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Dames en heren, 

 

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

tijdens haar vergadering van 19 mei 2020 het ontwerp van verordening tot vaststelling van de 

begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2020 en het erratum bij dit ontwerp van 

verordening – Stuk 6A (2019-2020) - Nr.1 en Stuk 6A (2019-2020) - Nr.1 - Erratum. De 

bespreking gebeurde via videoconferentie. 

 

De heer Guy Vanhengel wordt aangeduid als verslaggever. 

 

 

1. Regeling van de werkzaamheden 

 

De begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2020 is op 8 mei 2020 ingediend bij de griffie 

en onmiddellijk digitaal overgemaakt aan de raadsleden. Een schriftelijke versie werd bezorgd 

op 11 mei 2020. Het erratum bij dit begrotingsdocument werd neergelegd bij de griffie op 18 

mei 2020 en onverwijld doorgestuurd naar alle raadsleden. 

 

De voorzitter legt uit dat de begrotingswijziging binnen de termijn van 7 werkdagen aan de 

raadsleden werd rondgedeeld, zoals voorgeschreven door artikel 52, 3 van het Reglement van 

Orde. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) meent dat het nagestuurde document geen erratum 

is, doch een begrotingswijziging op de begrotingswijziging. Er wordt 1,5 miljoen euro aan de 

begroting toegevoegd en diverse nieuwe subsidielijnen gecreëerd en fundamenteel verschoven 

in andere. Een erratum is volgens de spreker een correctie, een technische rechtzetting zoals 

een punt, een komma of een foutief getal. Dit gaat over een fundamentele wijziging van de 

begroting, dus is het Reglement van Orde van toepassing dat zegt dat dit document minstens 7 

dagen op voorhand bezorgd moest worden. Dit is niet gebeurd. Dit document is een dag op 

voorhand doorgestuurd en heeft fundamentele gevolgen voor de voorbereiding en 

tussenkomsten van de raadsleden. N-VA heeft zich als oppositiepartij steeds constructief 

opgesteld, maar hier wordt het reglement gewoon niet nageleefd, aldus het commissielid. Indien 

dit de interpretatie van een erratum is, kan men de hele begroting wijzigen een dag op voorhand. 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt verklaart dat dit erratum het gevolg is van een 

aanvullende dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de COVID-19 

crisis. De financiering verliep in 2 fases. In een 1ste fase werd 2,74 miljoen euro toegekend. Dit 

bedrag is opgenomen in het document van de begrotingswijziging. Deze beslissing van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering was genomen op het ogenblik van de opmaak van de 

begrotingswijziging. In een 2de fase werd daarbovenop 1,6 miljoen euro voorzien. De beslissing 

hiertoe werd genomen op 14 mei 2020 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Deze 

meerontvangst werd bijgevolg in het erratum opgenomen. Het leek het College correcter om 

deze alsnog in te schrijven, daar de VGC er de komende maanden zal naar handelen. Deze 

middelen zijn nu reeds nodig in deze crisis, denk bv. aan de dringende noden voor Cultuur.  

 

De heer Guy Vanhengel (Open Vld) denkt dat men zich moet verheugen met deze bijkomende 

middelen en het feit dat deze onmiddellijk worden geventileerd nadat ze pas op 14 mei 2020 

werden goedgekeurd. Hier is sprake van overmacht. Het College wist te laat dat het nog 

bijkomende middelen zou krijgen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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De heer Arnaud Verstraete (Groen) begrijpt dat het in de vorm niet comfortabel is om met 

een erratum te werken, maar gezien de omstandigheden, de COVID-19 crisis en het feit dat er 

zo snel als mogelijk door het College volledige transparantie werd gegeven over deze 

bijkomende middelen, lijkt het de spreker goed dat deze nog in de begrotingswijziging worden 

opgenomen. Bovendien betreft het een positieve wijziging. Het alternatief bestaat er in om de 

commissievergadering uit te stellen, maar dan verloopt de financiering nog trager voor de 

mensen op het terrein. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) begrijpt dat men snel wil handelen, maar vindt dat hij het 

erratum niet heeft kunnen bestuderen. De spreker vraagt zich af welke discussie er kan 

plaatsvinden als men niet weet waarover er gepraat wordt en pleit bijgevolg voor het uitstellen 

van de commissie om zich beter te kunnen voorbereiden. 

 

Tijdens de commissievergadering kunnen alle vragen gesteld worden, antwoordt de voorzitter. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (NV-A) betreurt dat het College niet onmiddellijk de 

beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft gecommuniceerd aan de Raad. De 

raadsleden werd gevraagd hun voorbereiding op deze vergadering op voorhand over te maken 

om deze vlotter te laten verlopen. Iedereen probeert zich aan te passen aan de werking tijdens 

deze coronaomstandigheden. De spreker vindt deze manier van handelen niet correct naar de 

oppositie toe. Een constructieve houding moet van 2 kanten komen. Had het College eerder 

gecommuniceerd, dan hadden de raadsleden hiermee rekening kunnen houden in hun 

voorbereiding. De documenten moeten volgens het commissielid tijdig bezorgd worden aan de 

Raad. Dat is het uitgangspunt van het Reglement van Orde. 

 

Het Reglement van Orde voorziet geen termijn waarbinnen een erratum moet worden 

ingediend. De werkwijze wijkt niet af van wat tot op heden is toegepast, stelt de voorzitter. 

 

 

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

1 en A voor het dienstjaar 2020 door mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Bij de bespreking van het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 

1 en A voor het dienstjaar 2020, en daaraan gekoppeld een erratum, licht de collegevoorzitter 

de voornaamste budgettaire verschuivingen toe. Een gedetailleerd overzicht, van cijfers en 

toelichtingen, kan men terugvinden in de documenten.  

 

De begroting voor het dienstjaar 2020 werd door de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 20 december 2019 en 

nadien ook door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden, bij ministerieel besluit, 

goedgekeurd.  

 

Het College deed, in het kader van de bevoegdheden die haar door de Vlaamse Regering zijn 

toegekend, reeds een aantal interne herverdelingen van kredieten bij collegebesluit van 30 april 

2020. Een overzicht hiervan is terug te vinden als bijlage van Stuk 6A (2019-2020) Nr. 1. 
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DE GEWONE BEGROTING 

 

De initiële begroting 2020 sloot af met een bescheiden overschot van 1.060,65 euro. Na 

onderhavige begrotingswijziging is het nieuwe resultaat 1.134,16 euro.  

 

In grote lijnen hebben de wijzigingen voor de gewone begroting betrekking op: 

 

DE VORIGE DIENSTJAREN 

 

Bij de opmaak van de initiële begroting 2020 werd uitgegaan van een geraamd overschot op de 

begrotingsrekening 2019 van 2 miljoen euro. Dat geraamd overschot werd gebruikt om 

gedeeltelijk het tekort van de begroting 2020 op te vangen. Maar door een strikte opvolging van 

de naar 2020 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde 

middelen, kan het geraamde overschot worden verhoogd met 2,4 miljoen euro. Van deze 2,4 

miljoen euro dient een voorafname te gebeuren van 203.000 euro voor diverse uitgaven in 2020. 

Het betreft 40.000 euro voor kosten voor de waardebepaling van het eigen patrimonium, 38.000 

euro voor begeleidingskosten bij het BBC-conversietraject (Beleids- en Beheerscyclus), 25.000 

euro voor de externe ondersteuning bij een onderzoek naar de invoering van een 2de 

pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van de VGC en 100.000 euro voor de 

terugbetaling van de schuld. Het saldo wordt gereserveerd voor de financiering van toekomstige 

uitgaven. 

 

OVERBOEKINGEN EN FONDSEN 

 

Op basis van de effectieve ontvangsten wordt er ruim 0,58 miljoen euro minder overgeboekt 

naar het reservefonds Stedenbeleid. Voor de financiering van uitgaven, op de gewone en de 

buitengewone begroting, wordt ongeveer 0,89 miljoen euro minder geput uit het reservefonds 

Stedenbeleid.  

 

Er wordt 37.000 euro uit het Lambermontfonds geput voor de financiering van uitgaven voor 

Stedelijk beleid. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het integratiebeleid wordt 

verlaagd ten opzichte van initieel geraamde bedrag. 

 

Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming moet er 0,56 miljoen euro meer uit het 

Onderwijsfonds worden geput in de gewone begroting.  

 

Er wordt 50.000 euro extra geput uit het Gezinsfonds.  

 

Een deel van het resultaat van het vorige dienstjaar, de verhoogde dotatie (ic. indexatie) van de 

Vlaamse Gemeenschap en een deel van de extra dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(in het kader van COVID-19) worden overgeboekt naar het Lambermontfonds voor de 

financiering van toekomstige uitgaven. 

 

ALGEMENE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN, ADMINISTRATIE EN STEDELIJK BELEID  

 

Er worden meer middelen voorzien voor de aflossing van schulden en voor kosten voor 

erelonen en studies. In het kader van COVID-19 worden de uitgaven voor preventie en 

bescherming op het werk verhoogd. 
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Enkele voorziene ontvangsten (uit vorige dienstjaren) zullen niet meer worden geïnd. De 

bedragen worden in onwaarde gezet. 

