder dan elders. De prijs ligt wel nog niet vast, maar 

er wordt vermeden dat de prijs van de speelpleinen een invloed heeft op de toegankelijkheid 

van de speelpleinen aangezien gezinnen in financiële moeilijkheden toch nog steeds kunnen 

rekenen op een kansentarief. 

 

 

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt een korte toelichting over de stand van 

zaken van het sportcomplex Coovi in Anderlecht  
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Volgens collegelid Sven Gatz gaat het over het internaat van Coovi en niet over het 

sportcomplex. 

 

Was het niet de intentie of bedoeling om een sportcomplex te bouwen, vraagt de heer 

Mathias Vanden Borre (N-VA). 

 

Er is inderdaad een vertraging in dit dossier omwille van een vertraging van de 

mobiliteitsstudie, zegt collegelid Pascal Smet. Deze studie loopt nog steeds en kan tot 2 jaar 

vertraging hebben. 

 

Doet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeilijk, vraagt de spreker. 

 

Ze stellen vragen, aldus het collegelid. 

 

─ Artikel 50001/124-06 Kosten voor culturele participatiebevordering 

─ Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, verbinding en experiment 

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen) had graag vernomen of dit bedrag enkel zal worden gebruikt 

voor de Uitpas en de Paspartoe. (Collegelid Pascal Smet knikt bevestigend) 

 

Er wordt tevens verwezen naar een project om jonge mensen naar een gemeenschapscentra te 

krijgen. In de plenaire vergadering werd al gesproken over oplossingen om mensen, en zeker 

jongeren en jonge kinderen, meer bij cultuur te betrekken. Staan er nog projecten of 

experimenten op stapel ten aanzien van participatiebevordering? 

 

Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt waaraan de stijging met 100.000 euro 

te wijten is. 

 

Hij had graag een overzicht van de begunstigden in 2019 gekregen. 

 

Is dit een subsidie die wordt toegekend op basis van een soort reglement? 

 

Collegelid Pascal Smet heeft eerder al verwezen naar de zeer bevraagde projectoproepen.  

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen) heeft vanuit de Kunsten gehoord dat ze zich ook in bochten 

moeten wringen in de Bruss-it-projecten.  

 

Na de besparingen in Cultuur door de Vlaamse Gemeenschap zal er vanalles veranderen. De 

Bruss-it-insteek lijkt de spreker heel erg relevant voor de Kunsten omdat er wordt gevraagd 

aan de initiatiefnemers om naar buiten te trekken. Er wordt een grote participatiegraad 

verwacht. Meer kunst en cultuur in de stad, slim ruimtegebruik kunnen helpen aan de 

verspreiding van cultuur die voor de Brusselaars hoognodig is. 

 

Als er een vergroting is, zit er dan ook een verbreding van de Bruss-it-oproep? Of zijn er 

andere oproepen? 

 

Er is volgens collegelid Pascal Smet dan sprake van een andere oproep. 

 

Een lijst van de uitgaven wordt bij het verslag gevoegd. 
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Er is geen reglement. Het gebeurt op basis van de analyse van de dossiers. De middelen gaan 

naar Paspartoe. De vraag over andere initiatieven valt onder een ander begrotingsartikel. 

Artikel 50001/124-06 is enkel voor Paspartoe en de Uitpas. 

 

Artikel 50001/332-02 ‘Subsidies voor participatie, verbinding en experiment’ verhoogt omdat 

er meer aanvragen zijn, maar de middelen liggen vast. Er zal worden geselecteerd ook al is er 

een verhoging van 100.000 euro. 

 

Bruss-it valt onder Stedelijk beleid en daarvoor is wel een oproep nodig. 

 

Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) vindt het een grote subsidiepot dus het zou 

beter zijn dat er een reglement voor bestaat. Voor de meeste projectoproepen bestaat er toch 

wel een vorm van reglement. 

 

Collegelid Pascal Smet zegt dat N-VA ooit tegen reglementen was. Nu wordt er bewust geen 

reglement opgesteld. Het gaat om zuurstof voor experimenten in de stad. En reglementen 

hebben de neiging de zuurstof weg te zuigen. 

 

De VGC moet deze initiatieven mogelijk maken en hiervoor is geen reglement nodig. De 

middelen worden niet arbitrair gegeven. 

 

─ Artikel 50003/332-02 Subsidies voor lokale 11 juliviering 

 

Dit is volgens commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) een nieuw artikel. Wat zal er 

met het voorziene bedrag gebeuren? 

 

Dit is geen nieuw artikel, maar een vereenvoudiging, volgens collegelid Pascal Smet.  

 

In 2019 werd er 1083,33 euro gegeven aan gemeenschapscentra, gemeenten enz... naar 

aanleiding van de 11 juliviering. (Bijlage) 

 

 

Kunsten, Cultureel Erfgoed en Musea 

 

─ Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten 

 

In dit artikel wordt bijna 2 miljoen euro voorzien. In de actieplannen vindt commissielid 

Mathias Vanden Borre (N-VA) dat er geen of weinig aandacht wordt besteed aan de 

samenwerking van de kunsten met de privémarkt. Kan cultureel ondernemerschap in de 

toekomst bijkomend promoot worden? 

 

Wat is cultureel ondernemerschap volgens de spreker, vraagt collegelid Pascal Smet. 

 

Het gaat over de samenwerking met de privé zegt het commissielid. Hoe moet ik de 

subsidielijn worden begrepen? 

 

Collegelid Pascal Smet begrijpt de vraag niet goed. Een kunstenaar is per definitie privé. De 

overheid heeft geen kunstenaars in dienst. Er kan wel een lijst worden bezorgd met wie er 

geld krijgt vanuit dit begrotingsartikel. (Bijlage) 
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Gemeenschapscentra 

 

─ Artikel 52501/332-01  Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten 

 

Er is recent een project om jonge mensen naar gemeenschapscentra te krijgen opgestart.  

Is er al een update van dit project, vraagt raadslid Lotte Stoops (Groen). Bereikt het project 

haar doel? Is de evaluatie goed verlopen? 

 

 

Collegelid Pascal Smet zal een overzicht bezorgen. Hij heeft de indruk dat iedereen positief 

is over dit project. (zie bijlage) 

 

 

Sociaal-Cultureel Werk 

 

─ Artikel 530/332-03 Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform 

 

Zowel binnen de begrotingspost Cultuur (515.000 euro) als binnen Welzijn (78.000 euro) is er 

een budget terug voor de vzw Brussels Ouderenplatform. Raadslid Carla Dejonghe (Open 

Vld) had graag vernomen welk budget waarvoor precies wordt aangewend? En hoeveel 

bedraagt het totaalbedrag dat de vzw Brussels Ouderenplatform ontvangt? 

 

Alles wat de vzw cultuurmatig doet, wordt gefinancierd vanuit Cultuur, aldus collegelid 

Pascal Smet. Er werd ooit een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die mag ingekeken 

worden. 

 

De welzijnswerking van de vzw wordt gefinancierd vanuit het domein Welzijn, aldus de 

collegevoorzitter. 
 

─ Artikel 530/332-01  Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 

 

Commissielid Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt een overzicht aan het verslag toe te 

voegen. 

 

─ Artikel 53007/332-02  Subsidies voor taalbevorderende initiatieven 

 

De subsidies voor taalbevorderende initiatieven dalen met 80.000 euro t.o.v. 2019. Vanwaar 

komt deze forse daling van middelen op deze begrotingspost? Gaan de subsidies binnen deze 

post exclusief naar vzw Huis van het Nederlands of ook nog naar andere vzw’s?  

 

Collegelid Pascal Smet bevestigt dat in 2019 80.000 euro aan Stedenfondsmiddelen uit het 

Reservefonds werd ingeschreven. Dit was eenmalig. Er zijn een aantal trajecten van sociaal-

cultreel werk mee gefinancierd. Net zoals een aantal begeleidingen voor sport, jeugd en 

gemeenschapscentra. Er wordt nu gekeken met het Huis van het Nederlands, met wie een 

nieuwe convenant moet worden gemaakt, om een oplossing ervoor te vinden. 
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Jeugd 

 

─ Artikel 55002/332-03  Subsidies aan vzw JES 

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen) is benieuwd naar de precieze inhoud van de nieuwe 

opdracht voor vzw JES. 

 

Dit heeft volgens collegelid Pascal Smet te maken met jeugdparticipatie. Er werd aan vzw 

JES de opdracht gegeven om te kijken hoe zij jongeren meer kunnen betrekken in de 

participatie. Ze hebben een voorstel gedaan. Er werd een convenant afgesloten. Er was 

destijds een personeelslid dat door de VGC ter beschikking werd gesteld. Hoe krijgen we 

tieners in de gemeenschapscentra was de vraag. Aangezien JES werkt met tieners is het 

logisch dat zij dit project kregen toegewezen. 

 

─ Artikel 55001/332-03  Subsidies aan vzw Het Neerhof 

 

Het VGC-Bestuursakkoord voorzag dat er onderzocht zou worden of het bestaande aanbod 

verder kan worden uitgebouwd. Commissielid Arnaud Verstraete (Groen) had graag 

geweten of dit onderzoek dit jaar wordt opgestart. 

 

Dit zal volgens collegelid Pascal Smet voor 2020 zijn. 

 

─ Artikel 550/161-01  Bijdragen van de ouders 

 

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) vraagt of er voor dit artikel hetzelfde verhaal als 

voor de speelpleinen geldt. 

 

Dit komt door het succes waardoor inkomsten stijgen, aldus het bevoegde collegelid. 

 

 

Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin 

 

─ Artikel 600/124-48  Technische kosten  

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) stelt vast dat het bedrag op deze begrotingspost 

halveert ten opzichte van 2019 en vraagt zich af waarom dat zo is.  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt legt uit dat het een verschuiving en geen 

vermindering van de uitgaven betreft. Er wordt 60.000 euro naar begrotingsartikel 610/124-48 

verschoven. Om het ‘Gala voor het welzijn’ duidelijk voor te behouden voor de volledige 

directie Welzijn, Gezondheid en Gezin, werd een nieuw artikel 600/124-48 ‘Technische 

kosten’ binnen deze rubriek gecreëerd. De technische kosten specifiek voor Welzijn voorzien 

op begrotingsartikel 610/124-48 zijn daar nu van losgemaakt en zijn dan ook echt alleen voor 

Welzijn en niet meer voor het geheel. 
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Welzijn 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) heeft enkele vragen over de actieplannen 2020 

onder het hoofdstuk Welzijn. Wat is volgens de collegevoorzitter de grootste prioriteit? Waar 

liggen de uitdagingen? 

 

In verband met het Lokaal Sociaal Beleid komt er een participatietraject. Het raadslid wil 

graag weten wie dit organiseert en wat het tijdschema hiervoor is. 

 

Er komt ook een actie in verband met preventie schooluitval. Het is niet gemakkelijk om de 

spijbelgegevens van het Franstalig onderwijs te kennen. Deze zouden moeten gekruist worden 

met de gegevens van het Nederlandstalig onderwijs, wat geen evidentie blijkt. Zijn er op dat 

vlak nieuwe gunstige ontwikkelingen? 

 

Met betrekking tot het Lokaal Sociaal Beleid zijn er enkele belangrijke tendensen geweest, 

verklaart de collegevoorzitter. Het is de bedoeling dat het Lokaal Sociaal Beleid enerzijds zal 

worden geïntegreerd in het breder participatietraject en opgenomen in de meerjaren-

financiering, en anderzijds dat er zal worden samengewerkt met het Armoedeplatform. Wat 

de prioriteiten op vlak van Welzijn betreft, wil het College de focus leggen op de 

buurtgerichte zorg en op outreachend werken, zodat de zorg tot bij de mensen geraakt. 

Daarnaast vormen sociale uitsluiting en toegankelijkheid van de zorg een prioriteit. 

 

Collegelid Sven Gatz geeft toe dat er met betrekking tot de spijbelaars nog terreinwinst kan 

geboekt worden met een gezamenlijk overzicht van de spijbelproblematiek in heel Brussel. 

De definitie van ‘spijbelaar’ stemt echter niet helemaal overeen in de 2 Gemeenschappen. De 

komende weken zal er met verschillende collega’s op het vlak van Onderwijs contact zijn, 

waarbij dit thema aan bod zal komen. Het collegelid deelt de mening dat een volledig zicht op 

deze problematiek, hoewel deze onder de verantwoordelijkheid van de aparte 

Gemeenschappen en/of Gemeenschapscommissies valt, nodig is. 

