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Dames en heren, 

 

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

tijdens haar vergadering van 1 december 2020 het ontwerp van verordening tot vaststelling van 

de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020 – Stuk 6 (2020-2021) - Nr.1. 

 

Mevrouw Soetkin Hoessen wordt aangeduid als verslaggever. 

 

1. Toelichting bij het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 

2 en B voor het dienstjaar 2020  

 

De begroting voor het dienstjaar 2020 werd volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt 

door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College 

bekrachtigd op 20 december 2019. 

 

Naast een eerste begrotingswijziging in mei 2020, deed het College, in het kader van de 

bevoegdheden die haar door de Vlaamse Regering zijn toegekend, ook een aantal interne 

herverdelingen van kredieten. Een overzicht hiervan is terug te vinden als bijlage van het 

voorliggend document. 

 

DE GEWONE BEGROTING 

 

De gewone begroting of exploitatiebegroting 2020 sloot, na een eerste begrotingswijziging, af 

met een positief resultaat van ongeveer 1.100 euro. Na onderhavige begrotingswijziging 

bedraagt het resultaat afgerond 2.100 euro.  

 

In globo bedragen de voorziene uitgaven en ontvangsten voor exploitatie nu ruim 

209 miljoen euro tegenover initieel 194 miljoen euro.   

 

In grote lijnen hebben de wijzigingen betrekking op: 

 

Overboekingen en fondsen 

 

Een aantal overboekingen gebeuren met het oog op de financiering van bijkomende 

investeringen. Daartoe worden middelen overgeheveld van de gewone begroting naar de 

buitengewone begroting en naar fondsen. Daarnaast, zijn er een aantal middelen die aan de 

VGC werden toegekend in het kader van de coronacrisis, die worden overgeboekt naar het 

Lambermontfonds voor de financiering van toekomstige uitgaven en dit voor een bedrag van 5 

miljoen euro.  

 

Het uitstellen van de uitbreidingsronde kinderopvang en Covid-projecten zorgen ervoor dat 

398.000 euro naar het Gezinsfonds en 200.000 euro minder uit het Gezinsfonds worden 

overgeboekt. 

 

Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming moet er 110.000 euro minder uit het 

Onderwijsfonds worden geput. Naar ditzelfde reservefonds wordt, met het oog op de aankoop 

van een gebouw en de inrichting ervan, 694.500 euro meer overgeboekt.   

 

In het kader van de uitgaven van het Stedenfonds wordt er minder overgeboekt uit het 

reservefonds Stedenbeleid. 
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Algemene uitgaven en ontvangsten, Algemene administratie, Administratie, Materieelverhuur 

en Stedelijk beleid 

 

Enkele werkingsuitgaven ondergaan kleine aanpassingen. We zetten in het kader van Covid-

maatregelen 80.000 euro extra in voor preventie en bescherming op het werk. Door de Covid-

pandemie zijn er veel minder aanvragen bij de Uitleendienst waardoor het krediet voor 

herstellingen kan worden verminderd. Na budgetcontrole kunnen de algemene 

personeelsuitgaven lichtjes worden verlaagd. 

 

Personeelsuitgaven in het kader van Stedelijk beleid worden verminderd. Verder wijzigen 

kredieten omdat middelen voor Bruss-It in de begroting 2021 zullen worden ingeschreven en 

anderzijds omdat er subsidies voor buurtgerichte werking in 2020 worden toegekend. Een 

begeleidingsopdracht in het kader van brede school verschuift eveneens naar 2021. Een 

voorziene ontvangsten (uit vorige dienstjaren) zal niet meer worden geïnd en wordt in onwaarde 

gezet. 

 

Onderwijs en vorming 

 

Na begrotingscontrole kunnen diverse kredieten in de sector Onderwijs en Vorming worden 

aangepast. Er wordt 566.000 euro bijkomend voorzien voor tussenkomsten in de schoolkosten 

voor kwetsbare gezinnen en voor taalstimuleringsprojecten. Er worden bijkomende subsidies 

voorzien voor de schoonmaak van speelpleinen. Omdat de paasspeelpleinen niet doorgingen, 

daalt het aantal vergoedingen voor begeleiders. 

 

Wat de onderwijsinstellingen betreft, kunnen na begrotingscontrole een aantal kredieten voor 

personeelsuitgaven worden verlaagd. De uitgave voor de bezoldiging van het onderwijzend 

personeel van Kasterlinden gaat evenwel met ruim 3,56 miljoen euro omhoog omwille van de 

stijging van het aantal personeelsleden in het ondersteuningsnetwerk. Omwille van de Covid-

pandemie worden er in het nieuwe schooljaar voorlopig geen uitstappen meer georganiseerd 

voor de leerlingen van het secundair onderwijs van Kasterlinden. Daardoor daalt het krediet op 

het begrotingsartikel voor extramuros-activiteiten. 

 

Cultuur, Jeugd en Sport  

 

Ook hier worden uitgavekredieten op verschillende begrotingsartikelen na begrotingscontrole 

licht aangepast. 

 

In verschillende sectoren worden kredieten verhoogd om tegemoet te komen aan de bijkomende 

noden in het kader van de Covid-pandemie. Sommige Covid-gebonden uitgaven worden 

verschoven naar 2021 via een tijdelijke overboeking naar het Lambermontfonds. 

 

In de sector van de kunsten wordt een krediet verhoogd om bijkomende initiatieven te kunnen 

subsidiëren. In de sector Sport worden technische uitgaven verlaagd wegens gewijzigde 

ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 

 

Uitgavekredieten op verschillende begrotingsartikelen worden ook hier na begrotingscontrole 

aangepast. 
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Sommige Covid-gebonden uitgaven worden verschoven naar volgend jaar via een tijdelijke 

overboeking naar het Lambermontfonds. 

 

Een voorziene ontvangst (uit vorige dienstjaren) zal niet meer worden geïnd. Het bedrag wordt 

in onwaarde gezet. 

 

Het krediet voor subsidies aan het Huis voor Gezondheid wordt verhoogd omwille van de 

inkanteling van deze organisatie in de vzw Brussels Overleg Thuiszorg. 

 

In de sector Gezin wordt zowat 0,6 miljoen euro naar 2021 verschoven (via het Gezinsfonds). 

Dit omwille van de verschuiving van de timing van de capaciteitsuitbreidingsronde inzake 

kinderopvang. 

 

Patrimonium 

 

Uitgavenkredieten op verschillende begrotingsartikelen worden na begrotingscontrole 

aangepast. 

 

In de sector van de Gemeenschapscentra worden grote raamcontracten voor preventief 

onderhoud m.b.t. elektriciteit, HVAC, daken en schrijnwerk afgesloten.  

 

De kredieten voor de beschikbaarheidsvergoeding van het PPS-contract van de campus Saint-

Michel (rentelasten en aflossingen) worden aangepast in functie van de oplevering van de site. 

 

Ontvangsten 

 

De aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de Covid-

crisis, wordt verhoogd met 1,75 miljoen euro.  

 

De dotatie van de federale overheid wordt verlaagd met 2,16 miljoen euro. 

 

De Vlaamse Gemeenschap kent aan de VGC in totaal 1,2 miljoen euro toe voor 

taalstimuleringsprojecten en tussenkomsten in de schoolkosten van kwetsbare gezinnen. 

 

Door de stijging van het aantal gesubsidieerde personeelsleden in de Ondersteuningsnetwerk 

en van het CLB, verhoogt de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap met 3,77 miljoen euro. 

 

De Vlaamse Gemeenschap kent in het kader van de coronacrisis een aanvullende dotatie van 

3,17 miljoen euro en een specifieke subsidie van 1,5 miljoen euro toe. Een aantal van deze 

middelen worden nog in 2020 benut en het saldo wordt ingeschreven in de begroting 2021, om 

daar meteen benut te worden. 

 

Omwille van de Covid-pandemie worden er minder ontvangsten voor materiaaluitleningen, 

speelpleinen en het internaat van Kasterlinden geregistreerd. 

 

DE BUITENGEWONE BEGROTING 

 

Het resultaat van de buitengewone begroting blijft ook na deze begrotingswijziging 

onveranderd, namelijk 0 euro, dat wil zeggen, een begroting in evenwicht. 
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Globaal bedragen de voorziene investeringsuitgaven en -ontvangsten, na deze 

begrotingswijziging, ruim 137 miljoen euro tegenover initieel 85 miljoen euro.   

 

In grote lijnen hebben de wijzigingen voor de buitengewone begroting betrekking op een aantal 

aspecten. De investeringen voor onderwijsprojecten, jeugdinfrastructuur, culturele instellingen, 

sportinfrastructuur en voor welzijnsinstellingen, worden in globo met bijna 46,5 miljoen euro 

verhoogd. Daarbij is de leasingovereenkomst voor het PPS-project van Saint-Michel de 

grootste post. 

 

Er worden meer middelen voorzien ter financiering van de aankoop van ICT- en sportmateriaal 

voor de Administratie, Speelpleinen en Campus Technologie. 

 

Voor de aankoop van een onderwijsgerelateerd gebouw (Campus Technologie) wordt 4,5 

miljoen euro voorzien. 

 

Voor studieopdrachten bij bouwprojecten, onder meer voor het transversale project Nieuwland 

en voor scholen, worden extra middelen voorzien, net als voor de veiligheidswerken en het 

onderhoud van gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen.  

 

Collegelid Sven Gatz zegt dat de collegevoorzitter de begrotingswijziging al vrij volledig heeft 

toegelicht. Hij zal dus slechts enkele elementen bespreken. 

 

Er wordt meer ingezet op ondersteuning vanuit het CLB, met Vlaamse middelen, en vanuit het 

eigen ondersteuningsnetwerk Kasterlinden. Dat zullen de collega’s gemerkt hebben. Verder 

werd een gebouw aangekocht in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem, dat iedereen zal 

kennen vanuit het eigen CLB en het GO!. Daardoor zullen een aantal extra verdiepingen in 

gebruik kunnen worden genomen. Een deel van het ondersteuningsnetwerk voor het 

buitengewoon onderwijs in Kasterlinden zal verhuizen. Zo krijgen we letterlijk en figuurlijk 

meer ruimte voor die mensen. 

 

Daarnaast werd, met hulp van andere overheden, getracht de schoolkosten te laten dalen. Dat 

was het onderwerp van de vraag van mevrouw Els Rochette op vrijdag 27 november 2020 in 

de plenaire vergadering. De details daarover werden toen gegeven. De Vlaamse overheid wordt 

bedankt voor de extra middelen voor taalstimulering. Die zullen verder beschikbaar worden 

gesteld in 2021. Verder werden nog enkele elementen vanuit het niet ingevuld personeelsbeleid 

overgebracht naar de onderwijsfondsen. Er waren ook nog enkele technische correcties. Dat is 

de politieke lezing van mijn bijdrage. Het zijn al bij al beperkte zaken. 

 

Er werd geprobeerd om met alle hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse 

overheid, en ondanks de vermindering van middelen van de federale overheid, voldoende te 

schuiven om de begroting gezond te houden. 

 

Volgens collegelid Pascal Smet waren er 2 grote lijnen. Allereerst moest ervoor worden 

gezorgd dat er veerkracht bleef ondanks de coronacrisis. Organisaties werden gecompenseerd 

vanuit het principe dat er geen dingen worden gedaan die al door Vlaanderen gebeurden. 

Problemen worden opgelost voor organisaties die schade leden en geen beroep kunnen doen op 

Vlaamse noodfondsmiddelen. Dat was zo met Vlaanderen afgesproken. 

 

Een tweede zaak was het inzetten op relance, zodat kunstenaars aan het werk kunnen blijven en 

digitale ontmoetingen mogelijk zijn. De verschuivingen die in de middelen werden gedaan, zijn 
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bijna allemaal gerelateerd aan de gezondheidscrisis. Het betreft uitgaven die niet moesten 

worden gedaan omdat bepaalde activiteiten niet hebben plaatsgevonden. Er kwamen extra 

middelen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanuit Vlaanderen. 

 

Het geld werd niet volledig uitgegeven, omdat ervan uit werd gegaan dat de crisis ook in 2021 

nog zal opflakkeren. Iedereen die moest worden gecompenseerd, is gecompenseerd. Het 

Vlaams geld dat nog niet werd uitgegeven, afgerond 2,2 miljoen euro, werd voorlopig 

geparkeerd in het Lambermontfonds. Het is de bedoeling om dit budget volgend jaar 

doeltreffend te besteden aan cultuur, jeugd en sport. Er zal worden geprobeerd een synergie te 

bereiken met het onderwijs om bijvoorbeeld kunstenaars in de klas te krijgen. 

