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1.

Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59)

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, over de subsidiëring van de
vzw Parliamentary Club of Nigeria Belgium
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Via het collegebesluit van 29 maart 2021
houdende de erkenning en subsidiëring van lokaal sociaal-cultureel werk wordt een subsidie
toegekend aan de vzw Parliamentary Club of Nigeria Belgium. Deze vzw is gevestigd te
Anderlecht, Ropsy Chaudronstraat 31.
In de media wordt bericht dat er van deze vzw – die in het verleden ook door de gemeente
Anderlecht werd gesubsidieerd – geen activiteit terug te vinden zou zijn. Wel is op het
betrokken adres een handelszaak gevestigd met Afrikaanse achtergrond. Van de vzw is geen
spoor te vinden. Ik heb zelf ook niets teruggevonden over deze vzw.
Vandaar mijn vragen. Natuurlijk moet er ook worden op toegekeken dat de middelen van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie wel als een goede huisvader worden gespendeerd en of de
middelen gaan naar organisaties die ze nodig hebben en verdienen en die natuurlijk iets doen
in het kader van datgene waar de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor staat.
Legt deze vzw activiteiten aan de dag? Zo ja, welke activiteiten verantwoorden de subsidiëring?
Hoeveel mensen worden bereikt via deze vzw? Ik vind het raar dat ik er geen spoor van
terugvind, ook niet op sociale media. Wat is de meerwaarde van deze organisatie voor de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel?
Collegelid Pascal Smet: De vzw Parliamentary Club of Nigeria is een lidafdeling van de
regionale koepelorganisatie SANKAA vzw. SANKAA is een democratische en pluralistische
sociaal-culturele vereniging die zowel verenigingen verbonden met de Afrikaanse
gemeenschappen als verenigingen met een thematische werking overkoepelt. De aangesloten
verenigingen hebben Afrika als grootste gemeenschappelijke deler en zijn actief in Vlaanderen
en Brussel. Ze werken rond het versterken van kansengroepen, samenleven in diversiteit,
wereldburgerschap en solidariteit. De leden van de vzw Parliamentary Club of Nigeria nemen
regelmatig deel aan de vormingen of culturele activiteiten die SANKAA bovenlokaal
organiseert voor haar lidverenigingen.
Volgens haar statuten heeft de vzw Parliamentary Club of Nigeria tot doel de onderlinge relaties
tussen Nigerianen in België, hun verenigingen, lokale verenigingen en burgers te versterken.
Ook wil de vzw jongeren ondersteunen bij hun integratie door middel van sportieve, culturele
en muzikale activiteiten.
Naast sporadisch grotere activiteiten zoals bv. een vormingstraject rond geestelijke
gezondheidszorg dat plaatsvond in gemeenschapscentrum De Rinck, vormen driewekelijkse
bijeenkomsten op een vaste locatie (in een zaaltje dat hoort bij resto & bar Chez Papa in de
Clemenceaulaan in Anderlecht) de kern van de werking. Tijdens deze ontmoetingsmomenten
worden onder meer de uitstappen aan steden en museumbezoeken besproken en gepland. Deze
bijeenkomsten zijn de basis voor de erkenning en subsidiëring door de VGC als lokaal sociaalcultureel werk. Voor de jaarwerking 2021 ontvangt de vzw het basisbedrag, nl. een subsidie
van 500 euro.
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De activiteiten van de vzw staan open voor een breed publiek en worden o.m. via de website
van SANKAA en sociale media aangekondigd. Omdat de erkenning en subsidiëring van lokaal
sociaal-cultureel werk gebaseerd is op georganiseerde activiteiten en niet op het bereikte
publiek wordt het aantal deelnemers aan activiteiten niet systematisch geregistreerd.
Vanuit het perspectief van een solidaire samenleving vindt de VGC het belangrijk dat mensen
met een andere origine uit hun isolement kunnen breken en kunnen deelnemen aan de
samenleving. Het gaat hier om een etnisch-culturele vereniging die zich in eerste instantie richt
op ontmoeting binnen de gemeenschap, maar ze is ook een brug naar andere gemeenschappen.
Om de connectie met de Vlaamse gemeenschap in Brussel te versterken en te verrijken, worden
etnisch-culturele verenigingen als vzw Parliamentary Club of Nigeria ondersteund door de
VGC.
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): We mogen veronderstellen dat ook de
vzw SANKAA wordt gesubsidieerd. Ik heb het gevoel dat we op een of andere manier dubbel
aan het subsidiëren zijn. Ik blijf het merkwaardig vinden dat een organisatie activiteiten zou
ontplooien zonder dat daar op om het even welke manier ruchtbaarheid aan wordt gegeven,
zonder dat nieuwe mensen worden aangetrokken, zonder dat iemand daar iets van hoort.
Bovendien worden er blijkbaar geen activiteiten georganiseerd op het adres waar de vereniging
zijn adres heeft. Dit is ook merkwaardig. Het roept allemaal vragen op waarop ik nog geen
duidelijk antwoord heb.
De link met de Vlaamse gemeenschap in Brussel is me helemaal niet duidelijk en ik heb zelfs
het gevoel dat die er helemaal niet is.
Ik stel me ook de vraag waarom de gemeente Anderlecht de subsidiëring heeft stopgezet. Ik zie
echt niet waarom wij, als Vlaamse Gemeenschapscommissie, deze organisatie subsidiëren,
tenzij het collegelid mij zegt dat de voertaal Nederlands is, maar ik denk dat dat niet het geval
is.
Ik zie geen enkele meerwaarde voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie om organisaties,
hoe nobel misschien ook, te gaan subsidiëren. Ik denk niet dat het onze taak is wanneer het
organisaties zijn die geen enkele link hebben met de Vlaamse Gemeenschap als dusdanig.
Ik heb het aanvoelen dat er sprake is van dubbelgebruik en dat het een organisatie is die onder
de vleugels van een andere vzw opereert, die ook al gesubsidieerd wordt.
Het collegelid mag me tegenspreken als de vzw SANKAA geen subsidies zou krijgen. Deze
subsidiëring roept vele vragen op en ik denk niet dat u als goede huisvader de centen van de
VGC in deze goed beheert.
Wordt de vzw SANKAA gesubsidieerd? Hoe komt het dat de vzw geen publiciteit maakt voor
de activiteiten? Hoe komt het dat er niets op het adres van de hoofdzetel wordt georganiseerd?
De voorzitter: Vaak is het adres van de hoofdzetel een administratief adres. Dit zien we vaak
op het Brussels terrein.
Ik denk dat de bijkomende vragen niet zomaar te beantwoorden zijn door de beleidsmaker.
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2.