 

─ Artikel 610/332-02  Subsidies voor algemeen welzijnswerk 

─ Artikel 61000/332-02  Subsidies voor jeugdwelzijnswerk 

─ Artikel 61001/332-02  Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn 

─ Artikel 61002/332-02  Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking 

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) had graag wat meer toelichting bij deze 

begrotingsartikelen, meer bepaald wat de opsplitsing van het geraamde bedrag per organisatie 

betreft. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt overloopt de verschillende subsidielijnen. De 

tabellen zullen bij het verslag worden gevoegd.(Bijlage) 

 

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) merkt op dat het CAW Brussel een van de meest 

getroffen instellingen is in Brussel door de besparingen van de Vlaamse Regering. Het 

raadslid is benieuwd wanneer de meerjarenovereenkomst met het CAW Brussel komt te 

vervallen en of deze heronderhandeld zal worden? Zal er desgevallend rekening worden 

gehouden met de besparingen? In welke mate gaat de VGC dit compenseren opdat zij hun 

werking kunnen verderzetten? Ze leveren immers heel goed werk. 
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Het klopt inderdaad dat er een stevige slag gegeven zal worden, beaamt collegevoorzitter 

Elke Van den Brandt. Er werd hierover intussen overleg gepleegd met Vlaams minister 

Wouter Beke. De huidige overeenkomst loopt tot 2020-2021. Er is een openheid om te 

bekijken welke opdrachten van het CAW al dan niet worden behouden. Het is echter nu nog 

iets te vroeg om concreet te antwoorden waar dit zal eindigen. Er is alleszins de wil om daar 

samen aan te werken.  

 

─ Artikel 61005/332-02  Subsidies voor straathoekwerk 

 

Raadslid Els Rochette (one.brussels-sp.a) vraagt naar welke organisatie(s) deze middelen 

gaan, aangezien JES vzw straathoekwerk organiseert, net zoals het CAW Brussel en de 

gemeenten.  

 

De middelen zijn voorzien voor JES vzw, antwoordt collegevoorzitter Elke Van den 

Brandt. 

 

─ Artikel 61003/332-02  Subsidies voor welzijnsinitiatieven i.k.v. armoedebestrijding 

─ Artikel 61004/332-02  Subsidies voor arbeidszorg 

 

Ook voor deze artikelen had mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) graag een lijst gekregen 

van de gesubsidieerde projecten. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt geeft mee dat de subsidies voor welzijnsinitiatieven 

in het kader van armoedebestrijding bedoeld zijn voor het Brussels Platform Armoede, Nasci 

vzw en EVA bxl. De subsidies voor arbeidszorg zijn voorzien voor Atelier Groot Eiland. 

 

 

Etnisch-culturele minderheden 

 

─ Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid 

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) merkt op dat hetzelfde bedrag als in 2019 in het 

begrotingsdocument is ingeschreven. Wat houdt de specifieke Brusselwerking in waarnaar 

wordt verwezen? 

 

Collegelid Pascal Smet legt uit dat de VGC een aanvullend beleid voert. Het gaat over 

structurele subsidies voor strategische partners in het kader van het integratiebeleid. Er gaat 

95.000 euro naar Brussel Onthaal vzw; 85.000 euro naar Foyer vzw en 109.000 euro naar het 

Forum van Etnisch-Culturele Minderheden.  

 

Brussel Onthaal vzw ontvangt deze subsidie voor sociaal vertalen en tolken in Brussel. De 

organisatie heeft tot doel het tot stand brengen en bevorderen van communicatie tussen 

personen en diensten via een behoeftedekkend en kwalitatief aanbod van vertaal- en 

tolkactiviteiten, in het bijzonder in het Nederlandstalig werkveld in Brussel.  

 

Foyer vzw zet zich in voor de integratie van mensen met een migratieachtergrond en voor een 

samenleving die op een positieve manier omgaat met etnisch-culturele diversiteit. De subsidie 

is bedoeld voor de realisatie van taken inzake coördinatie en inhoudelijke afstemming tussen 

de verschillende deelwerkingen, en de aansturing van nieuwe initiatieven. De vzw is een 
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partner inzake integratiewerk op de eerstelijn en stemt zijn aanbod af met het Agentschap 

Integratie en Inburgering. 

 

De specifieke Brusselwerking van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden betreft 

talentontwikkeling en leiderschapsvorming van etnisch-culturele minderheden met oog op een 

versterkte participatie. In functie van talentontwikkeling en leiderschapsvorming wordt 

gewerkt aan netwerkvorming en informatiedoorstroom, en het opnemen van een 

signaalfunctie met het oog op het verhogen van het inzicht bij het Nederlandstalige 

gemeenschapsnetwerken, werkveld en structuren in Brussel inzake het perspectief van 

etnisch-culturele minderheden en het versterken van de positie van etnisch-culturele 

minderheden. 

 

─ Artikel 62005/332-01 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking 

 

Bij dit begrotingsartikel leest mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) dat het gaat over 

initiatieven die de integratie in de Nederlandstalige gemeenschap in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest bevorderen. Kan hierover wat meer uitleg gegeven worden? 

 

Het gaat over structurele subsidies voor organisaties die een laagdrempelige werking 

ontwikkelen voor maatschappelijk kwetsbare Brusselaars - meestal vrouwen - met een 

migratieachtergrond. De laatste 4 jaar is het bedrag constant gebleven, aldus collegelid Pascal 

Smet. Hierna een overzicht:  

 

62005/332-01 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking 

Begunstigde Bedrag (euro) 

A Place To Live vzw 47.500,00 

Femma vzw 156.400,00 

GC De Pianofabriek vzw 76.600,00 

LINK=Brussel vzw 102.000,00 

Onder Ons vzw 34.700,00 

Dar Al Amal vzw 20.100,00 

Het Meervoud  vzw 17.500,00 

 

─ Artikel 62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen 

 

Kan voor deze begrotingspost eveneens een overzicht bij het verslag worden gevoegd, vraagt 

raadslid Cieltje Van Achter (N-VA). 

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt bevestigend.  

 

62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen 

Begunstigde Bedrag (euro) 

Convivium vzw 12.000,00 

Pag-Asa vzw 25.000,00 

Merhaba vzw 57.250,00 

Samenlevingsopbouw Brussel vzw 26.750,00 
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─ Artikel 62008/332-01 Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog 

 

Het geraamd bedrag houdt een halvering van het budget in ten aanzien van 2019. Wat is 

hiervoor de verklaring, wenst mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) te weten. Gaat het hier 

over een verschuiving? 

 

Dat is inderdaad het geval, repliceert collegelid Pascal Smet. Inhoudelijk zal wel nog worden 

bekeken hoe dit budget zal worden besteed. 

 

─ Artikel 620/465-48 Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap 

 

Het lijkt hier te gaan om een nieuwe begrotingspost, volgens mevrouw Cieltje Van Achter 

(N-VA). Klopt dit? 

 

Collegelid Pascal Smet verklaart dat het gaat om ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap 

die in 2018 werden goedgekeurd, maar pas in 2020 zullen worden ontvangen. Dit bedrag 

dient voor de VGC om een regierol op te nemen voor inburgering en integratie. 

 

 

Gezondheid 

 

─ Artikel 630/124-48  Technische kosten 

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) informeert of de daling in budget te maken heeft met 

de vermeerdering op artikel 630/332-02 ‘Subsidies voor gezondheidsinitiatieven’. Gaat het 

over een minderuitgave binnen de Administratie die op het terrein zal worden uitgegeven? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt confirmeert dat het om een budgettaire 

verschuiving van 40.000 euro gaat. In 2019 werd 40.000 euro op technische kosten voorzien 

voor de financiering van begeleiding van het binnenklimaat in kinderdagverblijven. Omdat dit 

niet meer geldt voor 2020, werd dit bedrag terug naar het subsidieartikel gebracht. 

 

─ Artikel 630/332-02  Subsidies voor gezondheidsinitiatieven 

 

Voor welke organisaties en initiatieven zijn de geraamde bedragen voorzien? Kan hiervan een 

overzicht gegeven worden, wil mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) weten.  

 

Een overzicht wordt aan het verslag toegevoegd, aldus collegevoorzitter Elke Van den 

Brandt. (Bijlage) 

 

 

Gezin 

 

─ Artikel 660/124-48  Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin 

─ Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding – Gezin 

─ Artikel 66001/332-02 Subsidies voor kwaliteitsverhoging – Gezin 

 

Raadslid Juan Benjumea Moreno (Groen) merkt een daling van het budget op bij artikel 

660/124-48 ‘Specifieke kosten voor ondersteuning – Gezin’. Op de begrotingspost 

66002/332-02 ‘Subsidies voor capaciteitsuitbreiding – Gezin’ is daarentegen een verhoging 
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vast te stellen. Het gaat om hetzelfde bedrag, namelijk 54.000 euro. Gaat het hier opnieuw 

over een verschuiving van middelen of worden er andere accenten gelegd? 

 

Beiden zijn niet gelieerd. Het gaat over een evolutie op beide begrotingsposten die toevallig 

van dezelfde grootorde zijn, legt collegevoorzitter Elke Van den Brandt uit. De begeleiding 

van kinderdagverblijven in eigen beheer neemt meer toe dan dat via subsidies gebeurt. 

 

Voor mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) is het nog niet helemaal duidelijk.  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt legt uit dat de VGC de begeleiding van 

kinderdagverblijven minder uitbesteedt dan voorheen en dat dit nu meer in eigen beheer 

gebeurt. 

 

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) heeft de artikelen anders geïnterpreteerd. 

Subsidies houdt in dat het bedrag uit de VGC gaat. Werkingskosten gaat over de kosten eigen 

aan de VGC, toch? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt begrijpt dat er verwarring is. De daling op 660/124-

48 ‘Specifieke kosten voor ondersteuning – Gezin’ houdt in dat er minder wordt uitbesteed 

aan derden waardoor de kosten voor de VGC dalen. Het in eigen beheer uitvoeren van deze 

begeleiding is terug te vinden op 660/111-01 ‘Bezoldiging van het personeel’. Er wordt dus 

harder gewerkt door het eigen VGC-personeel. 

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) had graag nog een uitsplitsing gekregen van de 

bedragen op de begrotingsposten 66001/332-02 ‘Subsidies voor kwaliteitsverhoging – Gezin’ 

en 66002/332-02 ‘Subsidies voor capaciteitsuitbreiding – Gezin’. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt zal hiervan een overzicht bezorgen. (Bijlage) 

 

─ Artikel 66003/332-02 Subsidies voor toegankelijkheid - Gezin 

 

Kan er wat meer toelichting gegeven worden bij het bedrag van 332.000 euro op dit 

begrotingsartikel, informeert raadslid Cieltje Van Achter (N-VA). 

 

Het betreft hier de subsidies voor het Huis van het Kind en het Lokaal Loket Kinderopvang, 

verklaart de collegevoorzitter. 

 

─ Artikel 660/465-48 Specifieke subsidies hogere overheden 

 

In 2019 was er nog een ontvangst van de Sociale Maribel voor een bedrag van 30.000 euro. 

Dat vindt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) niet meer terug. Daarentegen, stelt het 

raadslid een stijging vast op begrotingsartikel 660/465-48 ‘Specifieke subsidies hogere 

overheden’. Heeft het ene met het andere te maken? 

 

Opnieuw betreft het 2 begrotingsposten die niet gelieerd zijn, verantwoordt collegevoorzitter 

Elke Van den Brandt. De Sociale Maribel is in de reguliere werking mee opgenomen. De 

stijging met 25.000 euro op begrotingspost 660/465-48 ‘Specifieke subsidies hogere 

overheden’ is voorzien voor het buurtgericht netwerk van Anderlecht. 
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4. Artikelsgewijze stemming  

 

De artikelen 1 tot en met 12 worden aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen.  

 

 

5. Stemming over het geheel  

 

Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2020 wordt 

in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 tegen.  