 

Verder zijn er geen fundamentele verschuivingen. Alles kan worden verklaard door de 

coronacrisis. 

 

 

2. Algemene bespreking  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) betuigt zijn dank voor de flexibiliteit bij de 

begrotingsbesprekingen. Het is geen eenvoudige periode, maar ze is wel belangrijk. Nu kan pas 

echt worden gezien wat het College het voorbije werkjaar wel of niet heeft gedaan. Volgende 

week worden de plannen besproken voor de rest van de regeerperiode.  

 

De spreker heeft enkele bedenkingen over een aantal verschuivingen. Deze zijn voor een groot 

deel te wijten aan de coronacrisis, wat perfect te verdedigen is. Toch zijn er enkele zaken die 

op zijn minst opmerkelijk kunnen worden genoemd. Er zijn een aantal bedragen opgeteld die 

de VGC ontving vanuit de verschillende overheden, zoals de dotatie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de coronacrisis. Die werd tot 3 keer toe aangepast, 

namelijk in de begrotingswijziging, een erratum en een tweede begrotingswijziging, in totaal 

voor een bedrag van 4.580.000 euro. Een tweede element is de aanvullende dotatie van de 

Vlaamse Gemeenschap. In begrotingswijziging 2 gaat het in de eerste plaats om 3.171.800 euro 

en vervolgens om 1,5 miljoen euro specifieke subsidie. Dit is een totaal van 4.671.800 euro. 

Samengeteld gaat het om een totaal van 9.251.000 euro. Klopt dit overzicht? 

 

Ongebruikte Covid-middelen van 2020 worden overgeboekt naar het Lambermontfonds voor 

de financiering van toekomstige uitgaven. Dit betreft een bedrag van 4.712.539 euro. Bij de 

begrotingswijziging 1 en A werden slechts voor 4.580.000 euro Covid-middelen ingeschreven. 

Er lijken dus enkele cijfers niet overeen te komen. Kan die overboeking naar het 

Lambermontfonds worden toegelicht? Hoe komt het dat er een aanzienlijk bedrag aan Covid-

middelen onderbenut bleef? 

 

Kan er worden toegelicht hoe die middelen werden ingezet? Welke zaken werden daarmee 

gerealiseerd? Werd een deel van deze middelen overgeboekt naar het Lambermontfonds? 

 

Dan is er nog een overboeking van 827.000 euro naar het Lambermontfonds en de overboeking 

van 4.712.539 euro. Dit brengt het totaal op een overboeking van 5.539.539 euro in 2020. Klopt 

dit? Wordt zo de helft van de Covid-middelen overgeboekt naar het Lambermontfonds? 

Daarmee werd dus niets gerealiseerd? 

 

Kan er een overzicht worden gegeven van de stand van de verschillende fondsen? 
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Op pagina 3 staat dat de dotatie vanuit de federale overheid wordt verlaagd met 2.156.000 euro. 

Initieel werd deze dotatie begroot op 18,06 miljoen euro. Bij de algemene toelichting van de 

begrotingsopmaak 2021 staat dat de middelen die de VGC ontvangt van de federale overheid 

naar aanleiding van het Vlinderakkoord groeiden tot een bedrag van 8,8 miljoen euro. Naar 

aanleiding van de pandemie werd dit bedrag verminderd met ruim 1 miljoen euro. Kan er 

worden toegelicht hoe het zit met de federale middelen die de VGC ontvangt, waarom die 

worden verminderd en op welke projecten of budgetlijnen dit een impact heeft? 

 

Bij wijze van inleiding wil de heer Arnaud Verstraete (Groen)  iedereen bedanken die in deze 

bijzonder moeilijke tijd meegewerkt heeft aan de begroting, zoals de administratie, kabinetten 

en collegeleden. Met de gezondheidscrisis zijn het moeilijke tijden voor iedereen. Er moest heel 

veel uitzonderlijk werk verricht worden: de begroting moest op verschillende punten aangepast 

worden, en vervolgens moeten al die aanpassingen ook nog uitgevoerd worden. Groen wil voor 

al dat werk zijn hartelijke dank uitspreken. 

 

Ondanks de crisis zijn er heel wat positieve elementen. De VGC krijgt meer werkingsmiddelen, 

zowel in de gewone als in de buitengewone begroting. Ook is de begroting nog steeds in 

evenwicht. Daarmee wordt aangeknoopt bij een traditie die al decennialang bestaat. 

 

Dat de middelen aangroeien, komt voornamelijk door de coronacrisis. Het belangrijkste is dat 

die extra middelen zich zullen vertalen in meer dienstverlening voor de Brusselaars, en daar 

draait het uiteindelijk om. 

 

Bij de gewone begroting is er een stijging van 4,5% en bij de buitengewone begroting komt er 

ongeveer de helft bij. Volgens Groen gaat dat extra geld voornamelijk naar nieuwe 

schoolgebouwen en andere onderwijsinitiatieven. Aan de inkomstenzijde is er een belangrijke 

toename van de middelen vanuit Vlaanderen te zien. Het gaat om ettelijke miljoenen voor 

Covid-maatregelen en nieuwe infrastructuur.  

 

Vorig jaar werd uitgebreid stilgestaan bij "het halve pakje slaag", zoals de collegevoorzitter het 

noemde. Toen voerde de Vlaamse Gemeenschap een besparing door. Het ging toen om ongeveer 

2%. Ook het Stedenfonds moest stevig besparen, met name 7,7% of 781.000 euro, om 

vervolgens weliswaar een groeivoet van 3,5% toe te passen. Hetzelfde gold voor het 

Brusselfonds, waar Vlaams minister Benjamin Dalle eerst 2,6 miljoen euro bespaarde om 

vervolgens 10 miljoen extra te spreiden over de 4 daaropvolgende jaren.  

 

Dat wilde de spreker toch even in perspectief plaatsen. Hij weet niet of het College over accurate 

cijfers beschikt, maar als de toenmalige besparing vergeleken wordt met de toegenomen 

middelen nu, gaan de Brusselaars er dan netto op vooruit of niet? Ook is het niet helemaal 

duidelijk welk deel van de middelen eenmalig is. Is alles recurrent of is er ook een aanzienlijk 

deel eenmalige middelen?  

 

Er mag ook niet worden vergeten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de oorspronkelijke 

begroting al voor een aanzienlijke verhoging had gezorgd. Daarbij komt dan nog het Vlaamse 

extraatje. Alleen vanuit de federale overheid komt er minder goed nieuws. Er is daar sprake van 

een daling: 2,1 miljoen euro of 1% van de gewone begroting. Wat is daarvan de reden? Wat zal 

2021 brengen? 

 

De rode draad is dat de middelen in stijgende lijn gaan. Daardoor kunnen meer zinvolle dingen 

worden gedaan voor de Brusselaars, onder andere in onderwijs en vorming, waar meer wordt 
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geïnvesteerd in scholen. Daar is Groen natuurlijk heel blij om. Al jarenlang benadrukt de partij 

het belang van voldoende capaciteit. Kan het collegelid ons actuele cijfers verschaffen? Hoe zit 

het met de capaciteit in 2020? 

 

Voorts springen de opvallende uitgaven via de DBFM-formule (Design, Build, Finance and 

Maintain) in het oog. Kan het collegelid meer details geven over dat project, waarvoor meer 

dan 40 miljoen euro ingeschreven staat in deze begrotingsaanpassing? 

 

Groen is vanzelfsprekend ook verheugd over de extra tegemoetkoming in de schoolkosten voor 

kwetsbare gezinnen, en in het bijzonder voor taalstimulering. 

 

Wat Cultuur, Jeugd en Sport betreft, is de cultuursector erg zwaar getroffen door de coronacrisis. 

Heel wat kunstenaars en cultuurwerkers staat het water nog altijd aan de lippen. Daarom is 

Groen blij met elke extra steun via subsidies, bijvoorbeeld de 34.000 euro voor de kunsten.  

 

Daarnaast wordt er 553.000 euro extra vrijgemaakt om bijkomende noden van cultuur-, jeugd- 

en sportorganisaties te lenigen. Dat is toch wel een forse steun, zeker in verhouding tot de 

beschikbare middelen. De spreker wil daar collegelid Pascal Smet dan ook hartelijk voor 

bedanken. 

 

In deze coronacrisis gaat er bijkomend 48.000 euro naar gemeenschapscentra, 

jeugdverenigingen en sportinitiatieven. Dat is belangrijk. Die organisaties spelen een enorm 

belangrijke rol in het weefsel van deze stad. Ze hebben een ontzettend moeilijk jaar achter de 

rug en zitten in feite nog steeds in een erg moeilijke periode. Het is positief dat het College dat 

ziet en er steunmaatregelen tegenover zet. 

 

Ook op het vlak van Welzijn, Gezondheid en Gezin is het uitkijken naar de 

langetermijnplanning. Ook daar wordt ingezet op extra capaciteit voor kinderopvang. Wat is 

hier de stand van zaken?  

 

Kan het collegelid in het bijzonder stilstaan bij de inspanningen die geleverd worden op het 

vlak van armoedebestrijding, gezin, gezondheid en - specifiek in deze moeilijke periode - de 

strijd tegen eenzaamheid? Dat is altijd al een probleem in Brussel, dat zich nu nog eens extra 

scherp stelt. Kan het College uitleggen hoe de VGC daarop inspeelt? 

 

Tot slot nog een vraag over patrimonium, naast de vragen die al gesteld zijn over de thematische 

versterking van de infrastructuur. In de uiteenzetting was sprake van raamcontracten die zijn 

afgesloten voor bijvoorbeeld elektriciteit of dakwerkzaamheden. Wat houdt dat precies in? 

Welke gunstige effecten levert de aanpak op? 

 

In de aanpassing van de begroting worden de juiste prioriteiten gesteld. Er zijn duidelijke 

sociale klemtonen, met onder meer de steun aan de cultuursector en jeugdverenigingen of de 

tegemoetkoming in de schoolkosten voor kwetsbare gezinnen. Daarnaast worden er ook 

duidelijke groene klemtonen gelegd, met bijvoorbeeld de focus op energieprestaties en de 

raamcontracten. 

 

Het is positief dat dit jaar werk is gemaakt van een langetermijnvisie op basis van cocreatie. De 

Groen-fractie zal deze begrotingsaanpassing in elk geval steunen. 
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil eerst enkele algemene vragen stellen alvorens over 

te gaan tot een artikelsgewijze bespreking. 

 

Op de domeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin lijken alle uitgaven te dalen. Dat lijkt 

contradictorisch in deze tijden van gezondheidscrisis. Ze had veeleer het omgekeerde verwacht. 

Mogelijk worden er gewoon projecten uitgesteld, wat ze zou begrijpen. Toch voelt het contra-

intuïtief aan dat midden in een pandemie gesnoeid zou worden in de middelen voor deze 

domeinen. 

 

Ook in de kinderopvang worden budgetten verschoven naar volgend jaar, terwijl het initieel in 

de begroting opgenomen bedrag al niet echt ambitieus was. Er was het project van De 

Hummeltjes, en voor de rest werd er "gekeken" en "gezocht" en "waren er plannen" en "wilden 

we dit en dat". Er lag met andere woorden weinig concreets op tafel. Nu blijkt dat het project 

van De Hummeltjes waarschijnlijk vertraging heeft opgelopen, hetzij door de coronacrisis, 

hetzij door problemen met aannemers. Wat is er precies aan de hand? Wat is de actuele stand 

van zaken in verband met de realisatie van de kinderopvangprojecten? Welke vooruitgang is 

daar geboekt? 

 

Uit het verslag van de Samenwerkingscommissie over Brussel met Vlaams minister Wouter 

Beke in het Vlaams Parlement, blijkt dat er een akkoord zou zijn over de voorafname van 10% 

voor Brussel om de kinderopvang uit te breiden. Er komt een convenant tussen de Vlaamse 

overheid en de VGC, alsook een overeenkomst tussen de Vlaamse en de Brusselse Regering 

over de gesubsidieerde contractuelen (gesco). Wat is de stand van zaken? Is er inderdaad een 

akkoord over de voorafname voor de subsidiëring van kindplaatsen? Tijdens de 

commissievergadering was er een hele uitleg over de 10%, ofwel het dubbele van de 

Brusselnorm. Dat houdt in dat er de komende jaren 46 omschakelingen van trap 1 naar trap 2B 

zullen zijn, 250 naar trap 2A en 458 naar trap 1. Er zijn ook 183 omschakelingen van trap 0 

naar trap 1, en daarnaast zullen er initiatieven worden genomen om de flexibiliteit in de 

kinderopvang te vergroten. Dat staat allemaal in het verslag van het Vlaams Parlement, dat 

vermoedelijk opgesteld is door de VGC zelf. Hoe staat het daarmee? Hoe helpt de 

collegevoorzitter bij het dossier van de kinderopvang? 