 

Personeelsuitgaven worden aangepast aan de gewijzigde planning. Het stadsvernieuwings-

project Groen-Blauw krijgt extra middelen. 

 

ONDERWIJS EN VORMING 

 

Sommige kredieten voor subsidies worden aangepast aan de gewijzigde ontvangsten in het 

kader van het Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschap.  

 

Er wordt 100.000 euro voorzien voor een studie voor aangepaste opvangmogelijkheden voor 

leerlingen met extra zorgnoden. Middelen worden herschikt om prioriteit te geven aan de 

subsidiëring van educatieve initiatieven. 

 

Er wordt ruim 0,64 miljoen euro bijkomend ingeschreven om de scholen en IBO's te 

ondersteunen bij de opvang van leerlingen tijdens de paasvakantie en de heropstart van de 

lessen. 

Met een premie van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie verbetert 

de VGC de werkomgeving van een personeelslid van het CLB.  

 

Er wordt een provisie aangelegd voor huurkosten. 

 

CULTUUR, JEUGD EN SPORT 

 

Enkele voorziene ontvangsten (uit vorige dienstjaren) zullen niet meer worden geïnd. De 

bedragen worden in onwaarde gezet.  

 

Verschillende kredieten worden aangepast aan verminderde ontvangsten. 

 

Een (gesco)arbeidsplaats wordt na het ontslag van een naar vzw JES gedetacheerde medewerker 

overgeheveld naar de organisatie. Dit brengt minder uitgaven en ontvangsten voor de VGC met 

zich mee. 

 

De subsidie aan vzw Art Basics for Children wordt verhoogd voor de financiering van een 

bodemonderzoek van de site aan het Gaucheretplein. 

 

WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN 

 

Binnen de sector Gezin wordt het krediet verhoogd met iets meer dan 0,1 miljoen euro om een 

nieuw onderzoek ‘Cartografie van de kinderopvang in Brussel’ te kunnen voeren. Om dit 

mogelijk te maken worden deels subsidiemiddelen herschikt.  

 

Daarnaast worden verschillende uitgavenartikelen verhoogd in het kader van COVID-19. 

 

ONTVANGSTEN 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een aanvullende dotatie toe aan de 

Gemeenschapscommissies in het kader van de COVID-19 crisis. Deze beslissing werd in 2 

fases genomen. De 1ste fase (2,74 miljoen euro) is verwerkt in het document van de 
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begrotingswijziging. De 2de fase (1,6 miljoen euro) is verwerkt in het erratum. De VGC 

ontvangt in globo dus 4,34 miljoen euro extra. 

 

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt, voor het aandeel personeel, geïndexeerd. Er 

is een aanvullende subsidie van de Vlaamse Gemeenschap van ruim 76.000 euro voor de 

organisatie van de opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie. 

 

Met betrekking tot het Stedelijk beleid en binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport 

en Welzijn, Gezondheid en Gezin worden verschillende kredieten aangepast aan de gewijzigde 

ontvangsten vanuit de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Voor het project Buurtstewards kent de Vlaamse Gemeenschap 200.000 euro toe aan de VGC. 

 

Er worden hogere ontvangsten uit prestaties verwacht voor De Poolster. Het krediet wordt met 

48.000 euro verhoogd. 

 

Samenvatting van de GEWONE begroting na begrotingswijziging: 

 

De raming van de ontvangsten 2020 bedraagt  200.348.857,54 euro 

 

De raming van de uitgaven 2020 bedraagt              200.347.723,38 euro 

 

Het batig saldo van de gewone begroting bedraagt bijgevolg 1.134,16 euro. 

 

DE BUITENGEWONE BEGROTING 

 

Het resultaat van de buitengewone begroting blijft na deze begrotingswijziging 0 euro en kan 

als volgt worden samengevat: 

 

Er wordt binnen de sector Onderwijs en Vorming 4,9 miljoen euro voorzien voor werken. Voor 

de eigen onderwijsinstellingen en voor de COOVI-campus wordt over het algemeen genomen 

ruim 2 miljoen euro extra voorzien.  

 

De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, jeugdinfrastructuur, culturele instellingen, 

sportinfrastructuur en voor welzijnsinstellingen, worden in globo met ruim 3 miljoen euro 

verhoogd. 

 

Er worden meer middelen voorzien ter financiering van het buitengewoon onderhoud van de 

administratieve gebouwen, de aankoop van bureaumeubilair en de aankoop of restauratie van 

kunst. Voor studieopdrachten bij bouwprojecten, voor scholen en gemeenschapscentra, worden 

extra middelen voorzien, net als voor werken aan en de inrichting van gemeenschapscentra en 

jeugdcentra. Eveneens worden er extra middelen voorzien voor de werken aan en de inrichting 

van een kinderdagverblijf. 

 

Ter financiering van de bijkomende investeringsuitgaven worden er meer middelen geput uit 

reservefondsen. Door de terugvordering van niet-bestede middelen en voorgefinancierde 

investeringen wordt in globo ruim 2,55 miljoen euro ondergebracht in het Onderwijsfonds. 

 

Samenvatting van de BUITENGEWONE begroting na begrotingswijziging: 
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De raming van de ontvangsten 2020 bedraagt  94.180.627,69 euro 

 

De raming van de uitgaven 2020 bedraagt              94.180.627,69 euro 

 

Het resultaat van de buitengewone begroting bedraagt bijgevolg 0 euro. 

 

 

3. Algemene bespreking  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft enkele algemene vragen bij de Strategische 

Meerjarenbegroting. Het budget voor het inspraak- en participatietraject ‘Stadspiratie’ bedraagt 

100.000 euro. Daar konden nog technische kosten bijkomen. Helaas heeft de coronacrisis een 

grote impact op ‘Stadspiratie’. Zo werden de Brusseldag en andere fysieke sessies afgelast en 

werd de communicatiecampagne eind maart 2020 stilgelegd. 

 

Heel wat activiteiten in het kader van ‘Stadspiratie’ gaan niet door. Wat is het gevolg daarvan 

voor het budget van ‘Stadspiratie’? Waarom is daarover niks terug te vinden in de 

begrotingswijziging? Dient het budget verminderd te worden? In bevestigend geval, hoeveel 

bedraagt de vermindering en wat is er gebeurd met de vrijgemaakte middelen? 

 

Er werden 48.000 postkaarten verstuurd naar Brusselse Vlamingen. Slechts 285 werden 

teruggezonden (0,6 %). Op de kaartjes wordt weliswaar verwezen naar het online platform om 

een idee te posten, maar in de periode 19 februari tot 23 april 2020 werden maar 556 ideeën 

gedeeld. Het valt het commissielid trouwens op dat heel wat ideeën betrekking hebben op 

gewestelijke materie. Wat is de totale kost voor de 48.000 postkaarten? Wat is de totale kost 

voor de website ‘Stadspiratie’? 

 

In de Beleidsnota Brussel 2019-2024 van Vlaams minister Benjamin Dalle is te lezen dat de 

minister “een onderling overlegd Strategisch Meerjarenplan” wilt. Werd er overlegd tussen de 

VGC en de Vlaamse Gemeenschap? Op welk(e) niveaus (ambtelijk, politiek) gebeurde dit 

desgevallend? 

 

Daarnaast had de spreker enkele vragen bij de vorige dienstjaren. Bij de opmaak van de initiële 

begroting 2020 ging het College ervan uit een overschot van om en bij de 2 miljoen euro te 

hebben op de begrotingsrekening 2019. Maar “door een strikte opvolging van de naar 2020 

over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen 

dient het geraamde overschot te worden verhoogd met ongeveer 2,4 miljoen euro”. Dit lijkt het 

commissielid een traditie te worden bij elke begrotingswijziging van de VGC. Zo werd bv. bij 

de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2018 het geraamde overschot van het vorige 

dienstjaar verhoogd met 4,11 miljoen euro (totaal bijna 6 miljoen euro). De Administratie heeft 

als opdracht voorzichtig te begroten. Maar dit zijn toch aanzienlijke bedragen die misschien 

ergens anders geïnvesteerd konden worden in het vorige dienstjaar, waar de noden het grootst 

zijn. Graag had de spreker hierover wat meer toelichting. Welke projecten werden uitgesteld of 

niet gerealiseerd? 

 

Vervolgens bespreekt het commissielid de dotaties. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent 

een aanvullende dotatie toe aan de Gemeenschapscommissies in het kader van de COVID-19 

crisis. Wat plant de VGC te financieren met deze dotatie? Voor welke bedragen? Is het mogelijk 

om dit uit te splitsen? Is het dotatiebedrag afkomstig uit het bijzonder COVID-19-fonds van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Indien dit het geval is, werd de 20/80-verdeelsleutel toegepast 
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bij de verdeling van dat fonds? Zou de VGC desgevallend geen recht hebben op 3 miljoen euro 

extra? Indien niet, welke verdeelsleutel is van toepassing? 