 

 

 

 

De verslaggever,         De voorzitter,  

Soetkin HOESSSEN        Fouad AHIDAR 



- 41 - 

 

BIJLAGEN 

 

 

In 2020 wordt: 

 

- gemeenschapscentrum De Vaartkapoen verder verbouwd; 

- het verbouwingsdossier Gemeenschapscentrum Elzenhof afgerond; 

- de gunning van fase 2 van de renovatie van Gemeenschapscentrum De Markten voorzien; 

- de gunning van het renovatiedossier van het Neerhof voorzien; 

- gemeenschapscentrum Wabo verduurzaamd. 

 

- het buitengewoon onderhoud aan Jeugd- en Gemeenschapscentra uitgevoerd: 

 regeltechnieken op de stookinstallaties van De Kriekelaar, Everna, De Linde, Ten 

Noey en Ten Weyngaert; 

 gunning van de renovatie van de verluchtingsinstallatie van 

Gemeenschapscentrum Essegem; 

 vervangen van de ketel van GC Platoo; 

 vervangen hoogspanningscabine van GC De Kriekelaar; 

 marge voor allerlei investeringen in het kader van instandhoudingswerken en 

verduurzaming van verschillende centra, afhankelijk van de uitkomst van de 

bestelde energiescans in het voorjaar van 2020: 

 vervagen van daken  

 vernieuwen van buitenschrijnwerk  

 moderniseren van technische installaties (o.a. aanpassen regeltechnieken op 

verschillende stookinstallaties; vervangen van stookinstallaties waar dat nog nodig 

zou blijken; optimaliseren van elektriciteitsverbruik…) 
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─ Artikel 50001/332-02 Subsidies voor participatie, verbinding en experiment 

 
Globaal overzicht 

 

Toelagetrekker Omschrijving 
Vastgelegd 

bedrag 

Afrekening 

Stedenfonds 

III 

Lasso Uitvoering Convenant in 2019 122.000 25.000 

Growfunding Uitvoering Overeenkomst in 2019   50.000 

Arthis - Het Belgisch - Roemeens 

Cultureel Huis 
Interculturele Dialoog Oost-West   55.000 

Beeldenstorm 
Beelden & Verbeelden - Na School - 

1001 Kuregemse Vertellingen 
3.000 180.000 

City Mine(D) City Mine(D) Brussel   105.000 

Globe Aroma Art For All   50.000 

Recyclart Sociaal-Artistieke Jaarwerking   105.000 

Zinneke Zinneke 2020 45.000 55.000 

Brussels Operettetheater Jaarwerking 2019 40.000   

Jeugd en Muziek Uitvoering Convenant in 2019 20.000   

Cultureghem Uitvoering Overeenkomst in 2019   50.000 

Toestand Uitvoering Overeenkomst in 2019 50.000   

Wiels Centrum voor Hedendaagse 

Kunsten 
Supervliegsupermouche 15.000 15.000 

Flagey El Sistema Transcanal 6.500 6.000 

Mima Museum Jongeren en Buurtwerking 2019 15.000   

Brussels Dichterscollectief Jaarwerking 2019 3.500   

The Belgian Pride The Belgian Pride Festival 2019 24.000   

City3 Poincare Conjecture 8.000   

Europees Instituut van de Dialoog en 

het Vreedzaam Samenleven 
Salaam Festival 1.500   

Dussy Club Variétéshows voor Senioren 3.000   

Cultuur en Toerisme - Sint-Michiels en 

Sint-Goedele Kathedraal 
Concerten Ars in Cathedrali 2.500   

Met-X Be Urban    45.000 

Wheelchairity  Wheelchairity Festival 2019 1.250   

Vlaams Huis Amateurkunsten Brussel Homelands, Places Of Belonging 1.250   

Vlaams Huis Amateurkunsten Brussel 1000 Pieces Puzzle 1.250   

Tralala 
Werelddag van de Afrikaanse 

Cultuur 2019 
1.250   

Bru-West 
Internationaal Folklore Festival 

Meiboom 2019 
2.500   

Be.Brusseleir Werking 2019 22.000   

Divers City Diwan Awards 2019 5.000   

GC Het Huys 

Voila! Omgaan met en realiseren 

van burgerparticipatie in en rond Het 

Huys 

  20.000 

Visit Brussels Databank 62.000   
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Visit Brussels 
Projectuitvoering van De 

beslissingsnota 
25.000   

Meervoud Vlaams-Catalaanse Poëzieavond 500   

Micromarche DIY Day 2019 1.250   

Polymorfilms Schuun Biesjke 1.000   

Vereniging Voor Ontwikkeling En 

Emancipatie Van Moslims 
Internationale Iftar 1.250   

Willemsfonds Brussel Hoofdstedelijk 

Gewest 
Brussels Planetarium Poetry Fest 1.250   

Hart Boven Hard Brussel 
Literaire ontmoeting : Een Hartig 

Woord 
1.250   

Rosa De Avond van de Fiets 500   

K'awari Charango Festival 6 500   

Buurtcomité Weldoeners-Bienfaiteurs 
Fietscinema's Op Het 

Weldoenersplein 
500   

De Kunstberg Eerste editie Festival Picture 7.500   

Terra Brasil Percusounds Festival 2019 1.000   

Federatie Van Marokkaanse 

Verenigingen 
Hammam Steaming Stories 1.000   

Ciclope Min Leven in Beeld  1.000   

Medeber Teatro 
Doorfluistertje, De Tamtam… Een 

Poetische ode aan Meertaligheid 
1.000   

Imal (Interactieve Media Art 

Laboratory) 
Imal At Work 7.500   

Kuumba Jaarwerking 2019-2020   20.000 

Belgisch Stripcentrum Jaarwerking 2019-2020 20.000   

Art2work Jaarwerking 2020   20.000 

Vlaams Huis Amateurkunsten Brussel Bijou   12.500 

GC De Markten Bewogen Festival 2020   5.000 

Vereniging Festival van de 

Animatiefilm 
Animafestival 2020 7.500   

Volta Werking 2020   10.000 

Micro Marche Werking 2020   35.000 

Kunstenwerkplaats Werking eerste jaarhelft 2020   40.000 

Paleis Voor Schone Kunsten Publiekswerking 2020 8.000   

Vonk & Zonen Kalimafiesta   6.500 

GC De Pianofabriek (Oumar Diallo) Kifesh   7.000 

Moya Michael Harriet's Remix   7.000 

Nele Vereecken Angel   5.000 

Sophia Rodriguez Ostentation 4000   

Anna Raimondo 
New Boundaries Of The Wellbeing 

Of The Vaginal Ecosystem 6.000   

Artistic Research Production (ARP) 
On Enclosed Spaces And The Great 

Outdoors 3.0000   

Lead Solomon X Sheba   6.000 

Jubilee Casting Call : Agora Parade 6.000   

For All Queens For All Queens Present   3.000 

Skinfama Congolisation   2.599 
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Overzicht per categorie 

STRUCTURELE PARTNERS    

VLAAMS HUIS AMATEURKUNSTEN BRUSSEL - Brussel Bijou 12.500 

WIELS CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN - 

supervliegsupermouche 30.000 

TOESTAND 50.000 

MET-X - BE URBAN 45.000 

BE.BRUSSELEIR 22.000 

THE BELGIAN PRIDE 24.000 

KUUMBA 20.000 

BELGISCH STRIPCENTRUM 20.000 

ART2WORK 20.000 

VERENIGING FESTIVAL VAN DE ANIMATIEFILM - ANIMAFESTIVAL 7.500 

MICRO MARCHE 35.000 

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN - publiekswerking 8.000 

 

PROJECTEN SCW   

DUSSY CLUB - variete voor senioren 3.000 

WHEELCHAIRITY Festival 1.250 

VLAAMS HUIS AMATEURKUNSTEN BRUSSEL - Homelands, places of 

belonging 1.250 

VLAAMS HUIS AMATEURKUNSTEN BRUSSEL - 1000 Pieces puzzle 1.250 

TRALALA - werelddag afrikaanse cultuur 1.250 

BRU-WEST - internationaal folklore festival Meiboom 2.500 

MEERVOUD - Vlaamse Catalaanse poëzieavond 500 

MICROMARCHE - DIY DAY 1.250 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN EMANCIPATIE VAN 

MOSLIMS - internationale iftar 1.250 

WILLEMSFONDS BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST- brussels 

planetarium poetry fest 1.250 

HART BOVEN HARD BRUSSEL - een hartig woord  1.250 

K'AWARI - charango festival 6 500 

BUURTCOMITE WELDOENERS-BIENFAITEURS - fietscinema's op 

weldoenersplein 500 

TERRA BRASIL - percusounds festival 1.000 

FEDERATIE VAN MAROKKAANSE VERENIGINGEN - hammam steaming 

stories 1.000 

CICLOPE - mijn leven in beeld 1.000 

MEDEBER TEATRO - doorfluistertje, de tamtam - een poetische ode aan de 

meertaligheid  1.000 

POLYMORFILMS - schoon biesjke 1.000 

 

PROJECTEN KUNSTEN 

IMAL (INTERACTIEVE MEDIA ART LABORATORY) 7.500 

VONK & ZONEN - kalimafiesta 6.500 

GC DE PIANOFABRIEK - OUMAR DIALLO - Kifesh 7.000 

MOYA MICHAEL - Harriets remix 7.000 
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NELE VEREECKEN - angel 5.000 

SOPHIA RODRIGUEZ - ostentation 4.000 

ANNA RAIMONDO - new boundaries of the wellbeing of the vaginal 

ecosystem 6.000 

ARTISTIC RESEARCH PRODUCTION (ARP) - on enclosed spaces and the 

great outdoors 3.000 

LEAD - solomon X sheba 6.000 

JUBILEE - casting call: agora parade 6.000 

FOR ALL QUEENS 3.000 

SKINFAMA - congolisation  2.599 

 

OVEREENKOMST GEZAMENLIJKE CULTUURCOMMUNICATIE   

VISIT BRUSSELS 87.000 

 

PROJECTEN DIVERS   

BRUSSELS DICHTERSCOLLECTIEF 3.500 

FLAGEY - el sistema transcanal  12.500 

VOLTA  10.000 

GC HET HUYS - voila! Omgaan met en realiseren van burgerparticipatie in en 

rond Het Huys 20.000 

GC DE MARKTEN - bewogen  5.000 

DE KUNSTBERG - picture  7.500 

KUNSTENWERKPLAATS  40.000  

EUROPEES INSTITUUT VAN DE DIALOOG EN HET VREEDZAAM 

SAMENLEVEN - Salaam festival 1.500 

CULTUUR EN TOERISME - SINT-MICHIELS EN SINT-GOEDELE 

KATHEDRAAL - concerten ars in cathedrali 2.500 

DIVERS CITY - diwan awards 5.000 

ROSA - de avond van de fiets 500 

CITY3 - poincare conjecture 8.000 
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─ Artikel 50003/332-02 Subsidies voor lokale 11-juliviering 
 

 

50003/332-02 Subsidies voor lokale 11 juliviering 2017 

 Totaal : 19.499,89 euro   

 
Toelagetrekker Omschrijving 

Vastgelegd 

bedrag 

GC DE RINCK LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 

GC NEKKERSDAL LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC ELZENHOF LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC EVERNA LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC DE ZEYP LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
PROMOTIE VAN KOEKELBERG LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC HEEMBEEK-MUTSAARD LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC DE KROON LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC TEN NOEY LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC OP-WEULE LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC KONTAKT LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GC CANDELAERSHUYS LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GEMEENTE JETTE LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GEMEENTE OUDERGEM LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GEMEENTE SCHAARBEEK LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GEMEENTE SINT-GILLIS LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GEMEENTE VORST LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE LOKALE 11 JULIVIERING 1.026,31 
 

 

50003/332-02 Subsidies voor lokale 11 juliviering 
2018 

 Totaal : 19.499,00 euro   

 
Toelagetrekker Omschrijving 

Vastgelegd 

bedrag 

GC DE RINCK LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 

GC ELZENHOF LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GC EVERNA LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GC DE ZEYP LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
PROMOTIE VAN KOEKELBERG LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GC DE KROON LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GC TEN NOEY LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GC OP-WEULE LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GC KONTAKT LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GC CANDELAERSHUYS LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GEMEENTE JETTE LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GEMEENTE OUDERGEM LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GEMEENTE SCHAARBEEK LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GEMEENTE SINT-GILLIS LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GEMEENTE VORST LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE LOKALE 11 JULIVIERING  1.147,00 
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50003-332-02 Subsidie voor lokale 11 juliviering  2019 