 

Hoe zit het met de integratie van de vzw Brussels Overleg Thuiszorg in het Huis voor 

Gezondheid? Welke motivering zat daar precies achter? Waarom is ze doorgevoerd? 

 

De spreker is benieuwd hoe de naschoolse kinderopvang wordt aanpakt. Ligt daar een 

uitbreiding in het verschiet? Sommige scholen kunnen een beroep kunnen op een initiatief voor 

buitenschoolse opvang (IBO), andere organiseren zelf opvang. De initiatieven zijn versnipperd 

en het aanbod schommelt sterk. Is er hier concreet vooruitgang geboekt? Is er kwaliteitsvolle 

opvang bijgekomen? Komen er vragen van scholen? Hoe gaat de VGC de dialoog met de 

scholen aan? Hoe evolueert het aanbod? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt benadrukt dat het College verstandig met deze 

middelen zou omspringen en niet alles werd in één keer uitgegeven. Er werd een gedeelte opzij 

gezet om er volgend jaar, en niet in 2030, verder mee te werken. Er werd altijd duidelijk 

gemaakt dat de middelen zouden worden ingezet om op vragen op de middellange termijn in te 

spelen en de sociale gevolgen van de Covid-epidemie op te vangen.  

 

Momenteel is er een tweede golf en het Overlegcomité heeft de maatregelen recent nog tot 

begin 2021 verlengd. Heel wat effecten van de epidemie zullen nog lang nazinderen. 
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Volgende week tijdens de begrotingsopmaak 2021 worden van de 1,3 miljoen euro gewestelijke 

middelen, 1,1 miljoen euro opnieuw in de begroting ingeschreven om ze in het voorjaar 2021 

te benutten.  

 

Wat het bevoegdheidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin betreft, werd gefocust op de 

ontwikkeling van sterke sociale netwerken rond kwetsbare Brusselaars. Ze worden geholpen 

om toegang te krijgen tot hun sociale grondrechten, tot hulpverlening en zorg.  

 

Er worden inspanningen voorzien op het vlak van eenzaamheid en het psychosociaal welzijn. 

De VGC wil ook extra inzetten op het versterken van ontwikkelingskansen en het mentaal 

welzijn van kinderen en jongeren en wil zich ten slotte ook focussen expliciet op duurzame 

transitie op dat vlak.  

 

Binnen de bevoegdheid Welzijn, Gezondheid en Gezin zijn gerichte initiatieven genomen zoals 

de aankoop van bescherrmingsmiddelen, alcoholgels en mondmaskers. Dat blijft 

noodzakelijk zeker voor de heropstart van de eerstelijnsgezondheid zoals de lokale 

dienstencentra, klusjesdiensten, CAW's en zo meer. Er werden spelpakketten samengesteld voor 

kwetsbare gezinnen, de aankoop van hygiënepakketten voor kwetsbare gezinnen bekostigd en 

de verdeling ervan op poten gezet. In de loop van het jaar werd samengewerkt met de 

administratie en de sector en projecten opgezet die tegemoet komen aan specifieke uitdagingen 

gaande van digitaal onthaal, 140.000 euro, naar een blended hulpverleningsverhaal, een project 

van het CAW. Een project dat verhoogd inzet op intrafamiliaal geweld van het CAW Brussel is 

voor 150.000 euro gefinancierd. Het project Stek BASkuul van Samenlevingsopbouw Brussel 

kreeg 90.000 euro.  

 

Voorts zijn er 4 projecten in het kader van armoedebestrijding. De digitale vrienden van de 

Vrienden van het Huizeke krijgen 50.500 euro. Het project Psychosociaal Welzijn tijdens en na 

Isolement, het project met de wijkgezondheidscentra van buurthuis Vivo, 50.500 euro, het 

project rond het onthalen en doorverwijzen van mensen met een precair verblijf van vzw 

Pigment van 50.500 euro en een project voor versterkte vrijetijdsparticipatie van Café Plaisir 

van het wijkpartenariaat van de Brabantwijk, ook 50.500 euro. 

 

Voor de gezinnen is voorzien in vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk 

kwetsbare positie, met een bedrag van iets meer dan 41.000 euro. De projectsubsidie "Sociale 

functie kinderopvang aan het Lokaal Loket" bedraagt 95.000 euro en de subsidie voor de 

inrichting en uitrusting van drie nieuwe locaties van de BBtheek 30.000 euro. 

 

In het kader van het domein gezondheid werd het project Coronaplan Brusselse Huisartsenkring 

voor 50.000 euro gesubsidieerd en de gratis psychologische ondersteuning voor zorgverleners 

met 14.000 euro.  

 

Wat het Vlinderakkoord aangaat werd de begroting van 8,8 miljoen euro met ruim 1 miljoen 

euro teruggeschroefd. De federale middelen zijn immers een voorafname van de federale 

personenbelasting op basis van een eerste inschatting van de personenbelasting. Door de 

gevolgen van de coronacrisis in 2020 heeft de federale overheid haar financiering voor alle 

overheden, niet alleen voor de VGC, verminderd. Voor de VGC is dat een vermindering van 

2,16 miljoen euro. De compensatie is gebeurd door minder overboekingen naar fondsen die 

initieel waren gepland voor transversale en onderwijsgerelateerde investeringen. In 2020 is het 

effect daarvan relatief en heeft daarom geen impact op lopende of geplande investeringen. Als 

de federale overheid deze lijn echter doortrekt, komt er een ander scenario terecht. In principe 
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was de ingreep eenmalig, maar de uiteindelijke impact op de begroting zal afhangen van de 

duurtijd van de crisis van de tweede golf, en het al dan niet voorkomen van een derde golf. 

Niemand durft een derde golf uit te sluiten, en de algehele effecten van deze crisis vallen af te 

wachten. Het is nog te vroeg om de effecten op lange termijn in te schatten. De VGC is 

voorzichtig en houdt rekening met een mogelijk gelijkaardig scenario van minder 

ontvangsten van de federale overheid in 2021.  

 

Tijdens de begrotingsbesprekingen volgende week wordt ook rekening gehouden met een 

vermindering van bijna 260.000 euro ten opzichte van de initiële begroting. 

 

De grootste wijziging zit bij de gewone begroting personeel bij het onderwijs voor het 

ondersteuningsnetwerk. De investeringen zijn per definitie eenmalig. Vooruitlopend op de 

besparingen bij de begroting kan alvast worden meegegeven dat de buitengewone begroting 

2020 en 2021 in globo de grootste groei doormaakt sinds het ontstaan van de VGC.  

 

Voor capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang is, zoals in het verleden al werd besproken, de 

VGC beperkt in haar middelen. Uiteraard wil de VGC haar schouders mee onder zetten, maar 

er wordt op de prefinanciering van werkingssubsidies voor inkomensgerelateerde kinderopvang 

en de investeringssubsidies voor kinderopvanginfrastructuur gehouden. Op die manier wordt 

de infrastructuur en werking gesteund om projecten in gang te trekken, maar dan moeten deze 

vervolgens door de Vlaamse overheid worden overgenomen.  

 

De prefinanciering van de werkingssubsidie voor inkomensgerelateerde kinderopvang tracht de 

VGC net als in Gent, Brussel en Antwerpen in een convenant met de Vlaamse overheid te 

vervatten. Het is heel belangrijk om tot de convenant te komen. Gent en Antwerpen hebben nog 

steeds geen convenant. De 3 steden zijn vragende partij. Het is bijzonder jammer want dat 

betekent dat er nog niet kan worden gestart met de uitbreiding van de kinderopvangplaatsen. 

Zolang de VGC niet over deze convenant beschikt, kan ze zich niet engageren voor nieuwe 

capaciteit terwijl de initiatiefnemers klaarstaan om uit te breiden. 

 

Het Vlaams Agentschap Opgroeien zal in januari 2021 een oproep voor capaciteitsuitbreiding 

lanceren. Momenteel zit men in de finale fase van bespreking met Vlaanderen voor 

gezamenlijke criteria op basis waarvan de uitbreidingsronde kan plaatsvinden. De 

dekkingsgraad van kinderopvang van inkomensgerelateerde kinderopvang blijft een belangrijk 

aandachtspunt omdat het aangeeft waar de noden het hoogst zijn.  

 

De VGC wil ook het pedagogisch project naar voor schuiven gelinkt aan het Huis voor het 

Kind. Educare of de Brede School zijn daarbij belangrijk. Zodra een oproep komt, kan de 

kinderopvangorganisator op een gewestelijk uitbreidingsbeleid voor gecos intekenen omdat op 

die manier tijdens de vorige legislatuur een verdubbeling van de uitbreiding kon worden 

gerealiseerd, bovenop die van de Vlaamse overheid.  

 

Het is niet omdat er nog geen oproep is gelanceerd dat er in 2020 niets werd verwezenlijkt. 

Bijna negentig kindplaatsen die tijdens de vorige legislatuur zijn uitgebreid, worden 

geprefinancierd, maar de Vlaamse overheid heeft ons voor overname nog niet gevolgd.  

 

Vlaanderen maakt vanaf 2021 voor de inkomensgerelateerde opvang 2,7 miljoen euro vrij voor 

de uitbreiding van 250 plaatsen. Dat zal niet in één beweging gebeuren, maar stelselmatig 

verlopen. In 2021 komt er een uitbreiding met een beperkt aantal plaatsen die daarna jaarlijks 

aangroeit. Maar de Vlaamse overheid heeft daarvoor pas in 2021 een begroting en in 2021 is er 
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slechts in een bedrag voor 25 plaatsen op jaarbasis voorzien, dus geen gigantische investering.  

 

Betaalbare inkomensgerelateerde plaatsen zijn voor Brussel zeer belangrijk. Bovenop wat de 

VGC jaarlijks doet, wordt jaarlijks 350.000 euro extra ingeschreven in de begroting in. Met die 

middelen kunnen een aantal plaatsen worden gefinancierd telkens één jaar vervroegen ten 

opzichte van het uitbreidingsbeleid van Kind en Gezin. En de middelen die dit jaar niet konden 

worden benut, worden meegenomen voor het uitbreidingsbeleid van de komende jaren. 

 

De geko-overeenkomst moet tussen de Vlaamse overheid en de gewestelijke overheid bevoegd 

voor Werk worden gesloten, maar de overeenkomst is nog niet definitief gesloten.  

 

Het dossier van de Hummeltjes heeft geen vertraging opgelopen. De begrotingskredieten waren 

gewoon voorzien en worden opnieuw in de begroting 2021 ingebracht om de verderzetting van 

het project en de voorlopige oplevering in september 2021 te kunnen realiseren. De 

verschuiving heeft enkel betrekking op de marge voor meerwerken. 

 

Inzake bouwdossiers werd voorlopig beslist de verbouwing van een kinderdagverblijf te doen. 

Dat wordt via aanvraagdossiers voor IBO's en kinderdagverblijven gedaan. Het Huis voor het 

Kind in Anderlecht  werd ingericht. Voorts zijn bouwdossiers lopende voor de Woonhut in Sint-

Lambrechts-Woluwe, Bambino in Molenbeek, Lutgardis in Elsene, Pacheco in Brussel, de 

Hummeltjes in Evere en Ulens in Molenbeek. Andere dossiers worden nog odnerzocht: het 

Lijsternest in Watermaal-Bosvoorde, Arion in Molenbeek, een nieuw kinderdagverblijf in 

Elsene en 2 nieuwe in Vorst.  

 

De VGC hoopt zeker in de 10 duurzame wijkcontracten Nederlandstalige crèches te kunnen 

inrichten, onder meer in de stationsbuurt van Sint-Gillis, Bizet in Anderlecht en het Heuveltje 

in Schaarbeek. Nog andere dossiers zijn aangemeld, maar de concrete plannen moeten nog 

worden opgemaakt. De Guitjes zijn voorlopig nog gehuisvest in een gebouw van de VGC, maar 

er wordt naar een duurzame oplossing gezocht. Het zijn bouwdossiers waarvoor de VGC sterk 

afhankelijk is van de aanvrager zelf voor de subsidie uiteindelijk wordt toegekend.  

 

Op eenzaamheid wordt op verschillende manieren ingezet: ondersteuningsdiensten van de 

Woonzorg waaronder de lokale dienstencentra en ook de armoedewerking van de VGC.  