 

Verder heeft de spreker vragen bij de tussenkomst van het Stedenfonds van de Vlaamse 

Gemeenschap. Deze bedraagt 585.197 euro minder. In de toelichting valt te lezen dat “op basis 

van de effectieve ontvangsten er 585.197 euro minder wordt overgeboekt naar het reservefonds 

Stedenbeleid.” Bijgevolg wordt er 895.732 euro minder geput uit het reservefonds 

Stedenbeleid. Waarom wordt er bijkomend 310.000 euro minder geput uit het reservefonds 

Stedenbeleid terwijl de besparing 585.197 euro bedraagt? 

 

In de begrotingswijziging wordt bij heel wat verminderingen verwezen naar de “gewijzigde 

ontvangsten uit het Stedenfonds”. Maar het totaal aan verminderingen ten gevolge van de 

gewijzigde ontvangsten uit het Stedenfonds is bijna tweemaal zo hoog dan de effectieve 

besparing van het Stedenfonds. Zijn beide verenigbaar? Kan het College hierover meer 

duidelijkheid verschaffen? 

 

De spreker is benieuwd naar wat het College financiert met de middelen van het Stedenfonds. 

Kan de VGC zelf beslissen waar die middelen aangewend zullen worden of zijn ze geoormerkt? 

 

Tevens stelt het commissielid belangrijke verschuivingen vast met betrekking tot het 

Reservefonds Onderwijsinstellingen. Kan het College dat misschien even toelichten? 

 

Bij de ontvangsten van de buitengewone begroting is een ontvangst van 627.825 euro vast te 

stellen, afkomstig van het aandeel van de Cocof in de riolerings- en wegenwerken op de 

COOVI-campus (75,56 %). Die werken werden voorgefinancierd door de VGC. Waarom 

werden die werken voorgefinancierd door de VGC, die ten opzichte van de Cocof budgettair 

beperkter is, wil de spreker weten. De uitgaven voor COOVI stijgen met 1,6 miljoen euro. Wat 

is de stand van zaken omtrent het COOVI-sportcomplex?  

 

Tot slot, merkt het commissielid op dat de investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, 

jeugdinfrastructuur, culturele instellingen, sportinfrastructuur en voor welzijnsinstellingen, in 

globo met ruim 3 miljoen euro worden verhoogd. Maar in bijlage 2 staat dat de 

investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, culturele instellingen en welzijnsinstellingen 

dalen met 608.000 euro in totaal. Wat wordt bedoeld met: “de investeringssubsidies worden in 

globo met ruim 3 miljoen euro verhoogd”, terwijl de investeringssubsidies toch dalen? 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) wijst op de uitzonderlijke omstandigheden. Niemand had 

deze bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2020 kunnen voorspellen. Het is dan 

ook een uitdaging om in te spelen op deze compleet veranderde situatie. Uitzonderlijke 

omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen en het was dus uitkijken naar deze 

begrotingswijziging. 

 

Een 1ste zaak die de spreker absoluut opvalt bij deze begrotingswijziging is dat het College kiest 

voor meer investeringen, zowel in de gewone als in de buitengewone begroting. Alle sectoren 

gaan erop vooruit. De welzijnssector krijgt ademruimte. De VGC blijft investeren in kinderen, 

armoedebestrijding, kinderopvang, onderwijs… Er is een duidelijke netto stijging van het 

budget van de gewone begroting van 3,14 % en een netto stijging van de buitengewone 

begroting van 10,5 %. Het betreft aanzienlijke bedragen. Het College kiest niet enkel voor 

tijdelijke maatregelen, maar investeert daarenboven in onderwijs- en welzijnsinfrastructuur. 
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De maatregelen voor Cultuur zijn in het erratum beter zichtbaar geworden. Het is goed dat het 

College snel ingrijpt nadat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist heeft om een extra 

dotatie toe te kennen. Dat maakt dat een situatie die reeds bestond, met name dat het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de voornaamste investeerder is in de VGC, nadrukkelijker wordt 

bevestigd. Tegelijkertijd wordt het verschil met Vlaanderen groter. 

 

Een 2de zaak die de spreker aanhaalt, betreft de besparingen vanuit Vlaanderen die in december 

2019 werden aangekondigd. Dit werd uitvoerig besproken bij de initiële begroting voor het 

dienstjaar 2020. De besparingen bedroegen 179 miljoen euro per jaar voor heel Vlaanderen. 

Voor het Stedenfonds betekende dat een vermindering met 7,7 %. Hoe vertaalt zich dit in deze 

begrotingswijziging? 

 

Een 3de punt waar de spreker het over wil hebben, betreft de impact van COVID-19. Is er al 

enig zicht op hoe deze de begroting beïnvloedt en hoe dit eventueel zal evolueren? De crisis is 

namelijk nog niet ten einde. 

 

Het commissielid stelt verder vast dat wat de beleidsdomeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin 

betreft, er een soort inhaalbeweging is waar te nemen wanneer men de onderlinge verhoudingen 

tussen de verschillende beleidsdomeinen van de VGC bekijkt. Kan collegelid Pascal Smet nog 

de voornaamste wijzigingen op vlak van Cultuur en Kunsten uiteenzetten? 

 

De spreker sluit af met de observatie dat de begroting na wijziging opnieuw in evenwicht is, 

wat een jarenlange traditie in ere houdt. 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) heeft het eerst over de ‘Cartografie van de kinderopvang 

in Brussel’. Hieruit valt af te leiden waar de noden het grootst zijn en er bijkomend geïnvesteerd 

dient te worden. De som die verdwijnt bij de Meet- en Weetcel lijkt te verschuiven naar erelonen 

voor studies en werken. Kan deze verschuiving bevestigd worden? Is hier een voorafname in te 

herkennen op de toekomst van deze afdeling? Welke plannen heeft het College daarbij? 

Wanneer beëindigt het College de oefening inzake de toekomst van deze Cel? Waarom kiest 

het College niet om te investeren in kennismanagement en kennisontwikkeling in eigen huis? 

De VGC-ambtenaren zijn toppers, waarin geïnvesteerd mag worden. Waarom dan de kennis 

van buitenshuis inkopen? 

 

Een 2de reeks vragen die de spreker heeft, gaat over de verdeling van de COVID-19 middelen. 

Klopt het dat Sport geen extra middelen krijgt vanuit het COVID-19 fonds om nieuwe 

initiatieven uit te werken? Indien niet, waarom? Sport is belangrijk om mensen samen te 

brengen. Heeft het College geen oproepen ontvangen uit het ‘veld’ voor mogelijke projecten of 

mogelijke bijkomende kosten (handgels…) en zeker om mogelijke acties voor kwetsbare 

doelgroepen/jongeren uit te werken? Mensen uit dichtbevolkte gebieden, zoals bv. Kuregem, 

Sint-Joost-ten-Node enz…, zijn nochtans gebaat met meer sport en beweging. Wat grotere 

sportevenementen zoals bv. de verplaatsing van de Zoniënmars, de annulatie van sportkampen, 

speelpleinen en speelweken tijdens de paasvakantie betreft, wil het raadslid weten hoe dit werd 

opgevangen in de begroting?  

Verder vraagt de spreker hoe de extra 400.000 euro voor Kunsten kan gemotiveerd worden. 

Waaraan zal het College dit spenderen? In hoeverre zal dit budget complementair of aanvullend 

zijn met de recente beslissingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de 

ondersteuning aan de cultuursector? 
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Kan het College inzake de plannen van de ondersteuning aan de cultuursector en in het 

bijzonder de flankerende maatregelen vanwege de VGC, bestaande uit een premie van 

maximaal 2.000 euro voor de individuele cultuurwerkers die gekend zijn bij de VGC en die 

ooit een dossier hebben ingediend binnen de project- of trajectlijn van de verordening Kunsten, 

uiteenzetten wat de voorwaarden zullen zijn en wat hiervoor de juridische basis zal zijn? De 

spreker heeft immers steeds begrepen dat subsidies vanuit de VGC aan individuen niet kon. 

 

Daarenboven is het raadslid nieuwsgierig naar een overzicht van het resterende budget van de 

fondsen na eventuele goedkeuring van deze begrotingswijziging. 

 

De heer Guy Vanhengel (Open Vld) stelt dat als een begroting kan worden afgesloten met 

een boni van 2 % het College uitstekend werk heeft geleverd. 

 

Het commissielid stelt vast dat met betrekking tot de speelpleinwerking er wat verschuivingen 

zijn van verschillende kredieten. Wellicht is dit het geval omdat de speelpleinen niet hebben 

kunnen plaatsvinden tijdens de paasvakantie, omdat het niet kon. Er werd meer budget 

toegekend aan de IBO’s omdat deze voor meer opvang hebben gezorgd. Is er extra budget 

voorzien voor de werking van de speelpleinen tijdens de zomervakantie, wil de spreker weten. 