Vraag (R.v.O., art. 58)

Vraag van mevrouw Els Rochette aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende het afspringen van het
project om jeugdhuis DAR in De Ambrassade te huisvesten
Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit): Enkele weken geleden vernamen we dat de
verhuis van jeugdhuis DAR naar de lokalen van De Ambrassade aan het Muntplein niet zal
doorgaan. Dit is opmerkelijk en heel spijtig nieuws.
Opmerkelijk omdat er een overeenkomst is tussen de VGC, Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel
(JHOB), De Ambrassade en jeugdhuis DAR voor het huisvesten van het jeugdhuis in de lokalen
van De Ambrassade aan het Muntplein. De financiering vanuit de VGC voor de verbouwing
lag klaar. En ook de bouwvergunning voor de renovatie – inclusief geïsoleerde feestruimte –
was na lang wachten toegekend.
Spijtig omdat iedereen meer dan ooit de noodzaak inziet en verkondigt van ruimte voor
jongeren. Maar als puntje bij paaltje komt, kan dergelijk mooi, nodig en vergevorderd project
dan toch afspringen.
De Ambrassade brengt in dat de geraamde kostprijs al te zeer de hoogte inging en dat er “geen
meerwaarde gecreëerd wordt bij een verkoop”. Volgens DAR hebben ze nooit de kans
gekregen het project aan te passen om de kosten te beperken. Er speelt een commerciële logica
en De Ambrassade was vooral beducht voor overlast door de jongeren.
Het beleidskader waarbinnen De Ambrassade middelen krijgt van Vlaanderen schuift het
creëren van extra ruimte voor de jeugd en de inbedding in Brussel als doelstellingen naar voren.
In het Vlaams Parlement gaf minister van Jeugd, Benjamin Dalle, te kennen niet op voorhand
geïnformeerd te zijn over de beslissing, zich niet te willen uitspreken over een beslissing van
de Raad van Bestuur van DAR, maar tegelijk wel te betreuren dat het is misgelopen.
Voor De Ambrassade lijkt het project nu definitief afgesprongen. De achterbouw zal nu op een
voor hen interessantere manier ingevuld worden. Het eerste jeugdhuis van de Stad Brussel heeft
kostbare tijd en motivatie verloren, en heeft na al die jaren nog steeds geen vaste stek.
Wat is uw reactie op het afspringen van dit project? Is dit definitief? Wat zijn de redenen voor
het afspringen van het project?
Heeft u overleg gehad met de partners in dit project? Met de Vlaamse Regering?
Wat zijn de consequenties voor de overeenkomst met De Ambrassade en de genomen
subsidiebeslissingen?
Is er een nieuwe zoektocht gestart naar een locatie voor jeugdhuis DAR?
Ik kijk alvast uit naar uw antwoord en de jongeren met mij.
Collegelid Pascal Smet: Het afspringen en stopzetten van het project is een eenzijdige
beslissing van De Ambrassade op basis van volgende argumenten:
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de gevraagde investering is te hoog in verhouding met de commerciële meerwaarde die
het zou creëren voor het pand;
de totale kostprijs zou volgens De Ambrassade niet in verhouding staan met de impact
die wordt gecreëerd;
de financiële inbreng zou op basis van de laatste raming voor De Ambrassade groter
worden, zonder dat dit bijdraagt aan hun kernopdracht;
het herwerken van het project (sleutelen aan raming of plannen) zou te veel tijd in beslag
nemen terwijl Ambrassade op korte termijn zelf de ruimtes in gebruik wil nemen.