 

Connect in Brussels moedigt onderlinge contacten aan waarbij veerkracht en solidariteit de stad 

versterken en het isolement tegengaan. Via het sociaal-cultureel werk, het bibliotheekbeleid, de 

gemeenschapscentra, via jeugd-en sportbeleid en verschillende andere domeinen komt het 

aspect eenzaamheid ook aan bod. 

 

De raamcontracten leveren een prijsvoordeel op omdat in grotere hoeveelheden wordt 

aangekocht en zo een scherpere prijs worden bedongen. Het levert ook tijdswinst op omdat niet 

bij iedere opdracht aanbestedingen moeten worden uitgeschreven en dienstverleners moeten 

worden gezocht. Dat leidt zeker voor het patrimoniumbeleid tot een duurzamer beleid. 

Het zorgt voor preventief onderhoud, voorkomen in plaats van problemen op te lossen. Het 

zorgt er ook voor minder investeringen nodig zijn om inhaalbewegingen te doen die het 

patrimonium op peil houden. Met een grondig onderzoek van de markt en respect van de 

wetgeving op overheidsopdrachten zijn er goede partners te vinden waarmee over de prijs, maar 

ook over specifieke dienstverlening bijvoorbeeld rond expertise van elektriciteit of 

schrijnwerkerij, kan worden onderhandeld. 
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Nu wordt net wel op gezondheid ingezet zoals het Corona Plan van de 

Brusselse Huisartsenkring of gratis psychologische ondersteuning voor de zorgverleners. Er 

werd ook ingezet op geestelijke gezondheidszorg, de opstart van Magenta, de 

mantelzorgvereniging Oud worden. Er wordt voor gezorgd dat de Brusselse werking van 

Uilenspiegel en van Similes van de grond kan komen, de opstart van Eerste hulp bij geestelijke 

gezondheidszorg wordt opgestart, en een programma om Brusselse scholen in de steigers te 

zetten wordt mee begeleid. Verschillende zaken zijn lopende. Het is net de bedoeling om meer 

in te zetten en niet minder.  

 

De reden waarom het Brusselse Overleg Thuiszorg ingekanteld wordt in het Huis voor de 

Gezondheid is dat het door de Vlaamse Gemeenschap als een lokaal multidisciplinair netwerk 

was erkend en die erkenning eind 2020 afliep. Nu heeft de Vlaamse Gemeenschap 

eerstelijnszones opgericht. Deze zones nemen een deel van de taken van de lokale netwerken 

over.  

 

Bruzel, onze eerstelijnszone, zit ook in het Huis voor Gezondheid. Op die manier is dus een 

fusie van BOT en het Huis voor Gezondheid voorbereid in samenspraak met de VGC en de 

Vlaamse Gemeenschap. Dit lijkt een goede manier om een coherent beleid te voeren. 

 

Collegelid Sven Gatz zegt dat de extra middelen binnen onderwijs die van de Vlaamse 

overheid komen, volledig werden ingezet voor het project om de schoolkosten te drukken.  

 

Het project is dus zeker uit de startblokken, maar de impact ervan moet nog worden bekeken 

per school en worden nagegaan welke – hopelijk positieve – impact het kan hebben voor een 

hele reeks kinderen. Dat kan begin volgend jaar worden besproken want dan zal moeten worden 

bekeken welke invloed dat project reëel heeft. Op die manier hebben we dat geld vanuit sociaal 

oogpunt nuttig besteed in het onderwijs.  

 

Met betrekking tot investeringen in onderwijs wordt een lijst bezorgd met de dossiers die dit 

jaar werden vastgelegd enerzijds en de principeakkoorden anderzijds, dus het volledige 

overzicht van wat er in 2020 is beslist of waar het wordt op aangerekend.  

 

Het gaat om een veertiental vastgelegde dossiers en een achttal principeakkoorden. De 

vastleggingen zijn dossiers die in uitvoering zijn, d.w.z. die al volledig achter de rug zijn of in 

volledige uitvoering zijn. De principedossiers zijn een engagement ten aanzien van de initiator 

van het project, maar waarbij wijzigingen nog mogelijk zijn, aangezien de eerste steen nog niet 

is gelegd. De detailbedragen zijn in de tabel te zien. Dat gaat telkens over ruim meer dan 

20 miljoen euro voor de vastleggingen en meer dan 20 miljoen euro voor de principeakkoorden.  

 

Wat betreft de extra plaatsen gaat het over de vastlegging op 805 extra plaatsen in de scholen 

en 797 voor de principeakkoorden. De principeakkoorden kunnen ook nog volgend jaar worden 

uitgevoerd, maar als dat allemaal wordt gerealiseerd, is er nog steeds het getal dat al regelmatig 

werd gegeven: het kunnen 1000 extra plaatsen per jaar zijn of het kan iets minder zijn. In dit 

geval gaat het wel over ruim meer plaatsen.  

 

Collegelid Pascal Smet: Er is eigenlijk maar 1 echte vraag, nl. over hoe de Covid-middelen 

van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden besteed. Over eenzaamheid 

werd ruim een week geleden ingegaan.   

 

Wat de Covid-middelen betreft, wordt een gedetailleerde tabel overgemaakt. 



- 14 - 

 

Kortweg zijn er eigenlijk 3 manieren waarop middelen werden uitgegeven. Op basis van de 

reguliere middelen ten belope van een afgerond bedrag van 353.000 euro. De Covid-middelen 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen afgerond 1,27 miljoen euro en de Covid-

middelen van de Vlaamse Gemeenschap afgerond 900.000 euro. In totaal heeft het 

beleidsdomein Cultuur, Sport en Jeugd afgerond 2,5 miljoen euro besteed aan ondersteuning.  

 

Van de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de grote bulk, een klein 

miljoen euro, naar Staycation gegaan. Daarnaast zijn er bijdragen geweest voor het 

vakantieaanbod, het project Connecting Brussels,... Wat gebouwen betreft, zal dit jaar nog een 

bedrag van 200.000 euro worden bestemd voor wie het echt nodig heeft. Daarover zal de 

komende dagen worden beslist. 

  

Van de Covid-middelen van de Vlaamse Gemeenschap werd 150.000 euro aan Bruzz 

toegekend, onder andere wegens de lagere reclame-inkomsten; een kleine 13.000 euro aan 

jeugdwerk; Gluon, TicTac, Tristero; een kleine 60.000 euro aan verschillende 

sportorganisaties; aan een aantal grotere organisaties. 

  

Het klopt dus dat naar het Lambermontfonds 119.000 euro van de Covid-middelen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgeschreven en 2.274.400 euro van de Covid-

middelen van de Vlaamse Gemeenschap. De collegevoorzitter heeft al duidelijk de reden 

vermeld waarom dat werd gedaan. 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft tweemaal premies uitgekeerd. Vandaar dat deze 

middelen worden gebruikt om de relance, ondersteuning en doorstart van de cultuursector 

mogelijk te maken. Het is eigenlijk een goede besteding van deze middelen op een wat langere 

termijn. Geen sinterklaas spelen, maar echt zorgen voor het weefsel van de stad.  

 

Zoals de collegevoorzitter al heeft gezegd, zullen die middelen worden besteed aan Covid-

gerelateerde uitgaven. Samen met collegelid Sven Gatz zal ervoor worden gezorgd dat 

kunstenaars in de klas kunnen komen. Dan worden 2 vliegen in één klap geslagen:  werk aan 

kunstenaars, maar tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat jonge kinderen worden geprikkeld 

via cultuur in de scholen. Het is dus een heel mooie manier om een doelstelling te bereiken. De 

doodeenvoudige reden waarom dat nog niet sneller kon, ook dit jaar niet, heeft alles te maken 

met de coronacrisis. Scholen willen dat doen, maar op dit moment is het zeer moeilijk om dat 

georganiseerd te krijgen. Daarom werd beslist om dat volgend jaar of eventueel in 2022 te doen 

en op die manier toch duurzame ondersteuning te bieden. Dat is één voorbeeld, er zijn ook nog 

andere voorbeelden.   

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft nog enkele bedenkingen. Ten eerste zou de lijst 

met Covid-projecten echt heel handig zijn – ook voor alle collega’s – om een volledig overzicht 

te krijgen van alle Covid-middelen en de projecten die daarmee zijn gesteund. Wat is er effectief 

uitgegeven en wat niet, met indien mogelijk de reden daarvoor?  

 

Het is begrijpelijk dat sommige projecten helaas alsnog in het water zijn gevallen en dat er 

daardoor, ondanks de 2 aanpassingen, toch nog projecten niet zijn gesteund. De spreker heeft  

natuurlijk begrip voor de redenering. De Covid-crisis is inderdaad niet voorbij. Het is misschien 

ook niet geheel onlogisch dat er nog in middelen wordt voorzien voor het volgende jaar.  

 

De spreker heeft wel een bedenking bij wat de collegevoorzitter heeft gezegd. De federale 

overheid heeft dit jaar dus reeds meer dan 2 miljoen euro bespaard. Zo interpreteert hij het toch. 
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Als de federale overheid minder middelen geeft aan de VGC en dat op geen enkele andere 

manier compenseert, dan komt dat toch neer op een besparing. Tot zover ‘tous ensemble’, want 

de federale regering zouden ervoor kunnen zorgen dat op een of andere manier toch middelen 

worden vrijgemaakt voor de VGC.  

 

Uit het eerste antwoord blijkt toch dat dat niet zo is en dat er dus federaal bespaard wordt op de 

Vlaamse Gemeenschap in Brussel. De collegevoorzitter zegt het zelf dat dat misschien op de 

middellange en lange termijn kwalijke gevolgen zou kunnen hebben.  

 

Dit komt natuurlijk door een voorafname van de personenbelasting, maar dat kan natuurlijk wel 

op een andere manier worden gecompenseerd. Als dat niet het geval is, komt dat neer op een 

besparing. Als dat op middellange of lange termijn zo blijft, zal dus inderdaad verder worden 

gesneden in de middelen van de VGC vanuit de federale overheid.  

 

De collegevoorzitter zegt zelf dat nagedacht moet worden over andere oplossingen. Is er 

daarover reeds overleg geweest met federale collega’s?  

 

Het commissielid heeft ook nog een kleine bedenking, niet zozeer in het kader van de begroting. 

Hij neemt aan dat wat collegelid Pascal Smet zopas heeft toegelicht over kunstenaars in de klas, 

een beetje aansluiting vindt bij de eerdere discussie die werd gevoerd over leerlingen die 

momenteel problemen ondervinden om hun weg te vinden en zich een beetje allemaal op een 

apart eilandje voelen. Als dat zo is, is dat een positieve zaak, die N-VA zeker kan steunen. 

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen) bedankt aan de collegeleden voor de heldere en 

uitgebreide antwoorden. Hij was een beetje bezorgd over wat de collegevoorzitter heeft verteld 

over de situatie bij de kinderopvang. Er moet eerst worden gewacht op een convenant vooraleer 

de Vlaamse Gemeenschap de middelen kan vrijmaken om de kinderopvangplaatsen die hier 

worden gecreëerd, zogezegd over te nemen. Is het juist dat het wachten is op een globaal 

akkoord waarmee Antwerpen en Gent nog moeten instemmen? Hoelang zal daarop nog worden 

gewacht? Als er eigenlijk nog een jaar moet worden gewacht, is dat wel keihard slecht nieuws 

voor Brussel. De afgelopen jaren werd immers altijd naar een teller gekeken van een tekort aan 

kinderopvangplaatsen, een vraag die sneller groeit dan de VGC en de Vlaamse Gemeenschap 

antwoorden kunnen bieden. Als er een jaar moet worden wachten, is dat wel vrij dramatisch. 

Kan worden verduidelijkt waarop het  precies wachten is en hoelang? 

  

In verband met de verminderde inkomsten afkomstig van de federale overheid, heeft de spreker 

begrepen, ook op basis van de besprekingen vorig jaar, dat dat een automatisch mechanisme is, 

een automatische berekening op basis van het bbp. Kan dat nog worden bijgesteld? In elk geval 

deed het de spreker plezier te merken dat zijn collega van de N-VA-fractie nu ook aanvoelt hoe 

pijnlijk het is als er bespaard wordt op de RVG-begroting.  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vraagt of dat wordt gecompenseerd. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) had dezelfde vraag. Vorig jaar was er een forse besparing 

gezien en nu is er een stijging. Een groot deel ervan is een ‘one shot’. Hopelijk komt er dan 

volgend jaar weer een ‘one shot’.  