Al was het maar om te voorzien in opvang van kinderen wiens ouders aan het werk zijn. Indien 

er extra middelen zijn, zou het goed zijn om ervoor te zorgen dat de zomer, die 

hoogstwaarschijnlijk bijzonder zal worden, zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt voor de 

kinderen op de speelpleinen. 

 

Verder raadt het commissielid aan om extra budget te voorzien voor taalverwerving. Vele 

kinderen zullen gedurende lange tijd hun vriendjes niet hebben kunnen zien of in klasverband 

hebben gewerkt. Er bevinden zich heel wat anderstalige leerlingen in het Nederlandstalig 

onderwijs. Als de VGC erin kan slagen om via de speelpleinwerking of een ruimer aanbod (cf. 

Zomerscholen) te focussen op een aangename beleving van het gebruik van het Nederlands, 

dan zullen deze kinderen makkelijker kunnen starten in september in het normale klassikale 

gebeuren, waarvan iedereen hoopt dat het in september terug ingang kan vinden. 

 

De heer Pepijn Kennis (Agora) wil aansluiten bij de vraag van de heer Mathias Vanden Borre 

over ‘Stadspiratie’. Het budget hiervoor is gewijzigd naar aanleiding van COVID-19. Het 

raadslid had graag geweten welke budgettaire aanpassingen hierbij te pas komen. Hoe zal het 

project er verder komen uit te zien? 

 

Tevens is het raadslid benieuwd naar hoe die extra COVID-19 middelen zullen worden ingezet. 

Gaat dit budget rechtstreeks naar het terrein of wordt dit ingezet voor de eigen werking van de 

VGC en voor het personeel? Of en hoe worden deze verdeeld over de verschillende 

beleidsdomeinen? En zo ja, welke organisaties op het terrein zijn hierbij gebaat? 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) is blij dat het College vrij snel gereageerd heeft 

nadat het meer middelen heeft gekregen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Het commissielid constateert dat een deel van de extra gewestelijke dotatie wordt overgeboekt 

naar het Lambermontfonds. Hoeveel van de extra dotatie gaat naar het fonds en wat is de 

motivatie voor deze beweging? Wil dat zeggen dat aan de meeste acute noden reeds werd 

voldaan en dat een deel wordt bijgehouden voor toekomstige kosten verbonden aan de COVID-

19 crisis?  
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Bovendien zijn extra uitgaven voorzien voor preventie en bescherming op het werk. Kan er 

stilgestaan worden bij deze uitgaven en bij hoe de VGC voor haar ongeveer 700 werknemers 

zorgt voor een veilige en werkbare werkomgeving, zowel in het administratiehuis als op de 

verschillende VGC-locaties (gemeenschapscentra, Kasterlinden, Aximax…)? 

 

Er staat in het begrotingsdocument dat binnen zowat alle beleidsdomeinen behalve Onderwijs, 

kredieten moeten aangepast worden door de gewijzigde ontvangsten vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap. Veel hangt hier uiteraard samen met de besparingen van de Vlaamse Regering. 

Bij begrotingsopmaak waren nog niet alle details van de besparingen gekend. In deze 

begrotingswijziging is de uiteindelijke impact op de middelen van VGC (nog los van de 

rechtstreekse impact op bv gesubsidieerde Brusselse kunstorganisaties…) te zien. Het lijkt de 

spreker goed daar nu, voor de VGC in haar geheel, zicht op te hebben. Omdat deze besparingen 

in verschillende artikelen hun weerslag vinden, en om het geheel niet uit het oog te verliezen, 

daarom graag een overzicht van de effecten van de besparing: wat is de totale impact, waar zijn 

minder middelen voor, welke projecten worden geschrapt, waar wordt door de VGC zelf ten 

dele gecompenseerd? 

 

De heer Jan Busselen (PVDA) stelt zich vragen bij de stijgende uitgaven voor erelonen. Op 

verschillende artikelen is een verdubbeling tot verdriedubbeling van de kredieten hiervoor waar 

te nemen. Dit in tijden van corona, waarbij verschillende mensen en sectoren het moeilijk 

hebben. Is dit een juiste prioriteit? 

 

Tegelijkertijd stelt het raadslid vast dat er een daling is in de uitgaven voor projectsubsidies 

voor lokale integratieprojecten of voor begeleiding schoolloopbaan, evenals voor 

investeringssubsidies van culturele instellingen. Zijn er minder instellingen of leerlingen die 

nood hebben aan deze subsidies? 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) sluit zich aan bij collega Mathias Vanden Borre over 

het feit dat de Raad zich dient uit te spreken over een erratum dat volgens N-VA geen erratum 

is. Ze zal hierop terugkomen in het Uitgebreid Bureau. Wat het raadslid kwalijk vindt is dat 

sinds vorige week geweten was dat er een extra dotatie werd gegeven vanuit de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering en bijgevolg een wijziging zou komen en er niet even een 

verwittiging werd gegeven aan de Raad op het ogenblik dat deze zich op deze bespreking 

voorbereidde. 

 

De spreker heeft vragen over de ‘Cartografie van de kinderopvang in Brussel’. Deze was al 

voorzien in de initiële begroting, maar het budget wordt nu verdubbeld. Er zijn een aantal 

begrotingsposten die verminderen. Er is dus sprake van een verschuiving. Waarom is de 

verdubbeling van dit budget nodig? Was er een foutieve inschatting bij de initiële begroting of 

zijn er problemen opgedoken? 

 

Daarnaast heeft het raadslid nog een vraag bij de middelen voor Welzijn. Er zouden dankzij de 

dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 1 miljoen euro aan middelen voor 

Welzijn zijn voorzien. Is vandaag reeds vastgelegd waaraan deze precies zullen worden 

besteed? Beantwoordt dit budget nu al aan specifieke noden die er op het terrein zijn? De 

spreker vermoedt dat dit een eenmalige dotatie betreft. Dient dit dan bijgevolg voor eenmalige 

uitgaven? 

 

Collegelid Pascal Smet stelt dat er op gebied van Cultuur, Jeugd en Sport 3 grote bewegingen 

zijn binnen deze begrotingswijziging: de besparingen vanuit Vlaanderen verwerken, kleinere 
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wijzigingen die altijd nodig zijn omwille van dossiers die verschuiven, vertragingen…, en de 

verdeling van de extra gewestdotatie naar de cultuur-, jeugd- en sportsector. 

 

Op de vraag van mevrouw Bianca Debaets of het College Sport niet is vergeten, antwoordt het 

collegelid dat dit niet het geval is. Sportclubs die gesubsidieerd worden door de VGC worden 

verder uitbetaald en binnen de verslaggeving over dit werkjaar wordt er geen rekening 

gehouden met de mindere werking tijdens COVID-19. Middelen die zij dit jaar niet hebben 

uitgegeven, kunnen zij behouden en eventueel heroriënteren. 

 

Om een 1ste inschatting van de impact te krijgen, belde de VGC-Sportdienst alle clubs op. Uit 

deze belronde concludeert de Sportdienst dat de impact van COVID-19 bij sportclubs 

gesubsidieerd door de VGC heel divers is en (momenteel) relatief beperkt is. De grootste zorg 

momenteel zijn de huurkosten die in bepaalde gevallen blijven doorlopen. Evenementen 

(stages, ledendagen…) die geannuleerd worden, zijn meestal minder een financiële aderlating. 

Alle VGC-gerelateerde sportinfrastructuren zullen geen huur doorrekenen voor de periode 

waarin geen sportactiviteiten konden plaatsvinden. Momenteel wordt onderzocht welke 

specifieke steunmaatregelen er nodig zijn voor de door de VGC erkende en gesubsidieerde 

sportclubs. Niet te vergeten, is dat de begroting voorziet in een ruiter waardoor de kredieten 

kunnen herverdeeld worden, naar waar de noden het hoogst zijn. Er wordt onderzocht of de 

gemeenten die hun sportinfrastructuur verhuren de huur van de clubs niet zouden kunnen 

kwijtschelden. 

 

Technische uitgaven (handgels, ander beschermingsmateriaal…) zijn verzameld op 1 artikel, 

nl. 500/124-48 ‘Technische kosten’. De kredieten werden niet opgesplitst per beleidsdomein 

Cultuur, Jeugd en Sport. Dit zou te ingewikkeld zijn, legt het collegelid uit. 

 

Bovendien zullen er tijdens de komende zomerperiode in de publieke ruimte bijkomende 

cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten worden georganiseerd. De sportclubs hebben een 

belangrijke rol te spelen in het aanbieden van een alternatief zomeraanbod. De spreker denkt 

hierbij aan voetbaltornooien, petanquebanen, enz… Dit wordt momenteel voorbereid. 

Daarnaast wordt bekeken of de VGC extra sport- en/of spelmateriaal dient aan te kopen. Een 

overzicht van de mogelijkheden wordt als bijlage toegevoegd.  