 Totaal : 19.449,94 euro   

 
Toelagetrekker Omschrijving 

Vastgelegd 

bedrag 

GC DE RINCK LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 

GC NOHVA LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC ELZENHOF LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC EVERNA LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC DE ZEYP LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
PROMOTIE VAN KOEKELBERG LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC DE KROON LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC TEN NOEY LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC OP-WEULE LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC KONTAKT LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GC HET HUYS LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GEMEENTE JETTE LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GEMEENTE OUDERGEM LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GEMEENTE SCHAARBEEK LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GEMEENTE SINT-GILLIS LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GEMEENTE VORST LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE LOKALE 11 JULIVIERING 1.083,33 
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─ Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten 

 
 

Toelagetrekker Regulier Stedenfonds 

Meerjarigen (jaarwerking)  

ZSENNE € 10.000   

CHOUX DE BRUXELLES   € 10.500 

JUBILEE € 12.000   

A TWO DOGS COMPANY € 12.500   

CONSTANT VERENIGING VOOR KUNST EN MEDIA € 12.500   

DAMAGED GOODS € 12.500   

HET COLLECTIEF € 12.500   

ICTUS € 12.500   

MARCEL (OFFSCREEN FILM FESTIVAL) € 12.500   

OVERTOON € 12.500   

ROSAS € 12.500   

ULTIMA VEZ   € 12.500 

BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN € 13.000   

MOUSSEM   € 15.000 

CULTUREEL ANIMATIECENTRUM BEURSSCHOUWBURG € 175.000   

KUNSTENFESTIVALDESARTS € 190.000   

DANSCENTRUM JETTE € 20.000   

MET-X   € 20.000 

MUZIEKPUBLIQUE   € 20.000 

NADINE   € 20.000 

LES ATELIERS CLAUS   € 25.000 

KAAITHEATER € 280.000   

GLOBE AROMA   € 30.000 

RECYCLART   € 40.000 

ARGOS € 50.000   

CREW CREATIVE WORKERS - CREATIEVE WERKERS € 8.000   

SABZIAN € 8.000   

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN NVSO BOZAR € 90.000   

ANCIENNE BELGIQUE € 96.000   

Eenjarigen (jaarwerking)  

ACCATTONE FILMS € 7.500   

PLUS TOT TE LAAT € 12.500   

CINEMAXIMILIAAN € 25.000   

ETABLISSEMENT D'EN FACE € 12.500   

KOMPLOT € 5.000   

ART@AZIRA  € 15.000   

COHORT € 8.000   

mailto:ART@AZIRA
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LA LOGE € 10.000   

Q-O2 € 12.500   

LABO BXL € 5.000   

K.A.K. € 15.000   

WALTER WERKT € 17.500   

TRISTERO € 40.000   

KAOS € 10.000   

ROBIN € 12.500   

WIELS € 100.000   

CINEMA NOVA € 25.000   

BRUSSEL JAZZ ORCHESTRA € 7.500   

GC DE VAARTKAPOEN € 17.500   

Trajecten  

LAURENT VAN LANCKER € 8.000   

ROBBRECHT DESMET € 11.000   

MARIALENA MAROUDA € 10.000   

ARP € 9.000   

Projecten  

LEONARDO ALAN DE SOUZA € 2.250   

LES ENFANTS DU GARAGE € 6.000   

JAN LOCUS € 5.500   

INGA HULD HAKONARDOTTIR € 7.500   

CARAVAN PRODUCTIONS € 7.000   

GC PIANOFABRIEK € 6.000   

FILEMON € 10.000   

LAURANNE VAN DEN HEEDE € 18.500   

ARTLEAD OFFLINE € 7.500   

LABAU € 2.500   

BEGUM ERCIYAS € 5.000   

PERFORMING ARTS AND RESEARCH STUDIOS € 5.000   

AXEL CLAES € 3.500   

CARAVAN PRODUCTIONS € 2.500   

REBECCA JANE ARTHUR € 5.000   

BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN € 3.000   

BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN € 5.000   

BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN € 5.000   

TINT € 4.500   

GC DE PIANOFABRIEK € 4.000   

FOR ALL QUEENS € 3.000   

ODYSSEIA ENSEMBLE € 2.500   

GC DE PIANOFABRIEK € 5.000   

RICHARD VENLET € 3.000   
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THAT MIGHT BE RIGHT € 1.250   

SVEN DEHENS € 1.250   

MICHA GOLBERG € 2.000   

KASONGO DUMBU CHIBIDA € 1.000   

SARA TEN WESTENEND € 1.500   

SAMUEL BER € 1.000   

CHLOE ELIZABETH CHIGNELL € 2.750   

BLOET € 25.000   

FFORMATT € 6.000   

BATARD BRUSSELS € 15.000   

C3J (LA CHOSE A TROIS JAMBES) € 8.000   

TICTAC ART CENTRE € 8.000   

MAYA CALLAERT € 1.500   

GREAT INVESTMENTS € 5.000   

ANOUK FRIEDLI € 5.000   

ELEPHY € 5.000   

ESPACETOUS € 4.000   

DAGMAR DACHAUER € 4.000   

ARIEL EBERSTEIN € 2.000   

ARP (ARTISTIC RESEARCH PRODUCTION) € 3.000   

CONSTANZE WOUTERS € 2.000   

CLEMENT THIRY € 1.500   
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─ Artikel 52501/332-01  Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten 

 

Totaal : 101.700 euro 2019 
  

Toelagetrekker Omschrijving 
Vastgelegd 

bedrag 

Afrekening 

Stedenfonds 

III 

 

GC WABO 

 

ZONIENMARS 
  

 

4.000 

GC DE PIANOFABRIEK CIRCUIT JONG & DIVERS    6.700 

GC DE KRIEKELAAR CIRCUIT JONG & DIVERS    4.500 

GC DE RINCK CIRCUIT JONG & DIVERS    2.000 

GC DE PLATOO CIRCUIT JONG & DIVERS    4.500 

GC ESSEGEM CIRCUIT JONG & DIVERS    2.500 

GC DE PLATOO 
ZOMERBAR ELIZA EN HET 

PLAZEYFESTIVAL 
  15.000 

GC DE RINCK 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
1.350   

GC ELZENHOF 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
250   

GC TEN NOEY 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
6.120   

GC NEKKERSDAL 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
1.940   

GC WABO 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
200   

GC NOHVA 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
290   

GC DEN DAM 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
220   

GC OP-WEULE 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
280   

GC TEN WEYNGAERT 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
340   

GC DE ZEYP 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
130   

GC ESSEGEM 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
570   

GC DE MAALBEEK 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
110   

GC DE KROON 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
420   

GC DE PLATOO 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
140   

GC HET HUYS 
SCHOLENWERKING SCHOOLJAAR 

2010-2020 
140   

GC DE KROON KUNST IN CO-CREATIE 8.250   

GC DE MARKTEN KUNST IN CO-CREATIE 8.250   

GC DE KRIEKELAAR KUNST IN CO-CREATIE 5.200 4.800 

GC KONTAKT KUNST IN CO-CREATIE 3.500   

GC DE VAARTKAPOEN VK AMPLIFIED   20.000 
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─ Artikel 530/332-01  Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 

 

Koepels 

  ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +  JAARWERKING 2019 37.750 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS HUIS JAARWERKING 2019 29.000 

CENTRUM VOOR CHRISTELIJK VORMINGSWERK JAARWERKING 2019 39.375 

CONTRASTEN / CURIEUS HOOFDSTEDELIJK 

VERBOND JAARWERKING 2019 50.250 

DAVIDSFONDS GEWEST BRUSSEL JAARWERKING 2019 73.750 

FEDERATION OF ANGLOPHONE AFRICANS IN 

BELGIUM JAARWERKING 2019 30.125 

FEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE SENIOREN JAARWERKING 2019 66.000 

FEMMA JAARWERKING 2019 86.625 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN JAARWERKING 2019 12.500 

FEDERATIE VAN MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES  JAARWERKING 2019 69.000 

FEDERATIE VAN ZELFORGANISATIES IN 

VLAANDEREN JAARWERKING 2019 27.625 

HUMANISTISCH - VRIJZINNIG VORMINGSWERK 

BRUSSELS GEWEST JAARWERKING 2019 25.125 

INTERNATIONAAL COMITE JAARWERKING 2019 63.750 

KRISTELIJKE WERKNEMERS BEWEGING JAARWERKING 2019 58.750 

FRANS MASEREELFONDS JAARWERKING 2019 74.750 

OKRA TREFPUNT 55+ JAARWERKING 2019 66.250 

RUSSISCHHUIS.BE JAARWERKING 2019 12.500 

S-PLUS JAARWERKING 2019 62.500 

TURKSE UNIE VAN BELGIE JAARWERKING 2019 12.500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN JAARWERKING 2019 25.125 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS JAARWERKING 2019 63.250 

WILLEMSFONDS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST JAARWERKING 2019 62.500 

REGENBOOGHUIS JAARWERKING 2019 40.000 

Totaal   1.089.000 

Lokaal Sociaal-Cultureel Werk 

MERHABA 

REALISATIE 

MINDERHEDENBELEID 

IN BRUSSEL  4.000 

ACLI VLAANDEREN - MAUZ JAARWERKING 2019 500 

AMATEURSMALFILMCLUB WEBAS JAARWERKING 2019 1.000 

ATELIER ROODEBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

ATELIER 50.2.H JAARWERKING 2019 1.000 

BORRRIS IMPROVISATIETHEATER JAARWERKING 2019 1.250 

BRUSSELS BACH KOOR JAARWERKING 2019 1.250 

BRUSSELS BRECHT-EISLERKOOR JAARWERKING 2019 1.250 

BRUSSELS CHAMBER CHOIR JAARWERKING 2019 1.250 

BRUSSELS OUDERENPLATFORM - BOCANTUS JAARWERKING 2019 1.250 
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BRUXELL'A CAPELLA JAARWERKING 2019 1.000 

CAFE MARCHE JAARWERKING 2019 750 

CHORUS ERASMUS JAARWERKING 2019 1.250 

D°EFFEKT JAARWERKING 2019 1.250 

DE GENOTEN JAARWERKING 2019 1.250 

DE GEPELDE BANAN JAARWERKING 2019 1.000 

DE KEEKEFRETTERS JAARWERKING 2019 750 

DEN TEIRLING JAARWERKING 2019 1.000 

DRAPOSMAAITER JAARWERKING 2019 1.000 

FOTOCLUB BRUSSEL JAARWERKING 2019 1.000 

FOTOCLUB CLOSE-UP JAARWERKING 2019 1.000 

FOTOCLUB DE ZEYP JAARWERKING 2019 1.000 

FOTO-DIA-CLUB PALLIETER JAARWERKING 2019 1.000 

FOTOKLUB S.A.B. JAARWERKING 2019 1.000 

GAUDEAMUS JAARWERKING 2019 1.000 

GIEBUS ANIMATIE-MIMEGROEP JAARWERKING 2019 1.250 

KONINKLIJKE HARMONIE DE STER JAARWERKING 2019 1.250 

HET TOOGENBLIK JAARWERKING 2019 500 

IMPROYAL JAARWERKING 2019 1.250 

J.S. JAARWERKING 2019 1.250 

JAZZGENOOTSCHAP OP-WEULE JAARWERKING 2019 1.250 

JEUGDTONEEL 2000 JAARWERKING 2019 1.250 

K.T.M. DE EENDRACHT JAARWERKING 2019 1.250 

KONINKLIJKE HARMONIE VAN STOKKEL JAARWERKING 2019 750 

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 

TONEELVRIENDEN JAARWERKING 2019 1.250 

KONINKLIJKE FANFARE JAARWERKING 2019 750 

KONINKLIJKE FILHARMONIE JETTE JAARWERKING 2019 1.250 

KONINKLIJKE HARMONIE SINTE-CECILIA JAARWERKING 2019 1.250 

KONINKLIJKE MUZIEKFEDERATIE V/H BHG JAARWERKING 2019 750 

KONINKLIJKE TONEELKRING RUST ROEST JAARWERKING 2019 1.250 

KREATIEF ATELIER JAARWERKING 2019 1.000 

KRISTUS-KONINGPAROCHIE MUT JAARWERKING 2019 500 

KTV DE NOORDSTAR JAARWERKING 2019 1.250 

KTV DE ZONNEBLOEM JAARWERKING 2019 1.250 

LITURGISCHE ZANGGROEP NOH JAARWERKING 2019 1.000 

MAJORGEL JAARWERKING 2019 1.000 

MEIGRAAF JAARWERKING 2019 1.000 

MUZEMEI JAARWERKING 2019 1.000 

ONDER ONS JAARWERKING 2019 1.250 

PRESTO VIVACE JAARWERKING 2019 1.250 

SINT CECILIAKOOR STOKKEL JAARWERKING 2019 1.000 

SINT GREGORIUSKOOR JAARWERKING 2019 1.000 

STEPLY JAARWERKING 2019 1.000 

TERPSICHORE ETTERBEEK RUB DANSCLUB JAARWERKING 2019 1.000 
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THE BRUSSELS CONCERTBAND JAARWERKING 2019 1.250 