 

Het is bovendien goed dat de Brusselse Regering beslist heeft om te midden van de coronacrisis 

te verhogen, ook voor de VGC, ook voor de gemeenschappen, omdat het weefsel waarnaar 
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collegelid Pascal Smet verwees, zo belangrijk is. Het is juist in deze crisis dat je extra moet 

inzetten.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil even dieper ingaan op de convenant. Het verslag 

van de bespreking met minister Beke was zo gedetailleerd – over het aantal plaatsen en aantal 

omschakelingen – waardoor ze denkt dat het convenant er ondertussen wel al zou moeten zijn. 

Waar blijft het dan hangen? Wat is dan het probleem? Ik hoor ook maar heel weinig over 

infrastructuur en de creatie van bijkomende plaatsen. Het is natuurlijk handig om altijd naar 

elkaar te kunnen wijzen. 

 

Op de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen was er een tweet van de politiezone 

Brussel waarin werd gesteld dat geen enkele situatie familiaal of partnergeweld rechtvaardigt, 

met de nodige contactgegevens voor wie hulp zoekt. Dat is op zich goede communicatie. Op 

een bijhorend beeld wordt verwezen naar de hulplijn 1712. Is dit een Vlaamse hulplijn? Het is 

dan ook vreemd dat onderaan nergens verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. De Taskforce 

‘huiselijk geweld en geweld binnen de familie’ is intra-Brussels. Er is ook een intra-francofone 

werkgroep. Gebeurt er dan echt geen enkele afstemming met de Vlaamse Gemeenschap, 

behalve met de VGC? Een instelling die niet vermeld wordt, is een detail, maar wil dat dan ook 

zeggen dat die instelling helemaal niet betrokken werd?  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: Die middelen zouden meteen kunnen worden 

uitgegeven, maar het is niet geweten wanneer ze beschikbaar zullen zijn en over welk bedrag 

het precies gaat. Dat is een beslissing van de Brusselse en Vlaamse overheid. Het is positief  dat 

de VGC niet over het hoofd wordt gezien bij de ondersteuning van coronamaatregelen. De 

middelen zo snel mogelijk, bij de eerstvolgende begrotingsaanpassing, in de begroting worden 

ingeschreven en die middelen zullen zo verstandig mogelijk worden uitgeven door in te schatten 

hoe lang – het komende jaar en wellicht ook de komende jaren – ze nodig zullen zijn. 

 

Het gaat hier eigenlijk over de Financieringswet. Het is een automatisch mechanisme dat meer 

of minder federale inkomsten ook een impact hebben op de middelen voor de VGC. Dat 

mechanisme speelt momenteel in het nadeel. 

 

De lijst met projectsubsidies zullen worden bezorgd. 

 

Het is niet zo dat zonder convenant de kinderopvang niet kan worden uitgebreid. Jaarlijks legt 

de Vlaamse overheid middelen vast voor de uitbreiding. In 2020 is deze oproep naar 2021 

verplaatst. Dit gaat echter niet over gigantische bedragen. Eens de Vlaamse overheid de oproep 

heeft gedaan, zullen heel veel projecten klaarstaan. Er zijn veel initiatiefnemers die willen 

uitbreiden. Het  is dus wachten op de oproep. Aan de initiatiefnemers weten de eerlijke 

inschatting over de kans op uitbreiding in hun gemeente. Er wordt in die gemeenten 

geïnvesteerd waarvan wordt gedacht dat uitbreiding op termijn mogelijk zal zijn. Het 

enthousiasme op het terrein is alvast groot. 

 

De convenant staat daar los van. Iedere stad heeft zijn eigen convenant, het is begrijpelijk dat 

de Vlaamse overheid dit aan elkaar koppelt. Er zijn nog geen signalen dat dit problematisch zou 

verlopen. De budgetten zijn er, maar ook de criteria moeten afgeklopt zijn. Als het geweten is 

dat Vlaanderen die kosten zal overnemen, dan kan de VGC de uitbreiding voor een jaar 

prefinancieren. Dat maakt het voor initiatiefnemers voorspelbaarder en zo kan makkelijker 

worden ingegrepen. Maar daarvoor moeten de criteria duidelijk zijn zodat zeker is dat 

Vlaanderen de financiering zal overnemen. 
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De communicatie over het telefoonnummer 1712 gebeurde op initiatief van de Vlaamse 

overheid, dat ook de contacturen uitbreidde. Dat is een goed initiatief.  

 

Er zijn al 7 jaar geen IBO’s meer erkend. Ze hebben een degelijke werking, maar de vraag is 

waar het naartoe gaat. Op het einde van de vorige legislatuur werd er een nieuw decreet 

aangenomen met een impact op die buitenschoolse opvang. De regierol werd aan de lokale 

besturen en ook aan de VGC gegeven, maar zonder extra middelen kunnen we niet uitbreiden. 

Veel scholen moeten op eigen initiatief projecten op poten zetten. Er wordt aan de alarmbel 

getrokken omdat dit op termijn inderdaad niet houdbaar is. Hopelijk zal Vlaanderen dit nieuwe 

decreet het nodige leven inblazen door er voldoende middelen voor uit te trekken zodat de 

goedwerkende IBO’s een nieuwe fase in de versterking van de buitenschoolse opvang kunnen 

ingaan. 

 

3. Artikelsgewijze bespreking 
 

- Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen en artikel 

120/957-01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) heeft vragen bij artikel 120/954-01 Overboeking naar 

het reservefonds Onderwijsinstellingen en artikel 120/957-01 Overboeking van de gewone naar 

de buitengewone dienst. Waarom is er een stijging van de kredieten, aangezien er in beide 

gevallen sprake is van een overheveling van onderwijsmiddelen naar de buitengewone 

begroting? 

 

Collegelid Sven Gatz verduidelijkt dat in het eerste artikel gaat het om een dubbele 

overboeking. De 290.000 euro die de VGC van de Vlaamse overheid voor 

taalstimuleringsprojecten heeft gekregen, wordt overgeboekt naar volgend jaar. Die middelen 

zullen nog verder kunnen worden aangewend. 

 

Met de rest van het bedrag, 404.000 euro, zullen de inrichtingskosten voor het aangekochte 

pand in de Technologiestraat worden betaald. Dankzij die aankoop zal, na een jarenlange 

gedeeltelijke bezetting, het pand volledig kunnen worden gebruikt. De inrichtingskosten 

worden gefinancierd met de loonoverschotten in de enveloppes voor de eigen VGC-

onderwijsinstellingen. Het gaat om normale loonoverschotten die elk jaar worden geboekt. 

 

De ICT-middelen worden volgens collegevoorzitter Elke Van den  Brandt in diverse artikelen 

in de gewone begroting ingeschreven om dit jaar een meerinvestering van 1 miljoen euro te 

kunnen financieren voor de aankoop, ontwikkeling en implementatie van een HR-platform en 

een financieel beheerssysteem. 

 

- Artikel 330/332-03 Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) verwijst naar de opmerking dat er 150.000 euro extra 

naar de Vlaams Brusselse media zal gaan. Hoeveel bedraagt het inkomstenverlies precies? Is 

dat verlies gedeeltelijk of volledig gecompenseerd, of zelfs overgecompenseerd? 

 

Collegelid Pascal Smet zegt dat de VGC de jaarafrekening van Bruzz nog moet krijgen. 

 

Wanneer zal deze worden ontvangen, vraagt de heer Mathias Vanden Borre (N-VA). 
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Dat weet collegelid Pascal Smet niet, maar vermoedelijk pas nadat het jaar voorbij is. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) neemt aan dat Bruzz zelf om dat geld heeft gevraagd 

en dus een verantwoording heeft gegeven waarom het 150.000 extra middelen nodig heeft. 

 

Bruzz is on air gebleven en is mooi werk blijven leveren, maar werd  financieel zwaar door de 

coronacrisis getroffen, zegt collegevoorzitter Elke Van den Brandt: zo zijn de meeste 

reclame-inkomsten weggevallen. Het culturele leven lag in 2020 voor een groot deel stil. De 

cultuurhuizen hebben minder geld aan advertenties uitgegeven. Er waren ook minder reguliere 

advertenties. De inkomsten lagen dus een pak lager, maar de precieze afrekening 2020 moet 

nog komen. 

 

De verhoging van de middelen is gebeurd in overleg met de Vlaamse Gemeenschap. De 

Vlaamse Gemeenschap kende een extra dotatie toe. Er is in overleg met de Brusselminister  

beslist  wie welke verantwoordelijkheid voor welke partners in Brussel neemt.   

 

- Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies 

 

In artikel 40002/332-02 Diverse subsidies wordt volgens mevrouw Els Rochette 

(one.brussels-sp.a) 566.000 euro bijgeschreven voor subsidies schoolkosten en 

taalstimuleringsprojecten. Uit het artikel Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap, 

op pagina 23, blijkt dat Vlaanderen daarvoor 750.000 euro had uitgetrokken. Wil dat zeggen 

dat er dit jaar maar een deel van het budget zal worden gebruikt? Was de nood niet groot genoeg 

of waren er te weinig aanvragen? Was het een bewuste keuze of afspraak met Vlaanderen om 

de uitgaven te spreiden? Waren dit eenmalige middelen vanuit Vlaanderen? Het probleem van 

ouders die de schoolkosten niet kunnen betalen, bestond immers al voor corona en zal er ook 

na corona nog steeds zijn. 

 

- Artikel 400/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 

- Artikel 400/113-12 Patronale bijdrage RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 

- Artikel 400/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT 

- Artikel 400/123-48 Andere administratiekosten 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vindt de uitleg bij de eerste 4 artikelen op pagina 6 heel 

summier zijn: na de begrotingscontrole wordt het krediet verlaagd. Kan in detail worden 

uitgelegd waarom de middelen voor het onderwijzend personeel, de patronale bijdragen, de 

werkingskosten ICT en andere administratiekosten worden verlaagd? 

 

Collegelid Sven Gatz verduidelijkt dat het in de eerste 2 artikelen over de bezoldigingen gaat. 

Het zijn normale onderbenuttingen die te maken hebben met reguliere elementen in het 

personeelsbeleid, zoals vervangingen en zwangerschapsverloven. Meer details zullen aan de 

Raad worden bezorgd. 

 

Inzake ICT werden de budgetten voor de vernieuwing van de websites onderwijs en vorming 

al vastgelegd, maar een deel van dat project moet in 2021 worden voortgezet. De vrijgekomen 

middelen zijn overgeheveld naar de investeringssubsidies onderwijsprojecten, voornamelijk de 

projecten BuitenSpel rond de opfrissing van speelplaatsen. 

Ook de kredieten voor administratiekosten werden niet allemaal gebruikt. Zo werden in het 

kader van de acties Lesgeven in Brussel de after work drinks on hold gezet door de coronacrisis. 

Die middelen werden overgeheveld naar de projecten BuitenSpel. Dankzij die gecumuleerde 
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kleine bedragen kunnen we één speelplaats meer opfrissen dan oorspronkelijk gepland.   

 

De volledige enveloppe van de Vlaamse overheid voor de schoolkosten is vastgelegd. Meer 

details worden gegeven nadat de middelen aan de scholen zijn toegewezen. De spreker 

verzekert de vraagsteller dat de VGC alle middelen die het van de Vlaamse overheid heeft 

gekregen, zal aanwenden. 

 

Met betrekking tot het begrotingsartikel Diverse subsidies wordt de lijst met de begunstigde 

organisaties en bedragen bezorgd. Teach for Belgium, Digital For Youth, STARTPROjecten 

Sint-Goedele, diverse scholen in verband met de opvang voor Pasen, diverse scholen in verband 

met de corona-opvang, de mobiele leesmeubels van de vzw Fix, de vzw Maks met een project 

rond mediawijsheid, School Zonder Racisme, een subsidie voor de tentoonstelling '200 jaar 

Nederlandstalig onderwijs aan het AMVB', de startenveloppe voor d-teach om onze 

schoolteams sterker te verankeren in het online lesgeven, en tot slot het Brussels Studies 

Institute van de VUB, zijn er enkele van. Bijkomende informatie wordt verstrekt zodra er meer 

duidelijkheid is over de exacte verdeling van de uitgaven voor schoolkosten tussen de 

verschillende scholen. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil graag weten hoeveel geld er voor de schoolkosten 

voor kwetsbare kinderen wordt uitgetrokken. Hoeveel extra middelen werden vrijgemaakt voor 

de taalstimuleringsprojecten en hoeveel middelen werden er in totaal voor 

taalstimuleringsprojecten uitgetrokken in 2020? 