De Ambrassade heeft meteen aangegeven dat de beslissing definitief was en zij niet wensen
terug te komen op de beslissing. De aangepaste ramingen van de architect zijn ook niet meer
besproken met vzw JHOB/JH DAR of de VGC.
Zowel de VGC als JH DAR en uiteraard ikzelf betreuren volgende zaken:
de houding van De Ambrassade strookt niet met hun rol als belangenbehartiger van
jeugdorganisaties en “expert gedeeld ruimtegebruik”. Zeker wanneer ze economische
argumenten boven de maatschappelijke meerwaarde zetten, vind ik dit als ex-Vlaams
minister van Jeugd op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Temeer omdat het pand indertijd
is aangekocht met publieke middelen;
de communicatie verliep tijdens het project moeizaam en het jeugdhuis/de jongeren
voelden zich nooit een evenwaardige partner doordat ze nooit oprecht enthousiasme
voelden om de infrastructuur te gaan delen;
na de nieuwe raming was er vanuit De Ambrassade geen enkele openheid meer om te
zoeken naar andere oplossingen. Een analyse van die raming met de architect bleek ook
niet meer mogelijk. De VGC heeft in het verleden zelfs het reeds aanzienlijke budget
van 500 000 euro nog verhoogd met 80 000 euro om zeker tegemoet te komen aan alle
noden voor het jeugdhuis.
Conclusie: er is heel veel tijd verloren gegaan in de zoektocht naar een nieuwe locatie van het
jeugdhuis en hierdoor is duidelijk ook financiële schade geleden (huur, imagoschade,
personeelstijd...).
Meteen na de mededeling van vzw De Ambrassade is er overleg georganiseerd met vzw JHOB
en de jongeren van JH DAR. De jongeren van jeugdhuis DAR hebben daarin aangegeven dat
zij een verdere samenwerking met De Ambrassade niet meer zien zitten. Dit kan ook niet meer
omdat De Ambrassade heeft laten weten dat hun beslissing definitief was. De uitvoering van
de gemaakte overeenkomst alsnog juridisch laten afdwingen was voor hen geen optie.
Zij willen vooral focussen op het vinden van een nieuwe locatie en bovendien hernieuwde
energie om hun werking inhoudelijk ook te gaan uitbouwen. Momenteel werd hiervoor een
tijdelijke oplossing gevonden in een samenwerking met vzw Promo Jeunes, helaas net buiten
hun geliefde Vijfhoek.
Aangezien de overeenkomst tussen De Ambrassade, vzw JHOB en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie eenzijdig werd opgezegd zullen alle subsidies aan vzw De
Ambrassade worden geannuleerd en teruggevorderd.
De VGC heeft wel een jurist aangesteld om het dossier te onderzoeken. Op basis van de
bevindingen van dit kantoor kan De Ambrassade in gebreke worden gesteld en kan jeugdhuis
DAR dan ook een schadevergoeding vragen. Verdere stappen worden voorbereid.
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In samenwerking met vzw JHOB en het jeugdhuis DAR wordt intensief gezocht naar nieuwe
pistes, suggesties blijven welkom.
De oorspronkelijke subsidie voor vzw De Ambrassade kan nog altijd aangewend worden voor
een nieuw project. De zoektocht gebeurt in samenspraak met de VGC en Stad Brussel.
Het doel blijft om binnen afzienbare tijd de jongeren van JH DAR te voorzien van een oplossing
op lange termijn. Het is heel jammer en betreurenswaardig dat dit zo gelopen is. De VGC heeft
in het verleden haar verantwoordelijkheid opgenomen en zal dat nu ook weer doen ook al
werden ze geconfronteerd met een onwillige partner.
Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit): Het doet echt pijn te horen hoe dat dit dossier
is gelopen. Het gaat om enthousiaste jongeren die zich jaren geleden hebben verenigd omdat er
geen Nederlandstalig jeugdhuis was in Stad Brussel.
Door het stopzetten van het dossier hebben deze jongeren al hun tijd, energie en enthousiasme
voor niets hierin gestoken. Het is een enorme ontgoocheling voor hen.
Het is geweten hoe moeilijk het is om ruimtes te vinden in de Vijfhoek. Het is super dat de
VGC 100 % achter de jongeren en achter DAR staat. Dank u wel daarvoor.
Het is goed te horen dat de VGC de middelen voor een nieuwe locatie zal aanwenden. Het is
belangrijk de zoektocht mee te ondersteunen. Het is heel belangrijk dat de jongeren een plek
krijgen die ze verdienen.
Ik schrik van de antwoorden, dat de manier van doen op deze manier mogelijk is, dat een
Vlaamse belangenbehartiger die maatschappelijke meerwaarde van de Brusselse jeugd niet ziet.
Ik ben blij te horen dat u en de VGC als 1 man achter de jongeren staan.
_____