TONEELKRING HET MEIKLOKJE JAARWERKING 2019 1.250 

TONEELVERENIGING ERASMUS ANDERLECHT JAARWERKING 2019 1.250 

TONEELVERENIGING HOL JAARWERKING 2019 1.250 

VERENIGING VOOR MULTIMEDIALE KUNSTEN JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING ZINNEFOLEE JAARWERKING 2019 1.250 

VERTELDIS JAARWERKING 2019 1.250 

VRIENDENBOND VAN DE GEMEENTELIJKE 

ACADEMIE VOOR MUZIEK JAARWERKING 2019 500 

VRIENDENBOND VAN DE GEMEENTELIJKE 

ACADEMIE VOOR MUZIEK - VIA VOCIS JAARWERKING 2019 1.250 

VRIJ ATELIER DE ZEYP JAARWERKING 2019 1.000 

VRIJ ATELIER GRAFIEK ROODEBEEKCENTRUM JAARWERKING 2019 1.000 

HOEDGEKRUID JAARWERKING 2019 1.000 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - ARTHIS ARTISTS JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - BASARABEANCA JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - ELLE / ZIJ -ROEMEENSE VROUWEN IN 

BELGIE JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - EURO MARA EVENTS JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - I-ART JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - KOMBUST JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - MUSICARTHIS JAARWERKING 2019 500 

ORPHEUS - ABBAC JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - RADIO-TV-ARTHIS JAARWERKING 2019 

1.000 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - ROMAVROUWEN JAARWERKING 2019 

1.000 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - STRAAT ART MUSIC JAARWERKING 2019 500 

STURO JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - VERENIGING VAN ROEMEENSE OUDERS 

IN BELGIE JAARWERKING 2019 500 

WE IN EUROPE JAARWERKING 2019 500 

ARTHIS - BELGISCH - ROEMEENS CULTUREEL 

HUIS - ZAMFIRA JAARWERKING 2019 1.250 

ASSOCIATION LATINO AMERICAINE DE SAINT-

JOSSE-TEN-NOODE JAARWERKING 2019 500 

ANPI BELGIQUE JAARWERKING 2019 500 

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - 

ASSOCIAZIONE DONNE ITALIANE BXL  JAARWERKING 2019 500 

BOG'ART JAARWERKING 2019 500 

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - 

BOLIVIAANS FOLKLORECENTRUM KANTUTA JAARWERKING 2019 500 
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ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - 

BRUSSEL CHINESE DANS JAARWERKING 2019 1.000 

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - 

BRUXSEL FANDANGO PROJECT JAARWERKING 2019 750 

CICLOPE ASSOCIATION DE FAIT JAARWERKING 2019 1.000 

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - 

COMUNIDAD BOLIVIANA DES RICHES CLAIRES JAARWERKING 2019 500 

EL ANDINO JAARWERKING 2019 1.000 

EUROLATINO JAARWERKING 2019 500 

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - FOTO 

ATELIER JAARWERKING 2019 500 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO GRAMSCI JAARWERKING 2019 500 

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - 

JARANA CRIOLLA JAARWERKING 2019 750 

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE - LLAY 

LLAY JAARWERKING 2019 750 

NTINOU MASSIYA-BXL JAARWERKING 2019 500 

RECREATIEVE FABRIEK VAN ANDERE 

CULTUREN JAARWERKING 2019 1.000 

CENTRUM VOOR CHRISTELIJK VORMINGSWERK 

- INTERRELIGIEUZE DIALOOG KERK BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING PAR. WERKEN GEWEST UKKEL - 

NEDERLANDSTALIGE KERKGEMEENSCHAP 

UKKEL JAARWERKING 2019 500 

AOP BXL - OP.E 670 AND NEDERLANDSTALIG 

PASTORAAL ANDERLECHT JAARWERKING 2019 1.000 

PAROCHIERAAD OUDERGEM WAT-BOSV. JAARWERKING 2019 500 

VPW GEWEST BRUSSEL BEGIJNHOF JAARWERKING 2019 1.000 

PASTORALE EENHEID HEIZEL JAARWERKING 2019 500 

AFDELING 652 PASTORALE EENHEID EMMAUS JAARWERKING 2019 500 

VPW BRUSSEL NOORD-OOST - PASTORALE 

EENHEID ETTERBEEK-WOLUWE JAARWERKING 2019 500 

VPW GEWEST LAKEN - PASTORALE EENHEID 

JETTE JAARWERKING 2019 1.000 

VPW GEWEST BRUSSEL-WEST - KLEOPAS JAARWERKING 2019 500 

VPW BRUSSEL NOORD-OOST - PASTORALE 

EENHEID SINT-FRANCISCUS JAARWERKING 2019 500 

VPW GEWEST LAKEN - SEINIORENPASTORAAL 

JETTE JAARWERKING 2019 500 

SENIORENPASTORAAL CCV JAARWERKING 2019 500 

BOND GEPENSIONEERDEN NEERPEDE JAARWERKING 2019 1.000 

FEDOS THEMACLUBS - CULTUUR EN TOERISME JAARWERKING 2019 1.000 

DE ZONNEBLOEM JAARWERKING 2019 1.000 

DOODAH SENIOREN COUNTRY JAARWERKING 2019 1.000 

EVERNA SCRABBLE CLUB JAARWERKING 2019 1.000 

FEDOS ANDERLECHT CENTRUM JAARWERKING 2019 1.000 

FEDOS MENSEN VOOR MENSEN 50 PLUS JAARWERKING 2019 1.000 

FEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE SENIOREN - 

OPTIMAAL OUDER WORDEN JAARWERKING 2019 

1.000 

FEDOS THEMACLUBS - POSTVAK UIT JAARWERKING 2019 1.000 
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FEDOS SINT-KAREL MOLENBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

FEDOS THEMACLUBS - DE KUNSTKAMER JAARWERKING 2019 1.000 

FEDOS THEMACLUBS - LEEFTIJD CULTUUR 

BRUSSEL JAARWERKING 2019 

1.000 

FEDOS THEMACLUBS - KUNSTPLATFORM +50 JAARWERKING 2019 1.000 

SENIOR SURFERS JAARWERKING 2019 1.000 

TAI-JI JAARWERKING 2019 1.000 

FEDOS THEMACLUBS - VRIENDENKRING JAARWERKING 2019 500 

FEMMA EVERE 4 EVER JAARWERKING 2019 500 

FEMMA CENTRUM JAARWERKING 2019 1.000 

KAV ANDERLECHT HEMELVAART JAARWERKING 2019 1.500 

FEMMA WABO JAARWERKING 2019 1.000 

KAV ELSENE JAARWERKING 2019 1.000 

FEMMA EVERE ST-VINCENT JAARWERKING 2019 500 

FEMMA FRIENDS JAARWERKING 2019 500 

KAV GANSHOREN JAARWERKING 2019 1.500 

FEMMA HAREN JAARWERKING 2019 1.000 

FEMMA LAKEN JETTE JAARWERKING 2019 1.000 

FEMMA LES MAMS DE L'ESPOIR JAARWERKING 2019 1.000 

KAV - FEMMA NEDER-OVER-HEEMBEEK JAARWERKING 2019 500 

DE PARELS JAARWERKING 2019 1.000 

FEMMA ROYALE JAARWERKING 2019 1.000 

FEMMA SCHAARBEEK NOORD JAARWERKING 2019 1.000 

FEMMA BRUSSEL NOORD-OOST JAARWERKING 2019 1.000 

FEMMA SINT-LAMBRECHTS JAARWERKING 2019 1.500 

FEMMA SINT-PIETER JAARWERKING 2019 1.000 

AFRICA'S SUNSHINE JAARWERKING 2019 500 

A.H. SHEKINA JAARWERKING 2019 500 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - ACTION 

FOR WELFARE JAARWERKING 2019 500 

AFRICA CO2 JAARWERKING 2019 500 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - C.A.I. 

SOLIDARITEIT JAARWERKING 2019 1.000 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - CHAFI JAARWERKING 2019 500 

CADENCE MANDINGUE JAARWERKING 2019 1.250 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - DE 

CHERUBINS JAARWERKING 2019 500 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - DE 

PILAAR JAARWERKING 2019 500 

FONDS D'ENTRAIDE FAMILIA JAARWERKING 2019 500 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - INKINDI JAARWERKING 2019 750 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - JOSUA 

GENERATION JAARWERKING 2019 500 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - KARIBU JAARWERKING 2019 1.000 

MONYAMA JAARWERKING 2019 500 

RAMA YOUTH NETWORK JAARWERKING 2019 500 

FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN - JAARWERKING 2019 500 
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TABITHANTS 

TAKRITS BRUXSEL JAARWERKING 2019 500 

A LA ROSE BLEUE JAARWERKING 2019 500 

ACTIE VOOR INTERNATIONALE ONTWIKKELING JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE ZELFORGANISATIES IN 

VLAANDEREN(AGRUPACION CULTURAL) JAARWERKING 2019 500 

ALIANZA LATINOAMERICANA JAARWERKING 2019 500 

ALMA DEL SUR JAARWERKING 2019 500 

ASS. DES REFUGIES LATINO-AMERICAINS ET DES 

CARAIBES JAARWERKING 2019 500 

AVCAL JAARWERKING 2019 500 

COMITE DE AYUDA A NICARAGUA JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE ZELFORGANISATIES IN 

VLAANDEREN(CEPRODIELA) JAARWERKING 2019 500 

CESAL JAARWERKING 2019 500 

CULTURELE VERENIGING NAZCA JAARWERKING 2019 500 

HISPASANTE JAARWERKING 2019 1.000 

KA-NDOMBE DE BRUXELLES JAARWERKING 2019 500 

ONDER ONS JAARWERKING 2019 1.000 

PAPY BOOM JAARWERKING 2019 500 

FZO SILVER RIVER JAARWERKING 2019 500 

SURRADIO JAARWERKING 2019 500 

TANGO FACTORY JAARWERKING 2019 500 

TARMIS TALENTOS ARTE Y AMISTAD JAARWERKING 2019 500 

VONKEN VAN HOOP JAARWERKING 2019 500 

HUMANISTISCH VRIJZINNIG VORMINGSWERK 

(GRIJZE GEUZEN ISIDOOR TEIRLINCKBOND) JAARWERKING 2019 500 

GRIJZE GEUZEN JETTE JAARWERKING 2019 500 

KOEKELBERG GRIJZE GEUZEN JAARWERKING 2019 500 

GRIJZE GEUZEN LAKEN JAARWERKING 2019 500 

HUMANISTISCH VRIJZINNIG VORMINGSWERK 

(HVV-OVM ANDERLECHT) JAARWERKING 2019 500 

OUDERVERENIGING V/D MORAAL BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

HVV-OVM JETTE JAARWERKING 2019 500 

OUDERVERENIGING V/D MORAAL BRUSSEL AFD. 