 

Collegelid Sven Gatz heeft die elementen al in vorige antwoorden meegedeeld, maar zal ze 

nog eens verduidelijken in de bijkomende schriftelijke antwoorden, zowel voor de 

taalstimuleringsprojecten als voor de schoolkosten. 

 

- Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB 

- Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB 

- Artikel 490/111-11 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap 

- Artikel 490/111-12 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 

- Artikel 490/113-12 Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel  

- Artikel 490/435-010 Terugbetaling aan Scholengroep Brussel 

 

De 2 artikelen over het Onderwijscentrum Brussel komen volgens mevrouw Cieltje Van 

Achter (N-VA) samen neer op een kredietvermindering van 650.000 euro. Dat is ongeveer 

10%. Kan een toelichting worden gegeven bij de verantwoording “Na begrotingscontrole wordt 

het krediet verlaagd”? 

 

Ook 2 artikelen over de Campus Technologie bevatten maar heel weinig toelichting. 

 

Collegelid Sven Gatz meldt dat het Onderwijscentrum Brussel een personeelsbestand van 88,6 

voltijdse equivalenten heeft. Bij de begrotingsopmaak wordt het krediet altijd berekend op de 

volledige voltijdse aanwezigheid van het personeel. Er wordt dus geen rekening gehouden met 

de opname van verlofstelsels als 4/5 tewerkstelling of halftijdse of volledige 

loopbaanonderbreking. Daarenboven wordt bij het einde van een tewerkstelling de functie ook 

niet altijd meteen weer ingevuld. De selectieprocedure neemt immers een bepaalde tijd in 

beslag. Het gaat hier om een onderbenutting, en niet om een besparing. 

 

Inzake de Campus Technologie wordt, conform de samenwerkingsovereenkomst van het CLB 



- 20 - 

 

van N-Brussel en het CLB van het GO!, die in hetzelfde gebouw zitten, een deel van de 

dagelijkse aankopen voorgefinancierd door de Scholengroep Brussel van het GO!. Die 

voorfinanciering wordt per kwartaal teruggevorderd. Het krediet wordt nadien bijgesteld op 

basis van de nog te betalen kwartalen. Als er een saldo is, wordt dat overgeheveld naar het 

Onderwijsfonds. Dat is een vrij technische aanpassing. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vermoedt dat het antwoord betrekking had op het 

personeel. Ze gaat ervan uit dat er eveneens sprake is van een onderbenutting. 

 

In het middelste artikel is 200.000 euro bijgeschreven voor de stijging van het aantal 

personeelsleden bij het CLB N-Brussel in de Technologiestraat. Dat komt, volgens collegelid 

Sven Gatz, omdat Vlaanderen in het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding het 

omkaderingsmechanisme voor de CLB's heeft veranderd. Doordat de parameters voor de 

berekening van de omkadering werden gewijzigd, scoort de VGC sterk op 6 indicatoren en 

werden de teams versterkt.   

 

- Artikelen in verband met ‘Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid (pagina 12-13 van de 

begrotingswijziging) 

 

Raadslid Mathias Van den Borre (N-VA) stipt aan dat de eerste begrotingswijziging en het 

eerste erratum bijkomende middelen hebben toegewezen aan meerdere artikelen in de 

categorieën cultuur, jeugd en sport: kosten voor culturele participatiebevordering; subsidies 

voor kunsten, cultureel toerisme in Brussel, initiatieven kansengroepen binnen Jeugd; en andere 

technische kosten. In begrotingswijziging 2 en B komen er in talrijke subsidielijnen bedragen 

bij. Nu verdwijnt er weer geld uit bepaalde begrotingsposten. 

 

De subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment werden eerst met een half 

miljoen euro opgetrokken. Gemeenschapscentra, Muntpunt, lokale en regionale 

jeugdverenigingen kregen meer middelen. Daarna schrapt begrotingswijziging 2 en B in 

200.000 euro voor culturele participatiebevordering, 600.000 euro voor kunsten, 10.000 euro 

voor initiatieven kansengroepen binnen Jeugd en 101.220 euro voor andere technische kosten. 

Het budget voor sportinitiatieven wordt dan weer uitgebreid met 105.000 euro. 

 

Het raadslid vat samen dat er over de 2 begrotingswijzigingen heen in totaal 2.119.400 euro 

werd toegekend, maar dat er daarvan opnieuw 911.220 euro werd geschrapt. Die berekening 

herleidt de bijkomende uitgaven tot 1,2 miljoen euro. Het is een uiterst ingewikkelde opdracht 

om te traceren wat er nu precies is uitgevoerd en wat niet. Kloppen de vermelde gegevens en 

kan het College de logica achter deze wijzigingen duiden? Welke projecten zijn er gesteund met 

die 1,2 miljoen euro? Welke initiatieven zijn er weggevallen? 

 

Collegelid Pascal Smet zal een gedetailleerde lijst van alle projecten bezorgen. 

 

Het is belangrijk dat de raadsleden het overzicht behouden: er zijn inderdaad verschuivingen, 

maar het gaat meestal om kleine bedragen als 4.000 of 7.000 euro. Verminderingen van die orde 

komen in hoofdzaak door een lagere inschatting van de uitgaven. De enige grotere verlaging 

valt onder “Andere technische kosten”. Die post wordt inderdaad met 101.220 euro in 

mindering gebracht. Dit bedrag wordt geprovisioneerd, wat betekent dat het College het in 2021 

zal besteden. 

 

Het College verhoogt de subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment met 
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553.500 euro. De volledige lijst verenigingen die met dat geld gesubsidieerd worden, zal aan 

de raadsleden worden overgemaakt. 

 

Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die buiten het reglement vallen en dus geen beroep konden 

doen op het Vlaams Noodfonds of het Vlaams Brusselfonds, zijn in deze begrotingspost 

opgenomen. 

 

Met het extra geld voor Muntpunt komt het College tegemoet aan het inkomstenverlies van die 

instelling, dat op 100.000 euro geschat wordt. 

 

Ook in de categorie jeugd zijn de verschuivingen eerder klein. Voor sportinitiatieven komt er 

bijkomend 105.000 euro vrij voor uitgaven in het kader van de coronacrisis. Het collegelid 

belooft een tabel met alle organisaties die in aanmerking komen voor subsidies over te maken 

aan de raadsleden. 

 

Raadslid Mathias Van den Borre (N-VA) herhaalt dat er initieel 800.000 euro uitgetrokken is 

voor subsidies voor de kunstensector. De tweede begrotingswijziging trekt daar weer 600.000 

van in. Heeft deze vermindering te maken met een project of een financieringsmechanisme dat 

niet kon doorgaan? 

 

Het bevoegde collegelid stipt aan dat het College zich oorspronkelijk had voorgenomen om de 

kunstenaars te steunen. Uiteindelijk heeft de Brusselse Regering die kosten op zich genomen, 

waardoor de VGC het geld elders kon inzetten. 

 

Het raadslid vraagt zich af of de steun voor kunstenaars niet via de gemeenschappen moest 

verlopen in plaats van via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De projectoproepen voor kunstenaars zijn deze zomer 2 keer via Actiris verlopen, stipt 

collegelid Pascal Smet aan. De eerste oproep heeft iets meer dan een miljoen euro gekost, de 

tweede – die gericht was op een bredere doelgroep – dubbel zoveel. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) merkt op dat er heel wat geld opzij gezet is voor 

kunstenaars. Alle spelers, waaronder ook de Vlaamse Gemeenschap, hebben hun duit in het 

zakje gedaan. Hoeveel van de oorspronkelijk geraamde bedragen zijn er daadwerkelijk benut? 

Hoeveel kunstenaars konden er geholpen worden? 

 

Collegelid Pascal Smet zal alle gegevens bezorgen aan de raadsleden. 

 

- Artikel 52504/332-01 Subsidies voor de gemeenschapscentra 

 

De heer Mathias Van den Borre (N-VA) stipt aan dat de subsidies voor de 

gemeenschapscentra eenmalig met 48.100 euro werden verhoogd en vraagt om toelichting. 

 

Die verhoging is het gevolg van de coronapandemie, verklaart collegelid Pascal Smet. Het 

jaarlijkse bedankingsfeest is niet op traditionele manier kunnen doorgaan. Daarom heeft elk 

centrum een bijkomende subsidie ontvangen waarmee het een coronaproof bedankingsmoment 

voor bestuurs- en personeelsleden kon organiseren. 

 

Bovendien heeft het College besloten om de begeleiders van het geannuleerde vakantieaanbod 

toch voor een deel te betalen. De gemeenschapscentra hebben daar een extra subsidie voor 
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ontvangen. Aangezien de getroffen mensen vaak freelancers of kunstenaars zijn, is het fair play 

om hen te vergoeden. 

 

- Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen 

 

Deze begrotingspost is met 12.900 euro verhoogd om tegemoet te komen aan de noden. 

Raadslid Mathias Van den Borre (N-VA) merkt op dat de kwestie redelijk technisch is: bij 

verschillende wijzigingen was sprake van verschillende bedragen. In begrotingswijziging 1 en 

A was er niet meteen een wijziging van het krediet, al werd het alsnog verhoogd tot 270.520 

euro – dat is 31.200 euro meer dan het oorspronkelijke bedrag. Waar komt deze som vandaan? 

Uiteindelijk blijkt 18.300 euro daadwerkelijk gebruikt te zijn. Betreft het misschien een 

materiële vergissing? Wat zijn de concrete noden van de verenigingen en is het College er 

volledig aan tegemoetgekomen? 

 

Collegelid Pascal Smet beaamt dat organisaties te maken hebben gekregen met grotere 

behoeftes. Dat komt door bijkomende veiligheidsmaatregelen, draaiboeken en protocollen. Om 

die onvoorziene kosten te dekken, heeft het College elke organisatie een bijkomende subsidie 

van 10% uitgekeerd, boven op de reguliere werkingssubsidie. 

 

Door de verslaggeving van deze extra middelen te koppelen aan de indiendata van de reguliere 

subsidies, wordt bijkomende administratieve last vermeden en konden de zomerkampen al 

rekenen op een subsidie. 

 

Jeugdverenigingen zullen, net als sportclubs, ook in 2021 ondersteuning krijgen. Het College 

heeft de middelen daarom geprovisioneerd. 

 

- Artikel 560/332-01 Subsidies voor sportinitiatieven 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) is van mening dat de toevoeging van 105.000 euro 

zeer terecht is. Bewegen bleek voor velen een belangrijke uitlaatklep, meer dan anders. Welke 

nieuwe initiatieven zijn er met dit geld ondersteund? 

 

Het krediet is aangepast als reactie op de gevolgen van de coronapandemie. Draaiboeken en 

protocollen hebben heel wat jeugd- en sportverenigingen met heel wat onverwachte kosten 

opgezadeld, legt collegelid Pascal Smet uit. Daarom hebben de sportverenigingen op basis van 

hun ingediende werkingsverslagen voor 2019-2020 extra middelen ontvangen: een bijkomende 

subsidie van 10% van de reguliere werkingssubsidie voor het seizoen 2019-2020; een 

bijkomende subsidie voor huurkosten, ook a rato van 10%; een forfaitaire subsidie van 1.000 

euro voor clubs die hun eigen sportinfrastructuur beheren. 

 

Deze maatregelen hebben de druk op de administratie niet verhoogd, want ook in 2020-2021 

zal de pandemie zich nog laten voelen. Het College heeft middelen geprovisioneerd om indien 

nodig ook dan te hulp te schieten. 

 

- Artikel 610/124-28 Technische kosten 

- Artikel 610/124-28 Technische kosten Welzijn 

- Artikel 610/332-02 Subsidies voor algemeen welzijnswerk 

 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) stelt vast dat de uitgaven over bijna de hele lijn 

verminderd zijn. Tegelijkertijd heeft de collegevoorzitter verklaard dat er meer projecten zijn, 
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en dus ook meer uitgaven. Hoe verklaart zij dan de daling in voorliggende artikelen? Welke 

uitgaven worden geclassificeerd als technische kost? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt benadrukt dat verminderingen in de 

begrotingswijziging niet per se betekenen dat er minder geld is. Wel gaat het om 

verschuivingen. Sommige budgetten werden namelijk ingeschreven in begrotingsjaar 2021, 

bijvoorbeeld in het kader van de coronacrisis. Andere begrotingsposten laten inderdaad wel een 

vermindering optekenen. 

 

De verlaging van 30.000 euro in het tweede aangehaalde artikel is te wijten aan de coronacrisis: 

een aantal vormingen en ondersteuningstrajecten is niet kunnen doorgaan. In het bijzonder gaat 

het om de ondersteuning van lokale dienstencentra en het lokale sociaal beleid. 