 

Verder worden de ontvangen inschrijvingen van sportkampen, speelpleinen en speelwerken 

tijdens de paasvakantie terugbetaald, verduidelijkt het collegelid.  

 

In sommige gevallen zijn bepaalde kosten niet gemaakt, waardoor er een marge is ontstaan. Het 

collegelid geeft als voorbeeld dat er bij sportpromotie extra is kunnen geschrapt worden omdat 

de kosten voor Stadskriebels niet gemaakt moesten worden. Dit budget kan dan voor iets anders 

ingezet worden. Hierdoor kon de VGC ook een deel van de Vlaamse besparingen opvangen. 

 

De verplaatsing van Zoniënmars heeft volgens het collegelid a priori geen impact op de 

begroting aangezien deze activiteit wellicht wordt aangepast binnen hetzelfde begrotingsjaar. 

 

Het collegelid gaat meteen in op enkele detailvragen. De verlaging van 9.500 euro op de 

uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel erfgoed betreft eigen technische kosten voor de 

werking van de Erfgoedcel: drukwerk, catering activiteiten, samenkomsten, enz… Dat heeft 

geen impact op de verenigingen. 

 



- 13 - 

 

Wat betreft de 20.000 euro vermindering van subsidies in het kader van het erfgoedconvenant, 

werd het krediet verlaagd met 8.000 euro door Vlaamse besparingen. Daarnaast werd een 

inschatting gemaakt van wat er voor de rest van dit jaar nog realistisch te verwachten is. Als 

zou blijken dat dit budget niet voldoende is, kan er nog steeds bijgestuurd worden bij een 2de 

begrotingswijziging. Het collegelid zal een overzicht geven van waar de middelen voor Erfgoed 

naartoe gaan.  

 

Met betrekking tot de 10.000 euro vermindering op artikel 55009/332-01 ‘Subsidies voor 

initiatieven kansengroepen binnen Jeugd’, verklaart het collegelid dat de Vlaamse overheid 

beslist heeft om te besparen op het ‘sectordecreet’ Jeugd. In Vlaanderen bestaat dit 

sectordecreet niet langer. Dit is opgenomen binnen het Gemeentefonds. Doordat de Vlaamse 

Regering besliste hierop te besparen, werd dit doorgerekend op de deelbegroting Jeugd. Een 

deel van de COVID-19 middelen zal worden aangewend om de vermindering op voormeld 

artikel te neutraliseren. 

 

Er werden een aantal vragen gesteld over de subsidies voor Kunsten. Collegelid Pascal Smet 

herinnert eraan dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verschillende beslissingen heeft 

genomen. Zo kreeg de VGC extra ondersteuning via een dotatie. 

 

Op gewestelijk niveau werden de zogenaamde NACE-codes uitgebreid, waardoor ook de 

culturele en creatieve sector aanspraak kan maken op een eenmalige gewestelijke sectorpremie 

ten belope van 2.000 euro in het kader van de COVID-19 crisis. 

 

Er werd daarnaast ook een fonds opgericht ten belope van 5,1 miljoen euro om individuele 

cultuurwerkers door middel van een compensatiepremie te ondersteunen. Dat zal paritair 

beheerd worden en wordt momenteel concreet uitgewerkt. Dit gebeurt samen met de 

Franstaligen. 

 

Tevens werden op federaal niveau nog maatregelen genomen: wijzigingen aan het 

kunstenaarsstatuut, mogelijkheid van technische werkloosheid. 

 

De VGC gaat ervan uit dat er toch nog mensen door de mazen van het net zullen vallen. Vandaar 

dat het College beslist heeft om kunstwerkers die geen of slechts beperkt beroep kunnen doen 

op de meer generieke maatregelen van de bovengenoemde overheden, bv. freelancers, te 

ondersteunen. Zo biedt deze regeling vooral kansen aan debuterende kunstwerkers, aan 

kunstwerkers die occasionele opdrachten aannemen bij verschillende werkgevers in Brussel en 

aan kunstwerkers die vooral in het Nederlandstalige kunstenveld actief zijn. 

 

In antwoord op de vraag van mevrouw Bianca Debaets of het juridisch mogelijk is om een 

subsidie uit te betalen aan individuen, antwoordt het collegelid dat dit wel degelijk kan en 

verwijst als voorbeeld naar À Fonds, waarbij jongeren ook subsidies ontvangen. Een 

verordening van 2013 geeft de juridische basis. 

 

Het collegelid voegt hieraan toe dat op vlak van Cultuur de VGC de toegekende subsidies voor 

100 % zal uitbetalen en er bijgevolg geen rekening wordt gehouden met verminderde resultaten 

omwille van de impact van COVID-19.  

 

Verder informeert het collegelid dat hij een overleg heeft gehad met de Nederlandstalige 

schepenen die in de diverse Brusselse gemeenten actief zijn. Er werd nagegaan wat eenieder 

wil doen om de staycation te organiseren en om de maatregelen op mekaar af te stemmen. Zo 
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kunnen meteen ook de vele kunstenaars en cultuurwerkers aan de slag worden geholpen, zodat 

zij weer kunnen doen waar zij het beste in zijn. We hebben hen daarvoor nodig. Cultuur prikkelt, 

inspireert, creëert ruimte voor verbeelding, geeft hoop.  

 

Wat de buitengewone begroting betreft, werd door de heer Jan Busselen gevraagd waarom de 

investeringssubsidies voor culturele instellingen werden verlaagd. Er werd geopteerd om geen 

of zo weinig mogelijk impact te hebben op organisaties. Sowieso zullen er bij de opmaak van 

het Investeringsplan voor de komende 4 jaren keuzes moeten gemaakt worden, zegt het 

collegelid. Er werd gekozen om niet te raken aan de werkings- of personeelsmiddelen van de 

culturele organisaties die door Stedenfondsmiddelen worden gefinancierd. 

 

Mevrouw Els Rochettte vroeg meer uitleg over de aanzienlijke verhoging voor nieuwbouw, 

studies en werken en gemeenschapscentra, jeugdcentra en bibs. Het collegelid verduidelijkt dat 

op artikel 840/733-51 er 152.000 euro bijkomt en geen 562 000 euro. Op dit artikel staat na de 

begrotingswijziging in totaal 317.000 euro. Dit zijn resterende middelen van de begroting 2019 

die opnieuw worden ingeschreven in functie van de benodigde erelonen m.b.t. uitvoering van 

lopende verbouwingsprojecten en buitengewoon onderhoud. Het bedrag van 565.000 euro 

verwijst naar artikel 840/723-54 en ook dit zijn resterende middelen van de begroting 2019 die 

opnieuw werden ingeschreven in functie van de uitvoering van lopende verbouwingsprojecten 

en buitengewoon onderhoud aangezien een aantal verbouwingsprojecten over een aantal 

begrotingsjaren doorlopen, zoals De Markten, Vaartkapoen en Elzenhof. Het collegelid bezorgt 

schriftelijk een overzicht.  

 

Wat het COOVI-sportcomplex betreft, zal collegelid Sven Gatz antwoorden. Collegelid Pascal 

Smet geeft mee dat hij een goed overleg heeft gehad met Vlaams minister Ben Weyts over 

sportinvesteringen in Brussel. Dit zal in de komende weken op niveau van het College worden 

besproken. 

 

Tot slot, het antwoord op de vraag van de heer Mathias Vanden Borre over ‘Onwaarden op niet 

geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst’ is vrij technisch. Het wordt aan het verslag 

toegevoegd.  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt eerst op de vragen die werden gesteld 

omtrent ‘Stadspiratie’. De collegevoorzitter brengt in herinnering dat het College hiervoor een 

opdracht heeft gegund aan LTI voor de begeleiding en ondersteuning van het traject. Die 

opdracht werd nog in 2019 gegund en valt dus op de begroting van het voorgaande jaar, niet op 

die van 2020. Er zijn daarnaast ook enkele zaken om in rekening te nemen wat betreft de 

uitgaven. Een groot deel van het voorbereidende werk werd al gedaan, de kosten daarvoor zijn 

uiteraard gemaakt. ‘Stadspiratie’ wordt niet geannuleerd, maar wordt bijgestuurd naar een 

traject dat in de eerste plaats zal focussen op digitale participatie, met specifieke aandacht voor 

groepen voor wie de digitale kloof groot is. Er vallen dus enerzijds kosten weg, daarnaast 

worden extra inspanningen gedaan. De bijkomende inspanningen in kader van bijsturing 

worden binnen het bestek opgenomen en vragen dus geen bijkomende financiering. De kosten 

die wegvallen zijn vooral logistieke kosten voor de organisatie van bijeenkomsten. Die kosten 

worden aangerekend op de artikelen voor technische kosten van Stedelijk beleid. De bedragen 

worden in deze begrotingswijziging niet aangepast. 