KOEKELBERG JAARWERKING 2019 500 

HVV-OVM SINT-JANS-MOLENBEEK JAARWERKING 2019 500 

HVV-OVM UKKEL JAARWERKING 2019 500 

HUMANISTISCH VRIJZINNIG VORMINGSWERK 

(OENOLOGISCHE VERENIGING DE 

KARREBEVERS) JAARWERKING 2019 500 

GRIJZE GEUZEN WANDELGROEP AHASVERUS JAARWERKING 2019 500 

KWB BRUSSEL NOORD OOST - JONG JAARWERKING 2019 500 

KWB BRUSSEL CENTRUM JAARWERKING 2019 500 

KWB GANSHOREN JAARWERKING 2019 1.000 

KWB HAREN JAARWERKING 2019 1.000 

KRISTELIJKE WERKNEMERSBEWEGING (KWB 

INTERCULTURELE WERKING) JAARWERKING 2019 500 
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KWB KELLE MOOIBOS JAARWERKING 2019 1.000 

KWB LAKEN JAARWERKING 2019 1.500 

KWB NOH JAARWERKING 2019 500 

KWB OLV HEMELVAART ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

KWB A SAMEN TEGEN ARMOEDE JAARWERKING 2019 500 

KWB SCHAARBEEK JAARWERKING 2019 500 

KWB SINT-GILLIS IN KLEUR JAARWERKING 2019 1.000 

KWB SINT-JULIAAN OUDERGEM JAARWERKING 2019 500 

KWB SINT-LAMBRECHTS- WOLUWE JAARWERKING 2019 1.000 

TRAM 66 KWB PIXEL TEAM JAARWERKING 2019 1.000 

KWB START TO BIKE JAARWERKING 2019 500 

KWB ZONDER GRENZEN JAARWERKING 2019 1.000 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - ANADOLU 

YARDIMLASMA DENERGI JAARWERKING 2019 500 

ASS. CULT. ET SPORTIVE IGDIR 76 - ACTIE JAARWERKING 2019 500 

ACTIF DE NAMUR JAARWERKING 2019 500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - ARMOND 

INTEGRATIEBEWEGING JAARWERKING 2019 500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - COSAF JAARWERKING 2019 500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - DUSOD JAARWERKING 2019 500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - 

EUROACADEMIC JAARWERKING 2019 500 

EUROPA SALAMA JAARWERKING 2019 1.000 

EUROPEAN PRESS INSTITUTE JAARWERKING 2019 500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - HUIS VAN 

ONDERWIJS EN CULTUUR VOOR STUDENTEN JAARWERKING 2019 500 

OPEN PODIUM JAARWERKING 2019 750 

TURKUAZ JAARWERKING 2019 500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - 

VERENIGING VOOR GEZOND LEVEN JAARWERKING 2019 500 

UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN - YAKAMOZ JAARWERKING 2019 500 

ASSOCIATION ISLAMIQUE ET CULTURELLE DES 

SOURDS DE BELGIQUE - AYA JAARWERKING 2019 1.000 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - AL ASSALA 

CULTURE JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN ABAJAT JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN 

BEGELEIDING JONGVOLWASSENEN JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN 

CULTURELE ACTIVITEITEN JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN DIALOOG JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN LITERAIR 

SALON JAARWERKING 2019 500 
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VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN 

MAATSCHAPPIJKRITISCHE VORMING JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN MUZISCHE 

VORMING JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN 

OUDERSBEGELEIDING JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN 

VROUWENEMANICIPATIE JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KERN WATAN 

DABKE DANCE GROUP JAARWERKING 2019 1.250 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - KEURGUI JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - MOAASS JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - SENEGALIA JAARWERKING 2019 1.000 

VERENIGING VOOR ONTWIKKELING EN 

EMANCIPATIE VAN MOSLIMS - SPORTMIX JAARWERKING 2019 500 

WISSAL ASSOCIATION JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS AFD. ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

WILLEMSFONDS BRUSSEL CENTRUM JAARWERKING 2019 500 

WILLEMSFONDS ETTERBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS GANSHOREN JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS AFD. JETTE JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS AFD. KOEKELBERG JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS LAKEN JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS AFD. NEDER-OVER-HEEMBEEK JAARWERKING 2019 500 

WILLEMSFONDS SCHAARBEEK-EVERE JAARWERKING 2019 1.500 

WILLEMSFONDS SINT-AGATHA-BERCHEM JAARWERKING 2019 500 

WILLEMSFONDS SINT-JANS-MOLENBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS WOLUWE JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS ZUID-OOST BRUSSEL JAARWERKING 2019 1.000 

WILLEMSFONDS  JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA ANDANTE  JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT 55+ - OKRA ANDERLECHT 

CENTRUM JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT VEEWEIDE JAARWERKING 2019 1.500 

OKRA TREFPUNT ANDERLECHT VOGELENZANG JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA CULTUUR BRUSSEL JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA SINT-AGATHA-BERCHEM JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT 55+ OLV - OKRA EVERE ONZE-

LIEVE-VROUW JAARWERKING 2019 

1.000 

OKRA TREFPUNT 55+ - OKRA EVERE SINT-JOZEF JAARWERKING 2019 500 

OKRA EVERE SINT-VINCENTIUS JAARWERKING 2019 1.000 
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OKRA TREFPUNT GANSHOREN JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA JETTE JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT 55+ - OKRA KOEKELBERG JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA LAKEN JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT 55+ LAKEN JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT NEDER-OVER-HEEMBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT 55+ - OKRA OUDERGEM JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA ST-JOB JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT HAREN JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT ST-JOOST JAARWERKING 2019 1.000 

OKRA TREFPUNT 55+ - OKRA UKKEL STALLE JAARWERKING 2019 500 

OKRA WANDELGROEP BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

GRIJZE LOODSEN JAARWERKING 2019 1.000 

GRIJZE GEUZEN AFDELING MOLENBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

VRIENDENBOND GEPENSIONEERDEN HERMAN 

TEIRLINCK JAARWERKING 2019 

1.000 

SENIORENACADEMIE JAARWERKING 2019 500 

BRUSSELSE SOC. GEPENSIONEERDENCLUB - S-

ACADEMIE KOEKELBERG JAARWERKING 2019 1.000 

SENIORENACADEMIE ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

SOC. GEPENSIONEERDE CENTRUM ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

S-PLUS BRUSSEL - SOCIALISTISCHE 

GEPENSIONEERDEN VAN NOH JAARWERKING 2019 500 

SOC. VRIENDENBOND DE EGLANTIER JAARWERKING 2019 1.000 

BRUSSELSE SOC. GEPENSIONEERDENCLUB - SOC. 

GEPENSIONEERDEN BRUSSEL-CENTRUM JAARWERKING 2019 1.000 

SP GEPENSIONEERDEN 'T RAD JAARWERKING 2019 500 

PENSIONNES SOC. DE LAEKEN JAARWERKING 2019 1.000 

SP GEPENSIONEERDEN PETERBOS JAARWERKING 2019 500 

BRUSSELSE SOC. GEPENSIONEERDENCLUB - 

SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN WABO JAARWERKING 2019 500 

SOCIALISTISCHE SENIORENKRING GOEDE 

LUCHT JAARWERKING 2019 500 

BRUSSELSE SOC. GEPENSIONEERDENCLUB (AFD. 

NOORDWIJK) JAARWERKING 2019 500 

GEPENSIONEERDENBOND - SOCIALISTISCHE 

SENIORENKRING ANDERLECHT SCHEUT JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - ACTION JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - AHSEN JAARWERKING 2019 1.000 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - ATMOSFEER JAARWERKING 2019 500 

CULTURES & ELLES JAARWERKING 2019 1.000 

DOLUNAY JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - ELEDANCE JAARWERKING 2019 500 

FOLKLOREVERENIGING DE ZWARTE ZEE JAARWERKING 2019 1.250 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - HIZMET JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - LA PACHA JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - MADELIEFJE JAARWERKING 2019 1.000 
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MENZIL JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - NARSANAT JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - NASREDDIN HOCA JAARWERKING 2019 500 

STICHTING VOOR TURKSE ISLAMITISCHE 

CULTUUR EN ONDERWIJS IN BELGIE JAARWERKING 2019 500 

TUKSE UNIE VAN BELGIE - THE KONYA 

DERWISH GROUP JAARWERKING 2019 500 

MEDIA, CULTUUR- EN FOLKLOREVERENIGING 

TOPAKEV JAARWERKING 2019 1.000 

CONTRASTEN - CURIEUS HOOFSTEDELIJK 

VERBOND - CLUB HENRI VANHUFFEL JAARWERKING 2019 500 

CURIEUS 1082 JAARWERKING 2019 500 

ALIMENTAB JAARWERKING 2019 1.000 

CURIEUS AUGUST VERMEYLENKRING JAARWERKING 2019 1.000 

CURIEUS BRUSSEL STAD JAARWERKING 2019 500 

CURIEUS 1050 JAARWERKING 2019 500 

CONTRASTEN CURIEUS EVERE JAARWERKING 2019 1.000 

CURIEUS JETTE JAARWERKING 2019 500 

CURIEUS MOLENBEEK JAARWERKING 2019 500 

CONTRASTEN - CURIEUS HOOFSTEDELIJK 

VERBOND - PERPETUUM MOBILE JAARWERKING 2019 500 

QUARTIER WIELS WIJK JAARWERKING 2019 500 

CURIEUS SCHAARBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

CURIEUS VORST JAARWERKING 2019 500 

AKTIEVE SENIOREN SCHAARBEEK - CURIEUZE 

SCHAARBEKENAREN JAARWERKING 2019 1.000 

LOUIS PAUL BOONKRING JAARWERKING 2019 1.500 

SAMEN VOOR MORGEN JAARWERKING 2019 1.500 

VERMEYLENKRING JAARWERKING 2019 500 

DAVIDSFONDS GEWEST BRUSSEL - 

DAVIDSFONDS ACADEMIE JAARWERKING 2019 500 

DAVIDSFONDS BRUSSEL-CENTRUM JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS ETTERBEEK - ELSENE JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS EVERE - HAREN JAARWERKING 2019 500 

DAVIDSFONDS GANSHOREN JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS JETTE JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS LAKEN JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS OUDERGEM JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS EVERE - POEVKE JAARWERKING 2019 1.250 

DAVIDSFONDS SCHAARBEEK HELMET JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS SCHEUT JAARWERKING 2019 500 

DAVIDSFONDS SINT-JANS-MOLENBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS SINT-JOOST JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS SINT-PIETERS JAARWERKING 2019 1.000 

DAVIDSFONDS AFDELING UKKEL JAARWERKING 2019 500 

DAVIDSFONDS UKKEL STALLE JAARWERKING 2019 1.000 
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DAVIDSFONDS AFD. VORST JAARWERKING 2019 500 

ASANTE AKIM KRO YE KUO JAARWERKING 2019 500 

ASANTEMAN ASSOCIATION OF BELGIUM JAARWERKING 2019 1.000 

ASSOCIATION OF NIGERIANS BELUX JAARWERKING 2019 1.125 

BRONG AHO ASSOCIATION BELGIUM JAARWERKING 2019 500 

EWE ASSOCIATION JAARWERKING 2019 500 

GHANA COUNCIL JAARWERKING 2019 500 

GOODWILL ASSOCIATION JAARWERKING 2019 500 

HIGH SOCIETY JAARWERKING 2019 500 

O.U.N.I.B. JAARWERKING 2019 1.000 

KWABRE NE SEKYERE KRO YE KUO JAARWERKING 2019 1.000 

F.A.A.B. - MFSANTEMAN JAARWERKING 2019 500 

F.A.A.B. - NIGERIAN WOMEN ASSOCIATION JAARWERKING 2019 500 

PARLIAMENTARY CLUB OF NIGERIA BELGIUM JAARWERKING 2019 500 

THE FOODBRIDGE  JAARWERKING 2019 1.000 

F.A.A.B. - VOICE OF WOMEN JAARWERKING 2019 500 

ALAFIA JAARWERKING 2019 1.000 

ASSOC. POUR LE BIEN ETRE ENF ET FAM JAARWERKING 2019 500 

INSTITUT INTERN. AFR. POUR LA PAIX JAARWERKING 2019 500 

ALMADINA JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - 

AMALBELGIKA JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - AMOME JAARWERKING 2019 500 

A.R.D.A.P.S. JAARWERKING 2019 1.000 

L'ECHO CULTURES ET LOISIRS JAARWERKING 2019 1.000 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - BAWASA JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - COLLECTIEF 

BRUSSEL-BUJUMBURA JAARWERKING 2019 500 

DAR EL WARD JAARWERKING 2019 1.500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - DJULIA 