 

Het is belangrijk om het totaalplaatje van de begroting niet uit het oog te verliezen. Niet-bestede 

sommen worden in 2021 ingeschreven. De subsidies voor samenlevingsinitiatieven 

bijvoorbeeld worden opgetrokken met Covid-middelen. 

 

De hele begroting is in beweging, concludeert de collegevoorzitter. Als er iets niet kon doorgaan 

door corona, heeft het College geld opzij gezet voor extra projecten tijdens de crisis. 

 

– Artikel 630/332-02 Subsidies voor gezondheidsinitiatieven 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) vraagt bijkomende uitleg bij dit artikel. 

 

– Artikel 620/124-28 Diverse technische kosten 

– Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten 

 

De Koning Boudewijnstichting heeft erop gewezen dat het zeer moeilijke tijden zijn voor de 

verenigingen en het cultureel weefsel, zegt raadslid Arnaud Verstraete (Groen). Wat houdt 

de vermindering in dit artikel in? 

 

Een aantal Covid-middelen van de Brusselse overheid stond al ingeschreven tijdens de eerste 

begrotingscontrole. Dat geld wordt naar het Lambermontfonds overgedragen, legt 

collegevoorzitter Elke Van den Brandt uit, zodat het in 2021 ingezet kan worden. Subsidies 

voor de gezondheidsinitiatieven vallen onder deze categorie. 

 

Collegelid Pascal Smet wijst op een verschuiving tussen artikel 620/124-28 en het 

daaropvolgende artikel, 62004/332-2. De eerste post is met 87.000 euro verminderd, de tweede 

met 25.000 gestegen. Van die 87.000 euro is dus 25.000 euro naar de subsidies voor 

samenlevingsprojecten gegaan. Het overige geld is geprovisioneerd in het Lambermontfonds, 

zodat het volgend jaar uitgegeven kan worden. Het vermelde bedrag van 25.000 euro is besteed 

aan Connecting Brussels, een projectoproep om eenzaamheid te bestrijden. 

 

- Artikel 490/723-51 Aankoop van een gebouw 

 

De VGC is van plan om dit jaar nog een gebouw aan te kopen in de Technologiestraat in Sint-

Agatha-Berchem. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt om toelichting bij dit dossier. 

 

Collegelid Sven Gatz heeft op 31 november 2020 de nodige documenten getekend om over te 

gaan tot de aankoop van het volledige pand in de Technologiestraat. Het dossier is in volle 
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uitvoering. 

 

De VGC bezit al jarenlang een aantal verdiepingen in het gebouw. Ooit betrok de administratie 

Onderwijs het pand, nu zetelen CLB N-Brussel en het CLB van het Gemeenschapsonderwijs 

er. De bijkomende ruimte die door de aankoop van de overige verdiepingen verworven wordt, 

zal plaats bieden aan de medewerkers van het ondersteuningsmodel, die ondersteuning rond 

bijzonder onderwijs bieden. Momenteel werken zij in Kasterlinden, een grote campus die uit 

zijn voegen barst. Daarom wil het College het team naar de Technologiestraat overplaatsen. De 

begrote 4,5 miljoen euro slaat dus 2 vliegen in één klap: de medewerkers krijgen een betere 

werkomgeving en er komt ruimte vrij in Kasterlinden. 

 

- Artikel 400/606-51 Terugvordering van investeringen 

 

Er is 974.000 euro aan niet-bestede middelen teruggevorderd. Met die middelen zou de vzw 

Sint-Jorisbasisschool renovatiewerkzaamheden uitvoeren in fase 1 aan Sint-Joris-Nieuwland. 

Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) verneemt graag welke renovatiewerken niet zijn 

uitgevoerd. 

 

De renovatiewerken zijn wel degelijk uitgevoerd, antwoordt collegelid Sven Gatz. Vzw Sint-

Jorisbasisschool heeft de aanbesteding van fase 1 zelf al gegund en zal opdraaien voor de 

facturen van deze fase. 

 

Op basis van deze mindere ontvangst wordt de overboeking naar het reservefonds 

Onderwijsinstellingen bijgesteld. Het betreft dus een technische aanpassing, ingegeven door 

wie uiteindelijk de factuur betaalt. De werkzaamheden worden wel degelijk uitgevoerd. 

 

Deze kwestie is al besproken bij de aankondiging van het project, ruim een jaar geleden. Het 

collegelid zal de raadsleden een korte beschrijving bezorgen van waarin het bedrag uiteindelijk 

geïnvesteerd is. 

 

 

4. Artikelsgewijze stemming 
 

De artikelen 1 tot en met 6 worden aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

 

5. Stemming over het geheel 
 

Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B 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 HOESSEN       Fouad AHIDAR 



Omschrijving Regulier
Steden-

fonds

Gezins-

fonds
Covid BHG Covid VlG Totaal

Ontsmettingsmiddelen 2.215,03 2.215,03

Stof mondmaskers 2.587,20 2.587,20

Handgel hygiënepakketten 5.728,45 5.728,45

Draagtassen hygiënepakketten 1.006,72 1.006,72

Aankoop van 15.000 mondmaskers 11.071,50 11.071,50

Aankoop hygiënische produken ikv samenw.org. 10.000,00 10.000,00

Blended hulpverleningsverhaal 140.000,00 140.000,00

Stek-werking Baskuul 90.000,00 90.000,00

Intrafamiliaal geweld 150.000,00 150.000,00

Leer uw digitale vrienden kennen 50.500,00 50.500,00

Psychosociaal welzijn - isolement 50.500,00 50.500,00

Onthaal+doorverwijz. mensen precair verblijf 50.500,00 50.500,00

Vrijetijdsparticipatie Café Plaizier 22.000,00 3.500,00 25.500,00

Initiatief 'coronaplan' 7.000,00 43.000,00 50.000,00

Spel-en knutselpakketten kwetsbare gezinnen 6.158,86 6.158,86

Spelmateriaal kinderen en jongeren residentiële voorzieningen 19.929,64 19.929,64

Toegangsbeveiliging kdv De Lentebloempjes 3.654,27 3.654,27

Vrijetijdsmateriaal kinderen kwetsbare positie 41.708,47 41.708,47

Versterking sociale functie Nederl.kinderopvang 95.000,00 95.000,00

Subtotaal 61.608,90 46.654,27 19.929,64 677.867,33 0,00 806.060,14

In Lambermontfonds na 2&B, voor inzet in 2021 0,00 0,00 0,00 1.349.092,00 1.500.000,00 2.849.092,00

Totaal 61.608,90 46.654,27 19.929,64 2.026.959,33 1.500.000,00 3.655.152,14



BEDRAG UITGAVENARTIKEL MIDDELEN GEWEST MIDDELEN VLAAMSE GEMEENSCHAP

laptops - digital for Youth 120.000,00€         40002/332-02 diverse subsidies 120.000,00€                                                                                                                         -€                                                                  

startprojecten - flybox - internet verbinding 25.000,00€            40002/332-02 diverse subsidies 25.000,00€                                                                                                                           -€                                                                  

starprojecten - flybox - internet verbinden 3.935,00€              40002/332-02 diverse subsidies 3.935,00€                                                                                                                              -€                                                                  

uitgaven paasopvang 92.000,00€            40002/332-02 diverse subsidies 76.583,00€                                                     

uitgaven opvang mei-juni (nog geen bevestiging van Vlaamse 

Gemeenschap mbt subsidie zie noot) 120.590,00€         40002/332-02 diverse subsidies 120.590,00€                                                                                                                         -€                                                                  

aanmelden inschrijvingsapplicatie Onderwijs extra communicatie

 €           12.221,41 400/124-06 Communicatieprojecten 

Onderwijs en vorming 12.221,41€                                                                                                                           -€                                                                  

consumptiebudget (schoolkosten voor kwetsbare kinderen) 750.000,00€         40002/332-02 diverse subsidies -€                                                                                                                                        750.000,00€                                                   

ICT - uitrusting 5.020,00€              400/742-53 Aankoop van informaticamaterieel 5.020,00€                                                                                                                              

TOTAAL COVID MIDDELEN ADOV 1.128.766,41€      diverse 286.766,41€                                                                                                                         826.583,00€                                                   

DETAIL UITGAVEN COVID MIDDELEN OP DE VERSCHILLENDE UITGAVENARTIKELEN ADOV - 2020



Subsidies en principeakkoorden toegekend in 2020

Aantal dossiers Subsidies

bijkomende 

plaaten BaO

bijkomende 

plaaten SO

Subsidies 12 € 32.382.000 805 0

Principeakkoorden 9 € 26.656.000 797 0

Eindtotaal € 59.038.000 1.602 0

Projecten gesubsideerd in 2020

School Gemeente

Champagnat Schaarbeek

Poelbos Jette

De Kadeekes Koekelberg

Jan-van-Ruusbroeckollege Laken

Imelda basisschool Sint-Jans-Molenbeek

Maria Boodschaplyceum Brussel

Scheutplaneet Anderlecht

Sint-Joris Brussel

COOVI Anderlecht

Kasteel Beiaard Neder-Over-Heembeek

Nieuwe basisschool Ulensstraat Sint-Jans-Molenbeek

Unesco campus Koekelberg

Principeakkoorden toegekend in 2020

School Gemeente

Gemeentelijke Academie voor Muziek en 

Woord

Sint-Agatha-Berchem

Egied Van Broeckhovenschool Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Joris Brussel

Scheutplaneet Anderlecht

Sint-Juliaan Oudergem

De Kleine Geuzen Jette

De Stadsmus Oudergem

Zavelberg Sint-Agatha-Berchem

Schatkist Haren



DETAIL VASTLEGGINGEN 2020 ARTIKEL 40002/332-02 Diverse subsidies  

 
Volgende subsidies werden dit werkjaar vastgelegd: 

ORGANISATIE  PROECT SUBSIDIEBEDRAG 

TEACH FOR BELGIUM VZW Enveloppesubsidie  20-21 
  

99.600 EUR 

STARTPROJECTEN VZW Subsidie STARTPROjecten 2020 3.935 EUR 

DIGITAL FOR YOUTH.BE VZW Enveloppesubsidie 1.200  

laptops 

120.000 EUR 

SINT-GOEDELE BRUSSEL VZW Projectsubsidie Sint 

Pieterscollege Hermes 2020   

1.500 EUR 

STARTPROJECTEN vzw Project mobiel internet 2020 25.000 EUR 

DIVERSE SCHOLEN Paasopvang 2020 92.000 EUR 

DIVSERSE SCHOLEN COVID-19 opvang 120.590 EUR 

FIX VZW  Mobiele leesmeubels 150.000 EUR 

VZW MAKS Project Mediawijsheid 20-21 14.000 EUR 

SCHOOL ZONDER RACISME 

VZW 

Project School zonder Racisme 

20-21 

25.000 EUR 

AMVB VZW Subsidie tentoonstelling 200 

jaar Nederlandstalig onderwijs 

100.000 EUR 

VUB Brussels Studies Institute 29.000 EUR 

D-TEACH ONLINE SCHOOL Opstartenveloppe vzw in 

oprichting 

20.000 EUR 

DIVERSE OUDERVERENINGEN Subsidie ouderverenigingen 

20-21 

2.300 EUR 

TOTAAL 802.925 EUR 

 

Er wordt nog voor 1.100.000 EUR vastgelegd op het college van december en via collegelidbesluit, 
waaronder de 750.000 EUR voorzien voor schoolkosten van kwetsbare gezinnen. 



Stand van zaken bouwdossier St-Joris Nieuwland 
 
In overeenstemming met de lastgevingsovereenkomst die de vzw Sint-Jorisbasisschool en de VGC 
hebben afgesloten (collegebesluit nr. 20182019-0267 van 20 december 2018) treedt de VGC op als 
bouwheer voor het renovatieproject Sint-Joris Nieuwland.  

Fase 1 
De 1e fase van de renovatie (ruwbouwwerken en binnen afwerking van 2e en 3e verdieping) werd 
door vzw Sint Joris Basisschool gepubliceerd en gegund aan bouwbedrijf De Tender bvba. 
 
Fase 2 
In samenspraak met architect en studiebureaus werd besloten om één alomvattend dossier te 
publiceren voor de 2e fase waarin alle nog niet gegunde werken vervat zitten. 
 
Dit dossier voor de totale renovatie van de Sint Joris basisschool werd begin juli 2020 gepubliceerd. 
Op het college van 24 september 2020 werden de werken gegund voor perceel 1 aan De Tender bvba 
en voor perceel 2 aan AG Thermo Service bvba (collegebesluit nr. 20202021-0030). 
 