 

Met betrekking tot de website zegt de collegevoorzitter dat de kostprijs voor de ontwikkeling 

van het online platform en het online plaatsen, binnen de opdracht valt die werd gegund aan 

LTI. De enige bijkomende kost voor de website was in het kader van het meertalig maken van 
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die website. Daarvoor werd op technische kosten Stedelijk beleid 3.000 euro voorzien en 1.700 

euro voor de vertaling van de teksten op de budgetten van Communicatie. 

 

De druk en de verzending van de brief en postkaarten naar Nederlandstalige Brusselaars 

bedraagt 24.243,73 euro. De portkosten voor bestemmeling (terugsturen kaartjes) is afhankelijk 

van het aantal teruggestuurde kaartjes. Hiervoor werd max. 1.000 euro voorzien. De 

collegevoorzitter verduidelijkt dat de postkaartjes ook een ruimer doel hebben als 

communicatie-instrument. 

 

Er werden ook een aantal vragen voorbereid met betrekking tot de vorige dienstjaren. De 

collegevoorzitter duidt dat het resultaat van het begrotingsjaar 2019 zelf 190.556 euro bedraagt. 

190.556 euro op een uitgavenbegroting van ruim 199,2 miljoen euro. Dat toont alvast aan dat 

de marge op het eigen dienstjaar niet zo groot is en dat er wel degelijk goed is begroot. 

Het resultaat van 4,4 miljoen euro is het algemeen begrotingsresultaat. Dit resultaat bekomt 

men, kortweg, door het begrotingsresultaat van het dienstjaar 2019 te verrekenen met het 

begrotingsresultaat van het dienstjaar 2018. 

 

Verder wijst de collegevoorzitter erop dat de VGC-begroting,  wat de uitgaven betreft, de 

voorbije 2 begrotingsjaren voor meer dan 97 % werd uitgevoerd. Wat de ontvangsten betreft, 

werd de begroting telkens voor ruim 99 % uitgevoerd.  

 

Er zullen echter steeds factoren zijn die niet op voorhand (voldoende) kunnen ingeschat worden 

bv. de snelheid waarbij subsidiedossiers worden gerealiseerd, de opnamen van leningen in 

functie van geplande investeringen (waar doorgaans ook wat vertraging op zit), de 

personeelskost die ontegensprekelijk is gekoppeld aan vaak onvoorspelbare personeels-

bewegingen (ic. vertrek en aanwervingen, het gebruik van de verschillende verlofvormen…).  

 

Niettegenstaande de rekening 2019 en dus ook het resultaat 2019 pas later in de Raad wordt 

besproken, na controle en validatie van de Vlaamse Gemeenschap, geeft de collegevoorzitter 

alvast mee dat er in globo zowat 3 % of ruim 2 miljoen euro minder aan personeelsuitgaven 

werd vastgelegd dan initieel begroot, vooral binnen de sectoren Administratie, ICT, OCB en de 

eigen onderwijsinstellingen. In mindere mate was dat ook het geval in de andere domeinen. 

Hier dient weliswaar een onderscheid te worden gemaakt tussen personeelsuitgaven die met 

reguliere middelen worden gefinancierd en personeelsuitgaven de met specifieke middelen 

worden gefinancierd (bv. gesubsidieerde contractuelen, onderwijzend personeel…). Wanneer 

functies die met specifieke middelen worden gefinancierd tijdelijk vacant zijn, dan heeft dit ook 

een impact aan de ontvangstenzijde (ic. worden er minder ontvangsten gegenereerd). Men dient 

dus, voor een correcte situering van het resultaat van de rekening, vooral te kijken naar de 

personeelsuitgaven die met reguliere middelen worden gefinancierd. Aan de reguliere zijde 

werd er minder dan 1 % van de personeelsuitgaven niet vastgelegd, wat neerkomt op minder 

dan 0,5 miljoen euro.  

 

Daarnaast werd er in 2019 in globo 1,8 miljoen euro minder vastgelegd op het vlak van 

werkingskosten. Deze lager dan initieel begrote werkingskosten zijn vooral terug te vinden bij 

de werking van de kabinetten van de collegeleden, de Administratie, ICT en Patrimonium en 

zijn verder sterk verspreid voor kleinere bedragen over alle onderdelen van de VGC. 

 

Van de geraamde subsidieuitgaven werd ruim 99 % vastgelegd. Amper 330.000 euro van de 

bijna 4 miljoen euro werd niet benut. Het grootste deel daarvan situeert zich in de sector Gezin. 
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Verder hadden mevrouw Bianca Debaets en mevrouw Els Rochette vragen met betrekking tot 

de fondsen. De collegevoorzitter deelt mee dat na goedkeuring van deze begrotingswijziging, 

de stand van de fondsen als volgt is: 

 

Lambermontfonds 

 Beschikbaar na initiële begroting 2020:   2.795.095,52 

 Totaal overboekingen naar fonds:    3.243.871,00 

 Totaal overboekingen uit fonds:    799.627,90 

 Beschikbaar na begroting 1&A 2020:   5.239.338,62 

Onderwijsfonds 

 Beschikbaar na initiële begroting 2020:   12.300.252,57 

 Totaal overboekingen naar fonds:    2.550.283,00 

 Totaal overboekingen uit fonds:    2.429.000,00 

 Beschikbaar na begroting 1&A 2020:   12.421.535,57 

Gezinsfonds 

 Beschikbaar na initiële begroting 2020:   5.200.344,43 

 Totaal overboekingen naar fonds:    0,00 

 Totaal overboekingen uit fonds:    3.858.146,79 

 Beschikbaar na begroting 1&A 2020:   1.342.197,64 

Bijzonder investeringsfonds 

 Beschikbaar na initiële begroting 2020:   3.394.455,50 

 Totaal overboekingen naar fonds:    0,00 

 Totaal overboekingen uit fonds:    565.000,00 

 Beschikbaar na begroting 1&A 2020:   2.829.455,50 

 

De overboekingen naar het Lambermontfonds bestaan uit: 

 - 48.000 euro vermindering door project lokaal integratiebeleid; 

 + 2.201.119,90 euro resultaat van de rekening 2019; 

 + 440.000 COVID-19 middelen; 

 + 263.871 euro Personeel index geoormerkt 

 

Via het erratum worden nog + 387.000 COVID-19 middelen WGG extra bijgevoegd. In totaal 

gaat het dus om 827.000 euro COVID-19 middelen. 

 

Een deel van de bijkomende middelen wordt vanuit het COVID-19 fonds naar het 

Lambertmontfonds overgeboekt. In totaal gaat het om 827.000 euro. 

 

Het College heeft, als het ging over de middelen van het COVID-19 fonds, altijd duidelijk 

gesteld dat een deel van die middelen ingezet zullen worden om in te spelen op de toegenomen 

vragen op lange termijn. Het is dus zeker niet zo dat die middelen worden “opgepot” in een 

fonds. De overboeking van die middelen naar het Lambertmontfonds zijn een gevolg van de 

eenjarigheid van de begroting. Die middelen worden dus tijdelijk daar geplaatst voor de 

financiering van uitgaven in de toekomst. 
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Iedereen beseft dat de noden en de problemen in deze gezondheidscrisis, die ook een 

economische en sociale crisis is, het bevoegdheidsniveau van de VGC ver overstijgen. Een 

aantal belangrijke hefbomen daarvoor liggen ook bij andere overheden, zoals de federale 

overheid, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het College maakt 

de bewuste keuze om ook oog te hebben voor de middellange termijneffecten. De maatregelen 

worden stelselmatig versoepeld, beetje bij beetje wordt het “normale leven” opnieuw 

opgenomen. Maar een aantal effecten zullen wellicht nog even nazinderen.  

 

Het budget wordt pas bij deze begrotingswijziging ingeschreven, de grootste uitgaven moeten 

dus nog volgen. Uitgaven die al gebeurd zijn, zijn bv: 

 aankoop van beschermingsmateriaal voor lokale dienstencentra, CAW, klusdiensten 

woonzorg en armoedeverenigingen; 

 het aankopen en verdelen van spelpakketten voor kwetsbare gezinnen, er waren al 2 

rondes en er komt nu een 3de ronde; 

 Vlaanderen kent een bijkomende subsidie toe voor Huis van het Kind, daarmee kan Huis 

van het Kind de 8 lokale gezinsondersteunende netwerken bijkomend ondersteunen. Als 

VGC bekijken we hoe we flankerend aan deze middelen binnen de 5 meest kwetsbare 

van die netwerken nog extra ondersteuning kunnen voorzien; 

 subsidies voor de opstart van bedeling van hygiënische pakketten en voedselhulp. 

 

De concrete verdeling van middelen wordt nu voorbereid maar grosso modo wil het College 

die inzetten op volgende zaken: 

 uiteraard voor het aanpakken welzijns- en gezondheidseffecten van de crisis. Er wordt 

gedacht aan noodzakelijke inspanningen op vlak van geestelijke gezondheid, uiteraard 

in afstemming met de initiatieven die de Vlaamse overheid al neemt. De extreme sociale 

afstandsmaatregelen leiden tot eenzaamheid, ontevredenheid over het werk, stress, 

verveling, angst, en zowel beperkte als diepgaande vormen van depressiviteit; 

 het organiseren van buurtzorg en het ondersteunen van Brusselaars met verhoogde 

zorgnoden; 

 het versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren; 

 het garanderen van grondrechten; 

 (subsidies voor) beschermingsmateriaal, in functie van de continuëring en heropstart 

eerstelijnsdienstverlening; 

 de veerkracht van het zorgpersoneel dat deze periode extra onder druk kwam te staan. 