EVENTS JAARWERKING 2019 500 

FEMMES D'ALGER ET D'AILLEURS JAARWERKING 2019 500 

FEMMES EPANOUIES ET ACTIVES JAARWERKING 2019 1.500 

FORUM DES ETHIOPIENS EN EUROPE JAARWERKING 2019 500 

FORUM INTERR. FEMMES CONGOL. BAND. JAARWERKING 2019 1.500 

GREEN HOPE SOMALIE JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - GUN GUNNA JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - HADJATS 

CLUB JAARWERKING 2019 1.000 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - HET DORP JAARWERKING 2019 500 
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HET MEERVOUD JAARWERKING 2019 1.000 

HIWAR JAARWERKING 2019 500 

HOPE JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - HUIS VAN 

AMAZIGH JAARWERKING 2019 1.000 

INAYA JAARWERKING 2019 2.150 

INTERFACE CULTURE JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - JADES JAARWERKING 2019 500 

LISALISI CONGO JAARWERKING 2019 500 

LUCEPD JAARWERKING 2019 500 

MATISSA BELGIQUE JAARWERKING 2019 1.000 

MERHABA JAARWERKING 2019 1.500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - MICV JAARWERKING 2019 1.000 

MA VIE EN MAIN JAARWERKING 2019 500 

PARTAGE EN COULEURS JAARWERKING 2019 1.000 

SAVING LIVES UNION JAARWERKING 2019 1.000 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - SIEMPRE JAARWERKING 2019 500 

SPINA-BIFIDA'S ACTION BELGO AFRICA JAARWERKING 2019 500 

TIFAWIN JAARWERKING 2019 500 

ASSOCIATION CULTURELLE BERBERE TIMLILIT 

BELGIQUE JAARWERKING 2019 500 

VITIRINE AFRICAINE JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - VLOT VAN 

DE HOOP JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - VOICES OF 

THE WORLD JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE MAROKKAANSE EN MONDIALE 

DEMOCRATISCHE ORGANISATIES - VRIENDEN 

VAN TOGO JAARWERKING 2019 500 

ZASSII JAARWERKING 2019 500 

A.B.E.D. JAARWERKING 2019 500 

INTERNATIONAAL COMITE - AETCIS JAARWERKING 2019 500 

AFRICA PLUS JAARWERKING 2019 500 

ASSOCIATION BELGO - BASSE GUINEE JAARWERKING 2019 500 

ANTRACT JAARWERKING 2019 500 

ARINA MUSEUM VOOR IEDEREEN JAARWERKING 2019 1.000 

ART-BRUSSELSKI JAARWERKING 2019 1.250 

ARTE NATIVA JAARWERKING 2019 2.200 

BAMBOU VERT JAARWERKING 2019 1.000 

BELGIUMLIFE JAARWERKING 2019 500 

CENTRO CULTURAL SARTANANI JAARWERKING 2019 1.250 

DAN ZA JAARWERKING 2019 1.000 
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MULTICULTURELE VERENIGING DE BRON JAARWERKING 2019 1.000 

MANGOBOOM IN BLOEI JAARWERKING 2019 1.000 

VLAAMS-PERZISCHE TONEELVERENIGING 

ZAMANE NOU JAARWERKING 2019 500 

ESPACE FAMILLES / RUIMTE DER GEZINNEN JAARWERKING 2019 500 

HOPE FOREVER JAARWERKING 2019 500 

ICI ET AILLEURS JAARWERKING 2019 500 

INTERNATIONAAL COMITE - IMEDI BRUSSEL JAARWERKING 2019 750 

KOERDISCH BUREAU ONTMOETING & INFO JAARWERKING 2019 1.000 

KONITZA JAARWERKING 2019 500 

LES AMIS RUSSES JAARWERKING 2019 500 

ARINA MUSEUM VOOR IEDEREEN - LET'S GO 

TOGETHER JAARWERKING 2019 500 

LIGHT OF EDUCATION JAARWERKING 2019 500 

LA MAISON DES YEZIDIS JAARWERKING 2019 1.000 

NAMUNKANDA JAARWERKING 2019 500 

VD ONTMOETINGEN ONDER VRIENDEN JAARWERKING 2019 500 

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET 

EDUCATIVE JAARWERKING 2019 500 

INTERNATIONAAL COMITE - SOLIDARITE 

SOCIALE AUX VULNERABLES JAARWERKING 2019 500 

INTERNATIONAAL COMITE - SUDAN ACTION 

GROUP JAARWERKING 2019 500 

TERRA BRASIL JAARWERKING 2019 1.000 

THAI LEARNING CENTER JAARWERKING 2019 500 

TRALALA JAARWERKING 2019 1.000 

VOORUITGANG JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - BRUG NAAR WERK JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - CENTRUM VAN 

ONTWIKKELING EN ONDERWIJS JAARWERKING 2019 1.000 

RUSSISCHHUIS.BE - COCOJEUGD JAARWERKING 2019 500 

DANSSPORT EN EDUCATIECENTRUM IMPULS JAARWERKING 2019 750 

RUSSISCHHUIS.BE - FEMIGRA JAARWERKING 2019 1.000 

CENTRUM VOOR PERMANENTE EDUCATIE EN 

MULTICULTURELE BEWEGING HAIQ JAARWERKING 2019 1.250 

RUSSISCHHUIS.BE - HUIS VAN GEZONDHEID EN 

ONDERWIJS JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - INFOMEDIACENTER JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - INTERCULTURELE 

FEESTGROEP JAARWERKING 2019 500 

INTERCULTURELE SCHOOL VOOR HANDMATIGE 

KUNSTWERKEN LLORENS STUDIO JAARWERKING 2019 500 

CENTRUM VOOR PERMANENTE EDUCATIE EN 

MULTICULTURELE BEWEGING MUSHTAN JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - NOROC JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - RUSSISCHTALIGE MOEDERS JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - SOCIAAL-TOERISTISCHE 

ORGANISATIE WELKAM JAARWERKING 2019 500 

RUSSISCHHUIS.BE - VUURVOGEL JAARWERKING 2019 1.000 



- 65 - 

 

RUSSISCHHUIS.BE - UNIE VAN ALLOCHTONE 

OUDERS JAARWERKING 2019 500 

11.11.11 KOMITEE ANDERLECHT JAARWERKING 2019 1.000 

ALLES KAN JAARWERKING 2019 500 

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING 

ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

ASSOCIATION DES COMMMERCANTS DE LA RUE 

DE BRABANT, LIEDTS ET GALLAIT JAARWERKING 2019 500 

ASSOCIATION DU COMMMERCANTS DU 

QUARTIER BRUEGEL ET DES MAROLLES JAARWERKING 2019 500 

AUGUST VERMEYLENKRING JAARWERKING 2019 500 

BELGIUM BEARS JAARWERKING 2019 500 

ACW JAARWERKING 2019 500 

BIERGILDE HET LINDEKE JAARWERKING 2019 500 

KONINKLIJK BROEDERSCHAP HEILIGE GUIDO JAARWERKING 2019 500 

BROEDERSCHAP SCHERPENHEUVEL N.O.H. JAARWERKING 2019 500 

BRU-WEST JAARWERKING 2019 1.000 

CCN VOGELENZANG CBN JAARWERKING 2019 1.000 

CACTUS BRUSSEL A VELO JAARWERKING 2019 1.000 

CARPE DIEM - PLUK DE DAG JAARWERKING 2019 1.000 

CHESS CLUB ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

FV CLUB 43STE JAARWERKING 2019 500 

COORDINATIE ZENNE JAARWERKING 2019 1.500 

CRAZY WOMEN CLUB JAARWERKING 2019 500 

CULTURELE CENTRALE JAARWERKING 2019 500 

CULTUURKRING 1190 JAARWERKING 2019 500 

DE KRING ELSENE JAARWERKING 2019 500 

DE LORK JAARWERKING 2019 1.000 

DE SWAENE GENOOTSCHAP VOOR HEEMKUNDE JAARWERKING 2019 500 

HET KAPITTEL JAARWERKING 2019 500 

EBISU JAARWERKING 2019 1.000 

EXCELSOIR JAARWERKING 2019 500 

FAMAILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

FEDERATIE VAN VLAAMSE KRINGEN BHG JAARWERKING 2019 500 

FORT ENSEMBLE JAARWERKING 2019 500 

FRET EN VERZET JAARWERKING 2019 1.000 

FUCHSIA JAARWERKING 2019 500 

GENRES D'A COTE JAARWERKING 2019 1.000 

SINT-ACHTENBERG HEEMKUNDIGE KRING JAARWERKING 2019 500 

GEZINSBOND AFDELING ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

GEZINSBOND AFDELING NEDER-OVER-

HEEMBEEK JAARWERKING 2019 500 

GEZINSBOND JAARWERKING 2019 500 

GLOBALIZE SOLIDARITY - INITIATIEF CUBA 

SOCIALISTA JAARWERKING 2019 1.000 

GLOBALIZE SOLIDARITY - INTAL BRUSSEL 

FILIPPIJNEN JAARWERKING 2019 500 
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GLOBALIZE SOLIDARITY - INTAL CONGO JAARWERKING 2019 500 

GLOBALIZE SOLIDARITY - INTAL FALASTYNE JAARWERKING 2019 500 

GLOBALIZE SOLIDARITY JAARWERKING 2019 1.000 

GLOBALIZE SOLIDARITY - INTAL KARAMA 48 JAARWERKING 2019 500 

GLOBALIZE SOLIDARITY - INTAL LATIJNS-

AMERIKA JAARWERKING 2019 500 

GLOBALIZE SOLIDARITY - INTAL MIDDEN-

OOSTEN JAARWERKING 2019 500 

KONINKLIJKE EN KEIZERLIJKE GILDE ST-

SEBASTIAAN JAARWERKING 2019 500 

KONINKLIJKE VLAAMSE BOND VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS JAARWERKING 2019 500 

VERBOND BRUSSELSE VOLKSTUINEN EN 

TUINLIEFHEBBERS - KON. VOLKSTUINEN UKKEL JAARWERKING 2019 500 

KVLV AFDELING NEERPEDE JAARWERKING 2019 500 

LACA GESCHIED- EN HEEMKUDIGE KRING VAN 

LAKEN JAARWERKING 2019 500 

LANDELIJKE GILDE ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

LEAD JAARWERKING 2019 500 

LEES ME JAARWERKING 2019 500 

LUIZENMOLEN ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

MEDIA ACTIE KUREGEM STAD JAARWERKING 2019 1.000 

MANNE VAN DE PLATOU JAARWERKING 2019 500 

ASSOCI B L MARITIEM DYNAMMIQUE JAARWERKING 2019 500 

MARKANT JAARWERKING 2019 500 

MARKANT JAARWERKING 2019 500 

MARKANT AFDELING KOEKELBERG JAARWERKING 2019 500 

MOLENBECCA JAARWERKING 2019 500 

NAAIATELIER SINT-PIETERS-WOLUWE JAARWERKING 2019 500 

NAAI-COUTURE JAARWERKING 2019 1.000 

NATUURPUNT BRUSSEL JAARWERKING 2019 1.125 

OP STAP MET JAARWERKING 2019 500 

ORDE DER VRIENDEN VAN MANNEKEN-PIS JAARWERKING 2019 500 

OUDSTUDENTENBOND VRIJE UNIVERSITEIT 

BRUSSEL JAARWERKING 2019 

1.000 

OXFAM WERELDWINKEL JAARWERKING 2019 1.000 

PACIFIQUE SAINT-JOSSE JAARWERKING 2019 500 

PALESTINA SOLIDARITEIT JAARWERKING 2019 1.500 

PARSIFOOLS JAARWERKING 2019 500 

PASAR JETTE-LAKEN JAARWERKING 2019 500 

PLOEF PLUS ON EST DE FOUS JAARWERKING 2019 1.500 

POOL IS COOL JAARWERKING 2019 1.000 

PUBLIC JAARWERKING 2019 1.500 

QUARTIER DANSAERT JAARWERKING 2019 500 

RAVAL - BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

FV SCRABBLECLUB YPSILON JETTE JAARWERKING 2019 500 

QUARTIER SAINT-JAQUES - SINT-JACOBSWIJK JAARWERKING 2019 500 
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SIROCCO JAARWERKING 2019 500 