Timing 
De stedenbouwkundige vergunning werd tot op heden nog niet afgeleverd, maar wordt elk moment 
verwacht.  
 
Om de volledige renovatiewerken efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren, is de werking van de Sint-
Joris basisschool tijdelijk verhuist naar de voormalige lokalen van het Imelda-Instituut in de 
Moutstraat.  
 
De duur van de werken wordt geraamd op één jaar. 

 



50001/332-02 Subsidies voor participatie, uitstraling, verbinding en experiment 
Budget van 553.500 EUR Covid middelen 
 

 

Toegekend op het VGC College van 26 november 2020 

 

Vzw Tristero – 12.500 EUR 

Vzw Walter Werkt – 8.000 EUR 

Vzw Tictac centre – 25.000 EUR 

Vzw Gluon – 9.000 EUR 

Vzw Kunstenwerkplaats – 40.000 EUR 

Totaal: 94.500 EUR 

 

Nog in behandeling voor College(lid) december 2020: 

Uitgaven voor diverse organisaties : 

329.000 EUR 



Toelagetrekker Omschrijving Vastgelegd bedrag
Afrekening 

Stedenfonds III C(L)B Datum
SPIN SHOUTS DELIGHT 5.000,00 CLB 388 15/01/2020
ET!KET JAKOMO-FASTBREAK 1.000,00 CLB 388 15/01/2020
CHLOE NOLS ASHES ABOVE, SNOW BELOW 1.750,00 CLB 424 11/02/2020
KAAITHEATER WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 280.000,00 CB 443 13/03/2020
WIELS CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 100.000,00 CB 443 13/03/2020
CULTUREEL ANIMATIECENTRUM BEURSSCHOUWBURG WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 175.000,00 CB 443 13/03/2020
CHOUX DE BRUXELLES WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 11.550,00 CB 443 13/03/2020
KUNSTENFESTIVALDESARTS WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 190.000,00 CB 443 13/03/2020
BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 14.300,00 CB 443 13/03/2020
KUNSTATELIER OPPERSTRAAT WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 11.000,00 CB 443 13/03/2020
NADINE WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 22.000,00 CB 443 13/03/2020
KUNSTENWERKPLAATS WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 20.000,00 CB 443 13/03/2020
LES ATELIERS CLAUS WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 27.500,00 CB 443 13/03/2020
MOUSSEM WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 16.500,00 CB 443 13/03/2020
JUBILEE WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 13.200,00 CB 443 13/03/2020
ZSENNE WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 11.000,00 CB 443 13/03/2020
Q-O2 WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 13.750,00 CB 443 13/03/2020
CINEMAXIMILIAAN WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 27.500,00 CB 443 13/03/2020
MARCEL WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 12.500,00 CB 443 13/03/2020
CONSTANT VERENIGING VOOR KUNST EN MEDIA WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 12.500,00 CB 443 13/03/2020
GLOBE AROMA WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 35.000,00 CB 443 13/03/2020
NOVA WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 25.000,00 CB 443 13/03/2020
ARGOS WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 50.000,00 CB 443 13/03/2020
METX WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 20.000,00 CB 443 13/03/2020
ROSAS WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 12.500,00 CB 443 13/03/2020
ULTIMA VEZ WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 13.750,00 CB 443 13/03/2020
DANSCENTRUM JETTE WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 22.000,00 CB 443 13/03/2020
DAMAGED GOODS WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 13.750,00 CB 443 13/03/2020
A TWO DOGS COMPANY WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 12.500,00 CB 443 13/03/2020
WALTER WERKT WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 19.250,00 CB 443 13/03/2020
GC DE VAARTKAPOEN WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 19.250,00 CB 443 13/03/2020
MUZIEKPUBLIQUE WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 22.000,00 CB 443 13/03/2020
ICTUS WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 13.750,00 CB 443 13/03/2020
HET COLLECTIEF WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 13.750,00 CB 443 13/03/2020
PLUS TOT - TE LAAT WERKINGSSUBSIDIE 2020 13.750,00 CB 443 13/03/2020
ETABLISSEMENT D'EN FACE PROJECTS WERKINGSSUBSIDIE 2020 12.500,00 CB 443 13/03/2020
ART@AZIRA WERKINGSSUBSIDIE 2020 16.500,00 CB 443 13/03/2020
AGENCE AGENCIA AGENCY AGENTSCHAP AGENTUR WERKINGSSUBSIDIE 2020 12.500,00 CB 443 13/03/2020
TRISTERO WERKINGSSUBSIDIE 2020 44.000,00 CB 443 13/03/2020
KOEKELBERGSE ALLIANTIE VAN KNUTSELAARS WERKINGSSUBSIDIE 2020 16.500,00 CB 443 13/03/2020
ROBIN WERKINGSSUBSIDIE 2020 13.750,00 CB 443 13/03/2020
OVERTOON WERKINGSSUBSIDIE 2020 13.750,00 CB 443 13/03/2020
ANCIENNE BELGIQUE WERKINGSSUBSIDIE 2020 30.000,00 CB 443 13/03/2020
KOMPLOT WERKINGSSUBSIDIE 2020 5.500,00 CLB 516 16/03/2020
ACCATTONE FILMS WERKINGSSUBSIDIE 2020 8.250,00 CLB 516 16/03/2020
SOUNDIMAGECULTURE WERKINGSSUBSIDIE 2020 8.000,00 CLB 516 16/03/2020
COHORT PRODUCTIONS WERKINGSSUBSIDIE 2020 8.800,00 CLB 516 16/03/2020
SABZIAN WERKINGSSUBSIDIE 2020 8.800,00 CLB 516 16/03/2020
ELEPHY WERKINGSSUBSIDIE 2020 10.000,00 CLB 516 16/03/2020
MESSIDOR WERKINGSSUBSIDIE 2020 8.000,00 CLB 516 16/03/2020
CREATIVE WORKERS - CREATIEVE WERKERS WERKINGSSUBSIDIE 2020 8.800,00 CLB 516 16/03/2020
TINT WERKINGSSUBSIDIE 2020 10.000,00 CLB 516 16/03/2020
COMPAGNIE BARBARIE WERKINGSSUBSIDIE 2020 10.000,00 CLB 516 16/03/2020
LABO XL WERKINGSSUBSIDIE 2020 - 2021 5.500,00 CLB 516 16/03/2020
DAVIDE TIDONI ATACK DECAY 2.000,00 CLB 623 17/04/2020

ARCHITECTURE MUSEUM LA LOGE
PUBLIEKE PROGRAMMA BIJ DE TENTOONSTELLING VAN MONA 
VATAMANU & FLORIN TUDOR 5.000,00 CLB 553 20/05/2020

FILEMON FILEM'ON 10.000,00 CLB 553 20/05/2020
THAT MIGHT BE RIGHT COLONIAL LIVES OF PROPERTY 3.000,00 CLB 553 20/05/2020

LEVEL FIVE OPEN HOUSE NAAR EEN ARTISTIEKE ECOLOGIE IN BRUSSEL 3.000,00 CLB 553 20/05/2020
KWAAD BLOED FORCED LABOR 10.000,00 CLB 553 20/05/2020
HIROS THE VERY BASIC VAN DAGMAR DACHAUER 5.000,00 CLB 553 20/05/2020
KOEKELBERGSE ALLIANTIE VAN KNUTSELAARS TRANSPORT EXCEPTIONNEL 5.000,00 CLB 553 20/05/2020
RILE PRESENTATIE PROGRAMMA'S RILE 4.000,00 CLB 553 20/05/2020

SOUNDIMAGECULTURE
AESTHETICS OF THE POLITICAL : CHAPTER 1 : CRITICAL 
IMAGES 3.000,00 CLB 553 20/05/2020

SIMON VAN SCHUYLENBERGH NE MOSQUITO PAS 4.000,00 CLB 553 20/05/2020
SILKE SARENS DE ECHO VAN DE KOGEL 3.000,00 CLB 553 20/05/2020

Artikel 51002/332-01 subsidies voor kunsten



BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN SPARE TIME WORK VAN BUREN 2.500,00 CLB 553 20/05/2020
CARAVAN PRODUCTION THE POWER (OF) THE FRAGILE VAN MOHAMED TOUKABRI 9.000,00 CLB 671 6/07/2020
CARAVAN PRODUCTION THE SADNESS VAN ULA SICKLE 5.000,00 CLB 671 6/07/2020
HIROS NEWPOLYPHIES VAN MYRIAM VAN IMSCHOOT 8.000,00 CLB 671 6/07/2020
LEVEL FIVE PERMANENT 30.000,00 CB 783 25/06/2020
BATARD BRUSSELS BATARD FESTIVAL 2021 17.000,00 CB 787 16/07/2020
KOEKELBERGSE ALLIANTIE VAN KNUTSELAARS U.F.O. 14.000,00 CB 787 16/07/2020
VINCEN BEECKMAN IMAGE MASTER 24.000,00 CB 877 16/07/2020
ANNA MUCHIN SEEKERS 10.000,00 CLB 788 8/07/2020
ARIEL EBERSTEIN SONICO 7.000,00 CLB 788 8/07/2020
CHLOE NOLS OREWOET 10.000,00 CLB 788 8/07/2020
NOVA SUSTAINING SOLIDARITY 5.000,00 CLB 788 8/07/2020
COCHORT PRODUCTIONS THE MIRROR STAGE - GAME 2-4-5 4.000,00 CLB 788 8/07/2020

COHORT PRODUCTIONS
DISTRICT WALK #6, KOEKELBERG (ODYSSEIA ENSEMBLE : 
DRIES TACK) 4.000,00 CLB 788 8/07/2020

DISAGREE DANCES OF DEATH (MICHIEL VANDEVELDE) 4.000,00 CLB 788 8/07/2020
FORREAL WHAT THE GOD 7.000,00 CLB 788 8/07/2020
HIROS SOIREE D'ETUDES (CASSIEL GAUBE) 7.000,00 CLB 788 8/07/2020
IMAL INTERACTIEVE MEDIA ART LABORATORY POST GROWTH 7.500,00 CLB 788 8/07/2020
ISABEL BURR RATY BEATY KIT FARM 5.000,00 CLB 788 8/07/2020
LENI HUYGHE BEEKKANT 6.000,00 CLB 788 8/07/2020
LUCAS DERYCKE WILD 5.000,00 CLB 788 8/07/2020

MAN SZE MARCIA LIU
DR. STRANGE LOVE II : HOW I STOP THINKING & FALL IN LOVE 
WITH A CAT 9.000,00 CLB 788 8/07/2020

MANYONE BODIES OF KNOWLEDGE (BOK) (SARAH VANHEE) 10.000,00 CLB 788 8/07/2020
MATTYS DRIESEN EN DEHORS 5.000,00 CLB 788 8/07/2020
HET THEATERFESTIVAL VLAANDEREN HET THEATERFESTIVAL2020 7.500,00 CLB 788 8/07/2020
CULTUUR EN TOERISME ARS IN CATHEDRALI 1.500,00 CLB 006 16/09/2020
VTBKULTUUR SAB VOCE ET ORGANO 2.500,00 CLB 006 16/09/2020
LABORATORY FOR ARCHITECTURE AND URBANISM FROM TRANSLATION TO TRANSCODING 2.500,00 CLB 006 16/09/2020
ESZTER NEMETHI SPEAK LIKE NO ONE IN PARTICULAR 2.000,00 CLB 182 27/10/2020
MAHIEU YUNI REAL LOVE FAKE WEDDING 1.500,00 CLB 182 27/10/2020
GC DE PIANOFABRIEK BRIANA STUART : WHO DO WE BECOME TOGETHER 5.000,00 CLB 186 25/11/2020
GC DE PIANOFABRIEK JIHANE GUERMOUDI : NATURAL BORN HEALER 5.000,00 CLB 186 25/11/2020

GHANI SHEKINA
LRG? (INTERSECTIONEEL FEMINISME EN POLITIEKE 
SOLIDARITEIT IN BELGIE 5.000,00 CLB 186 25/11/2020

GC DE PIANOFABRIEK YIPHUN CHIEM : B**** 3.000,00 CLB 186 25/11/2020
FRANCESCA CHIACCHIO COLORING URBAN AGENCY 8.000,00 CB 132 26/11/2020

MOUSSEM
CHOREOGRAFISCHE PRINCIPES, HET LICHAAM, TAAL EN 
REFERENTIES (YOUNES KHOUKHOU) 13.000,00 CB 132 26/11/2020

WILLEM VERMEERSCH METABOLIC DATA PROCESSION 10.000,00 CB 132 26/11/2020
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