Vanuit N-VA en Groen werden ook enkele vragen gesteld met betrekking tot het Stedenfonds. 

De collegevoorzitter informeert dat de Vlaamse Gemeenschap in 2020 bespaart op de 

Stedenfondsmiddelen voor de VGC. Sinds het ontstaan van het Stedenfonds in 2003 is het de 

1ste keer dat er een besparing wordt doorgevoerd op deze middelen.  

 

In 2019 ontving de VGC nog 17.500.000 euro Stedenfondsmiddelen. Dat hierop zou bespaard 

worden, was bij de opmaak van de initiële begroting 2020 al duidelijk. Toen werd er in de 

ontvangsten al rekening gehouden met een besparing van 196.000 euro, wat verklaart dat er 

toen 17.304.000 euro in de ontvangsten ingeschreven stond. 

 

Uiteindelijk, ontving het College meer exacte informatie van de Vlaamse ministers Bart Somers 

en Benjamin Dalle. De groeivoet van 3,5 % op het basisbedrag van het Stedenfonds zou wel 

toegevoegd worden, maar er werd tegelijk een serieuze besparing doorgevoerd op het 

basisbedrag zelf. Het basisbedrag van 17.500.000 euro wordt teruggezet met 7,7 %; daarna 

wordt de groeivoet van 3,5 % toegekend. Dit resulteert in een subsidie van 16.719.000 euro. 
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Met deze begrotingswijziging dient nog een extra verlaging van de ontvangsten doorgevoerd te 

worden, van plusminus 585.000 euro.  

 

Daarnaast werden bij de begrotingsopmaak wel al meer uitgaven ingeschreven, namelijk 

17.615.000 euro, uitgaande van het basisbedrag uit de begroting 2019 en uitgaande van de 

jaarlijkse voorafnames voor indexering van de personeelsmiddelen. Bij deze 

begrotingswijziging worden alle besparingen van de Vlaamse Gemeenschap doorgevoerd. De 

totale besparing die moest worden gerealiseerd, komt op plusminus 896.000 euro. Die 

besparing werd op de verschillende beleidsdomeinen doorgevoerd: 100.000 euro op Stedelijk 

beleid, 244.830 euro op Administratie, Onderwijs en Vorming, 272.585 euro op Cultuur, Jeugd 

en Sport en 272.585 euro op Welzijn, Gezondheid en Gezin. 

 

Omdat er verwarring is over op welk artikel welke besparing wordt doorgevoerd, geeft de 

collegevoorzitter kort een artikelsgewijs overzicht.  

 

Voor wat de vraag betreft over wat er kan gefinancierd worden met Stedenfondsmiddelen, 

verwijst de collegevoorzitter naar de passage over het Stedenfonds in de algemene toelichting 

bij de initiële begroting 2020. Dat zijn inderdaad gekleurde middelen, gekoppeld aan een aantal 

doelstellingen. Sinds 2003 ontvangt de VGC Stedenfondsmiddelen van de Vlaamse 

Gemeenschap. De laatste beleidsovereenkomst tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap in 

het kader van het Stedenfonds werd goedgekeurd voor de periode 2014-2019. Ook in 2020 

ontvangt de VGC Stedenfondsmiddelen. Het inhoudelijk kader van de beleidsovereenkomst 

2014-2019 blijft daarbij van kracht. 

 

In de algemene toelichting bij de initiële begroting 2020 is een overzicht terug te vinden van 

die inhoudelijke doelstellingen, met de ingeschreven bedragen voor de verschillende 

doelstellingen. Uiteraard wijzigen bij besparingen de bedragen per doelstelling. (De verbinding 

met collegevoorzitter Van den Brandt is tijdelijk verbroken.) 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft nog enkele bijkomende vragen voor collegelid 

Pascal Smet. Het commissielid merkt op dat bijlage 1 bij het erratum geen bedragen bevat en 

wil graag meer toelichting hierover.  

 

Met betrekking tot de samenwerking met de Cocof en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt 

het de spreker niet evident om de individuele kunstenaars te identiferen. Aan welke 

voorwaarden zullen zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een premie? Hoe 

worden dubbeltellingen of combinaties met andere steunmechanismen vermeden? Er moet toch 

een garantie bestaan om geen misbruik te creëren, aldus nog het commissielid. Het zijn zaken 

waar best op voorhand over wordt nagedacht. Hoe zal de samenwerking geregeld worden? 

Komt er een samenwerkingsovereenkomst? Via welk loket zal dit worden georganiseerd? 

 

Verder komt de spreker terug op het COOVI-sportcomplex. Vlaams minister Ben Weyts heeft 

een uitstel van 1 jaar gegeven, maar de heer Mathias Vanden Borre wil toch geïnformeerd 

worden over de actuele stand van zaken door collegelid Pascal Smet, bevoegd voor Sport. 

 

Collegelid Pascal Smet antwoordt een duidelijk overzicht te zullen bezorgen van de 

budgetlijnen. De grootordes zijn: 800.000 euro voor Kunsten en Cultuur; 96.000 euro voor een 

alternatief zomeraanbod in de stad; 400.000 euro voor diverse doelgroepen en 87.000 euro voor 

communicatie bereik kwetsbare doelgroepen. 
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Met betrekking tot het gewestfonds van 5,1 miljoen euro is het evident dat dit samen met de 

Franstalige collega’s dient geregeld te worden. Het fonds moet eerst opgericht worden, de 

subsidievoorwaarden moeten uitgewerkt worden. Het wordt een paritair fonds, dus ook 

werknemers en werkgevers worden betrokken. Op basis daarvan kunnen de middelen dan 

verdeeld worden. Het collegelid gaat ervan uit dat de meeste mensen deugen. Dat betekent dat 

er in de cultuursector niet zo veel misbruik is. Als er al iemand iets zou vragen, dan gaat het 

over een bedrag van 1.500 tot 2.000 euro. Dat neemt niet weg dat de overheden hier attent voor 

moeten zijn. Meer details kan het collegelid voorlopig niet geven, aangezien de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering de principebeslissing heeft genomen, maar het toewijzingsreglement 

nog niet heeft goedgekeurd. Als de VGC tussenkomt, dan is dat ten aanzien van een restgroep. 

Deze kan echter vandaag nog niet gedefinieerd worden, zolang de hoofdgroep niet duidelijk is. 

 

Bovendien legt het collegelid uit dat vragen steeds gesteld worden aan het voltallige College. 

Het College zelf bepaalt wie er antwoordt. In geval van het COOVI-sportcomplex zal dit 

collegelid Sven Gatz zijn. 

 

Vervolgens deelt collegevoorzitter Elke Van den Brandt mee hoe de middelen uit het 

COVID-19 fonds toegekend aan de VGC zullen worden verdeeld. 

 

Er kwam in totaal een aanvullende dotatie van 4,339 miljoen euro vanuit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, die uit 2 delen bestaat. Het 1ste deel komt uit het COVID-fonds van 29 

miljoen euro en bedraagt voor de VGC 2.740.000 euro. De 20/80-regel VGC-Cocof werd wel 

degelijk toegepast, maar een deel van het totaalbedrag ging ook naar de GGC. Deze middelen 

worden uiteraard niet meegerekend in de 80/20-regel. Het aandeel van de GGC uit dit fonds 

bedraagt 15,99 miljoen euro. De Cocof ontving 10,952 miljoen euro. Het 2de deel bestaat in een 

aanvullende dotatie ten belope van 1.599.000 euro. De Cocof kreeg 6.398.000 euro. Ook hier 

werd de 80/20-regel toegepast. 

 

  
Ingeschreven bij 

begrotingswijziging 1 en A 

Ingeschreven bij 

erratum 

Totaal 

WGG 1.640.000 EUR 387.000 EUR 2.027.000 EUR 

OV 600.000 EUR 125.000 EUR 725.000 EUR 

CJS 400.000 EUR 987.000 EUR 1.387.000 EUR 

Administratie 100.000 EUR 100.000 EUR 
200.000 EUR 

Totaal 2.740.000 EUR 1.599.000 EUR 4.339.000 EUR 

 

Over de besparigen vanuit Vlaanderen verklaar de collegevoorzitter dat bij de 

begrotingsopmaak 2020 nog niet alle Vlaamse besparingen bekend waren. Het totaal door te 

voeren Vlaamse besparingen bij deze begrotingswijziging 1 en A bedraagt 1,06 miljoen euro.  