STADSBIOGRAFIE JAARWERKING 2019 1.000 

STOCKEL 4 YOU JAARWERKING 2019 500 

TOEGICO JAARWERKING 2019 500 

TOURNEVIE JAARWERKING 2019 1.500 

TRAVOO PUBLEEK JAARWERKING 2019 1.000 

VELT - BRUSSEL JAARWERKING 2019 1.125 

VERBOND BRUSSELSE VOLKSTUINEN EN 

TUINLIEFHEBBERS JAARWERKING 2019 2.150 

VERBOND BRUSSELSE VOLKSTUINEN EN 

TUINLIEFHEBBERS - AFDELING JETTE 

SCHAPENGAARDE JAARWERKING 2019 

500 

VERBOND BRUSSELSE VOLKSTUINEN EN 

TUINLIEFHEBBERS - AFDELING OUDERGEM JAARWERKING 2019 

500 

VERBOND BRUSSELSE VOLKSTUINEN EN 

TUINLIEFHEBBERS - AFDELING VORST JAARWERKING 2019 

500 

VAW AFDELING ELSENE BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING BELGIE-CHINA JAARWERKING 2019 1.000 

VERENIGING KUNST- EN OOSTENRIJKSE 

WIJNLIEFHEBBERS JAARWERKING 2019 

500 

VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP DE BALIE 

BRUSSEL JAARWERKING 2019 

500 

VLAAMSE CLUB VOOR KUNST, WETENSCHAP EN 

LETTEREN JAARWERKING 2019 

500 

VLAAMSE HENGELSPORTVERENIGING BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

VREDE 55 PAIX JAARWERKING 2019 500 

VTBKULTUUR ANDERLECHT JAARWERKING 2019 1.000 

VTBKULTUUR BRUSSEL-OOST JAARWERKING 2019 1.000 

VTBKULTUUR FOTOCLUB BRUSSEL JAARWERKING 2019 1.000 

VTBKULTUUR AFDELING GANSHOREN JAARWERKING 2019 500 

VTBKULTUUR MAROLLEN JAARWERKING 2019 500 

VTBKULTUUR MOLENBEEK JAARWERKING 2019 500 

VTBKULTUUR MULTIBRUXEL JAARWERKING 2019 500 

VTBKULTUUR MULTI MOLLEM JAARWERKING 2019 1.000 

WAYEZ - ST GUIDO - SHOPPING JAARWERKING 2019 500 

WERELDWERKGROEP DE ZEYP JAARWERKING 2019 1.000 

WERKGROEP VREDE EN ONTWIKKELING WABO JAARWERKING 2019 1.000 

WEST-IN GANSHOREN JAARWERKING 2019 1.000 

WEST-IN JETTE JAARWERKING 2019 500 

WEST-IN KOEKELBERG JAARWERKING 2019 1.000 

WEST-IN SINT-AGATHA- BERCHEM JAARWERKING 2019 1.000 

WEST-IN SINT-JANS-MOLENBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

WIJNROUTE JAARWERKING 2019 500 

ACTIE EN DIALOOG BRUSSEL JAARWERKING 2019 500 

AMANA MONTESSORI JAARWERKING 2019 500 

ANNAPURNA BRUSSEL CLUB JAARWERKING 2019 500 

A.R.D.A.P.S. JAARWERKING 2019 500 
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CULTUREEL CENTRUM ATATURK - BALKANICA JAARWERKING 2019 500 

BELGIUM INTERNATIONAL ALLSTYLE FREEDOM JAARWERKING 2019 500 

BINFIKIR JAARWERKING 2019 750 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK - CAGDAS JAARWERKING 2019 500 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK - CEMRE JAARWERKING 2019 500 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK - B.T.K.B. JAARWERKING 2019 500 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK JAARWERKING 2019 1.000 

CULTURELE VERENIGING VAN THRACIE JAARWERKING 2019 500 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK - DILLERE 

DESTAN JAARWERKING 2019 500 

EEN ANDERE JOODSE STEM JAARWERKING 2019 1.000 

DANSSPORT EN EDUCATIECENTRUM IMPULS - 

GLORY JAARWERKING 2019 750 

K'AWARI JAARWERKING 2019 500 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK - KIRCALI JAARWERKING 2019 500 

KOERDISCH INSTITUUT JAARWERKING 2019 1.000 

KULTUR SANAT JAARWERKING 2019 500 

LARBREVEILLANT JAARWERKING 2019 500 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK - NESHO JAARWERKING 2019 500 

ASSOC. INTERCULT. DES SOURDS DE BELG. JAARWERKING 2019 1.000 

CULTUREEL CENTRUM ATATURK - TOLK JAARWERKING 2019 500 

VERENIGING VOOR BELGISCH-TURKSE 

VRIENDSCHAP JAARWERKING 2019 1.000 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

ANDERLECHT JAARWERKING 2019 500 

FRANS MASEREELFONDS BRUSSEL-WEST JAARWERKING 2019 1.000 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

BRUSSEL-ZUID JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

ELSENE JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

GRAANMARKT JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

KUNSTBERG JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

MAROLLEN JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

RODE KELDER JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

SCHAARBEEK JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

SINT-GILLIS JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

SINT-JANS-MOLENBEEK JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

SINT-JOOST-TEN-NODE JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

VIJFHOEK JAARWERKING 2019 

500 

FRANS MASEREELFONDS - MASEREELFONDS 

VUB JAARWERKING 2019 500 
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DE WILDE PEDAL JAARWERKING 2019 500 

BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE - AFDELING 

BRUSSEL JAARWERKING 2019 

1.000 

FV BSFA - VLAS ANDERLECHT JAARWERKING 2019 1.000 

CLUB 3X20 PREKELINDEN JAARWERKING 2019 1.000 

DE SCHARE JAARWERKING 2019 1.000 

DE ZILVERDRAAD JAARWERKING 2019 1.000 

GROEP ZIEKENZORG OUDERGEM JAARWERKING 2019 1.000 

HULP AAN ZIEKEN JAARWERKING 2019 1.000 

IN DERDE VERSNELLING JAARWERKING 2019 1.000 

MENSEN MET TIJD JAARWERKING 2019 1.000 

MIREDO SOLAFA - S.J.M. JAARWERKING 2019 500 

MOLENBEEKSE CULTUURAFSPRAAK JAARWERKING 2019 500 

T DAGHET JAARWERKING 2019 500 

BRUSSELS OUDERENPLATFORM - VERENIGING 

VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAARS JAARWERKING 2019 500 

VIEF JAARWERKING 2019 1.000 

VLAAMSE SENIORENCLUB ETTERBEEK JAARWERKING 2019 1.000 

ZIEKENPASTORAAL N.O.H. JAARWERKING 2019 500 

ZIEKENZORG MUTSAARD JAARWERKING 2019 500 

ANDERLECHT ZIEKENZORG O.L.V.H. JAARWERKING 2019 500 

ZONNESTRAAL JAARWERKING 2019 500 

Totaal   472.875 

Projecten 

SAMEN VOOR MORGEN 

VERY IMPORTANT 

PIZZA PARTY 2.500 

KWA! 

JAM'IN JETTE 

FESTIVAL 2019 2.500 

E411 

TRAFFIK KLASSIK - 

MOZART IN DE STAD 2.500 

TRALALA JOURNEE METIS DAG 750 

DAVIDSFONDS GEWEST BRUSSEL INTERLITRATOUR 2019 5.000 

GC DE KRIEKELAAR  VROUWENLENTE 2019 4.250 

Totaal   17.500 
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─ Artikel 610/332-02 Subsidies voor algemeen welzijnswerk 

 

Op dit artikel zijn de kredieten ingeschreven voor: 

- de uitvoering van het convenant 2016-2020 met vzw CAW Brussel (bedrag bepaald op 

505.000 euro per jaar, waarvan 200.000 euro Stedenfonds, doelstelling 4.1) 

- de uitvoering van de meerjarenovereenkomst 2017-2020 met de vzw Kenniscentrum 

Welzijn, Wonen, Zorg (bedrag bepaald op 675.000 euro per jaar) 

- de uitvoering van de overeenkomst m.b.t. de regularisatie van DAC’ers met de vzw 

Brussel Onthaal Open Deur (bedrag door de Vlaamse overheid vastgesteld op 

38.199,30 euro per jaar) 

- 50.000 euro voor subsidies aan welzijnsinitiatieven conform de verordening welzijn, 

die kaderen in de beleidsovereenkomst Stedenfonds, doelstelling 4.1. Deze middelen 

worden toegekend in 2020 op basis van ingediende aanvragen. 

 

 

─ Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnswerk 

 

Op dit artikel zijn de kredieten ingeschreven voor: 

- de uitvoering van de meerjarenovereenkomst 2017-2020 met vzw Cachet (bedrag 

bepaald op 60.000 euro per jaar) 

- 597.000 euro voor subsidies aan jeugdwelzijnswerkinitiatieven de conform de 

verordening welzijn, 150.000 euro hiervan moet kaderen in de beleidsovereenkomst 

Stedenfonds, doelstelling 4.1.  

Deze middelen worden toegekend in 2020 op basis van ingediende aanvragen. 

De jaarlijkse vastlegging voor het jeugdwelzijnswerk van vzw D’Broej maakt deel uit 

van deze subsidies. 

 

 

─ Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn 

 

Op dit artikel zijn de kredieten ingeschreven voor: 

- de uitvoering van de overeenkomst m.b.t. de regularisatie van DAC’ers met de vzw 

Huize Sint Monika (bedrag door de Vlaamse overheid vastgesteld op 120.383,14 euro 

per jaar) 

- de uitvoering van het reglement voor de subsidiëring van de lokale dienstencentra 

- de uitvoering van het reglement voor de subsidiëring van de diensten gezinszorg 

- voor subsidies aan initiatieven woonzorg en ouderenwelzijn conform de verordening 

Welzijn, 591.400 euro hiervan moet kaderen in de beleidsovereenkomst Stedenfonds, 

doelstelling 4.1.  

Deze middelen worden toegekend in 2020 op basis van ingediende aanvragen. 

 

 

─ Artikel 61002/332-02 Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking 

 

Op dit artikel zijn de kredieten ingeschreven voor: 

- de uitvoering van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen 

met een beperking. 

Deze middelen worden toegekend in 2020 op basis van ingediende aanvragen. 

 



- 71 - 

 

─ Artikel 630/332-02 Subsidies voor gezondheidsinitiatieven 

 

Op dit artikel zijn de kredieten ingeschreven voor: 

- de uitvoering van het reglement voor de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven 

- de uitvoering van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven in het kader van 

het gezondheidsbeleid in Nederlandstalige onderwijsinstellingen en 

gezinsvoorzieningen 

- 411.485 euro hiervan moet kaderen in de beleidsovereenkomst Stedenfonds, 

doelstelling 3.5 

- De middelen op dit artikel worden  toegekend in 2020 op basis van ingediende 

aanvragen. 

 

 

─ Artikel 66001/332-02 Subsidies voor kwaliteitsverhoging – Gezin 

 

Op dit artikel zijn de kredieten ingeschreven voor een aantal jaarlijks terugkerende subsidies 

die worden uitbetaald in uitvoering van de verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 houdende 

een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin. 

 

Groeien in Taal (Huis van het Nederlands)  €         110.000  

Subsidies brede werking PREGO (Consultatiebureaus)  €           65.000  

Subsidie opvoedingsondersteuning   €         160.000  

Subsidie vertrouwenscentrum kindermishandeling  €           50.000  

Subsidies buurtgerichte buitenschoolse kinderopvang  €         445.000  

Subsidie netwerkondersteuner HVHK Brussel  €           75.000  

DAC-toelage 't Wanneke  €           27.000  

Aanbod preventieve gezinsondersteuning  €           40.000  

Subsidies voor studiedagen 2020  €           10.000  

TOTAAL  €         982.000  

 

 

─ Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding – Gezin 

 

Op dit artikel zijn de kredieten ingeschreven voor een aantal jaarlijks terugkerende subsidies 

die worden uitbetaald in uitvoering van de verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 houdende 

een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin. 

 

Tijdelijke huisvesting bij verbouwingen             €              200.000  

Baboes Outreach  €                33.333  

Baboes  €              200.000  

Capaciteit Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang                                                      €              267.000  

Capaciteit Kinderdagverblijven baby's en peuters  €              830.000  

Capaciteitsuitbreiding 2020 KDV baby's en peuters  €              344.667  

TOTAAL  €           1.875.000  

 

 