Het grootste deel daarvan, namelijk -895.732 euro was de besparing die doorgevoerd moest 

worden op het Stedenfonds, die eerder werden toegelicht. Een volledig overzicht: 

 

 Begroting 2020 Minderontvangsten 1 en A 2020 

Stedelijk beleid        

Stedenfonds  17.614.700 EUR -895.732 EUR 16.718.968 EUR 

Brede School Initiatieven 750.000 EUR -45.000 EUR 705.000 EUR 
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Cultuur, Jeugd en Sport        

Lokaal cultuurbeleid  2.517.501 EUR -30.000 EUR 2.487.501 EUR 

Convenant cultureel 

erfgoed 

459.000 EUR -8.000 EUR 451.000 EUR 

Jeugdwerkbeleidsplan  1.106.655 EUR  -33.000 EUR 1.073.655 EUR 

Sportbeleid  800.000 EUR   -35.000 EUR 765.000 EUR 

Welzijn        

Lokaal Sociaal Beleid  140.000 EUR -8.400 EUR 131.600 EUR 

Logo Brussel  261.247 EUR  -6.700 EUR 254.547 EUR 

De Poolster -1,3 % op de subsidieberekening, maar tegelijk wel stijging in 

subsidies door meer prestaties; dit is niet zichtbaar in de 

begroting, maar wel voelbaar op het terrein. 

 

Daarnaast zijn er ook recurrente meerontvangsten vanuit de Vlaamse Gemeenschap, met name 

de indexatie van de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap met 263.871 euro, voor het aandeel 

personeel. 

 

Daaropvolgend antwoordt de collegevoorzitter op de vragen met betrekking tot de 

buitengewone begroting. Jaarlijks worden in de toelichting de belangrijkste wijzigingen in de 

buitengewone begroting opgenomen. In globo stijgen de artikelen voor investeringssubsidies 

met 3 miljoen euro, maar de bewegingen per artikel zijn anders. De investeringssubsidies voor 

jeugdinfrastructuur, sportinfrastructuur en gezin stijgen. De investeringssubsidies voor 

onderwijsprojecten, culturele instellingen en welzijnsinstellingen dalen. Voor Welzijn betekent 

dit concreet -136.000 euro in functie van de besparing van de Stedenfondsmiddelen, zoals 

eerder uiteengezet. Voor het beleidsdomein Gezin dient 3.471.854,29 euro als bijkomende 

investeringssubsidies voor gezinsinstellingen. Deze middelen zijn bedoeld voor de 

investeringen die nog gepland zijn in 2020, die nog deel uitmaken van het huidige lopende 

Investeringsplan 2016-2020. Als een aantal projecten dit jaar niet gerealiseerd raken, en deze 

middelen worden niet opgebruikt, dan dienen deze middelen ter financiering van het volgende 

Investeringsplan 2021-2025. 

 

Voor Welzijn en Gezin heeft het College gekozen om een deel van de recurrente besparingen 

op het Stedenfonds dit jaar niet meer volledig door te voeren, omdat dat niet mogelijk was 

zonder projecten en het personeel dat daarop zit, te schaden. Daarom werden deze besparingen 

op de eenmalige investeringsmiddelen genomen. 

 

Collegelid Sven Gatz voegt hieraan toe dat de middelen uit het COVID-19 fonds in de 1ste fase 

vooral gericht waren op Welzijn en in de 2de fase op Cultuur. Dat betekent volgens het collegelid 

niet dat er geen middelen zijn voor Onderwijs om ‘coronagewijs’ een aantal beleidsmatige 

antwoorden te geven. In feite vallen deze op dit ogenblik uiteen in 2 grote pakketten. Alles wat 

met opvang te maken heeft, zal met deze middelen gefinancierd worden. Daarnaast wordt 

gekeken naar de ondersteuning van leerlingen nadat ze gedurende weken zonder regulier 

onderwijs hebben moeten doorstaan. Er wordt ook gedacht aan de zomerscholen, die tot doel 

hebben leerachterstand maximaal weg te werken. Er wordt eveneens gedacht aan extra 

initiatieven rond taalstimulering en projecten rond leesbevordering. Met Vlaams minister Ben 

Weyts wordt intussen overlegd. Deze week was het alle hens aan dek met het oog op de 

heropening van de scholen. De volgende etappe wordt voorbereid. 

 



- 21 - 

 

Over het reservefonds Onderwijsinstellingen zegt het collegelid dat er ter financiering van 

enkele gewone uitgaven bedragen uit het reservefonds Onderwijsinstellingen worden gehaald 

en ingeschreven op artikelen van de gewone begroting:74.000 euro op artikel 400/122-02 

‘Erelonen en vergoedingen voor studies en werken’; 290.000 euro op artikel 490/126-01 ‘Huur 

en huurlasten van onroerende goederen CLB N-Brussel’; 165.500 euro op artikel 40009/332-

02 ‘Subsidies voor scholen’ en 35.500 euro op artikel 40002/332-02 ‘Diverse subsidies’. In 

totaal wordt 564.000 euro uit het reservefonds Onderwijsinstellingen gehaald. 

 

Er worden echter ook middelen opnieuw overgeboekt naar dit reservefonds. Het gaat over 

2.550.283 euro. Het grootste deel hiervan komt voort uit de terugvordering van de al uitbetaalde 

subsidie voor de renovatiewerken van Sint-Joris Nieuwland. De werken zijn gebeurd. Hierover 

werd een overeenkomst opgesteld met de inrichtende machten. Een 2de deel van de middelen 

die teruggaan naar het reservefonds Onderwijsinstellingen heeft betrekking op COOVI. 

627.825 euro wordt terugbetaald van de voorfinanciering van de riolerings- en wegenwerken 

op de campus. Tot slot, verwacht de VGC een terugbetaling door AGION van de niet-gebruikte 

investeringssubsidie Cardijnschool ten belope van 18.518 euro. 

 

Collegelid Sven Gatz legt vervolgens de stand van zaken met betrekking tot COOVI uit. Het 

College verwacht binnenkort een einduitspraak in het juridisch geschil tussen de VGC en 

STRABAG (aannemersbedrijf) over de bouw van de keukentoren en de renovatie/restauratie 

van de “kromme vleugel” (internaat) op de campus COOVI. Het gaat om een provisie inzake 

de discussie over het aantal dagen termijnoverschrijding en de vergoeding hiervoor. Momenteel 

is het dossier in handen van de gerechtelijke expert voor het opmaken van het eindverslag over 

zijn expertiseonderzoek. Dit geschil valt uiteen in 3 delen. Ten eerste, de betwiste vordering 

van STRABAG. Hiervoor is op aangeven van de expert een buitengerechtelijke dading 

afgesloten. 2/3de van de vordering van STRABAG is verworpen. Ten tweede, is er de saga van 

de gebrekkige panoramische buitenliften. De expert heeft zijn taak afgerond en geconcludeerd 

dat de architect en STRABAG aansprakelijk zijn voor de mankementen. De rechtbank is de 

expert bij tussenvonnis hierin gevolgd en bijgevolg is er gepleit over de aan de VGC toe te 

komen schadevergoeding. Het derde deel van het geschil betreft de definitieve oplevering en 

de termijnoverschrijding. De expert onderzoekt momenteel met hoeveel dagen de termijn 

overschreden is, wie verantwoordelijk is voor de overschrijding en hoe groot de vergoeding 

hiervoor moet zijn. Er wordt een provisie voorzien indien de VGC verplicht wordt tot betaling 

van de lopende schadeclaim (max. 1.500.000 euro). Van zodra de expert zijn werk heeft 

beëindigd, zal het erop aankomen om zo snel mogelijk een dading te sluiten, zodat het 

voortlopen van interesten wordt gestopt. De afloop van dit dossier wordt afgewacht, evenals de 

bespreking binnen het College van het komende Investeringsplan, om beter zicht te hebben op 

de financiering van het COOVI-sportcomplex. 

 

 

4. Bespreking begrotingsartikelen 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) merkt op dat in artikel 311/332-02 ‘Subsidies 

Stedelijk beleid’ extra middelen voor het project Groenblauw worden voorzien. Ze had graag 

meer uitleg gekregen waarvoor de extra middelen worden aangewend. Is ondertussen al 

duidelijk op welke plekken welk soort ingrepen zullen plaatsvinden?  

 

De middelen worden volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt vrijgemaakt voor de 

implementatiefase van het project, namelijk het voorbereiden van de nodige aanvraagdossiers 

voor de interventies, het opzetten en begeleiden van de concrete interventies voor het eetbaar 
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groen, de opstart van het onderhoud en het beheer in het eerste jaar en het begeleiden van de 

overdracht van het onderhoud en beheer naar de middenveldactoren die een rol kunnen 

opnemen in het project.  

 

Het is nog niet beslist op welke locaties de ingrepen zullen gedaan worden, ook dat komt door 

de geldende afstandsmaatregelen in het kader van coronacrisis. Binnen het traject waren enkele 

fysieke workshops voorzien met lokale actoren om de bestaande projecten in kaart te brengen, 

om ideeën voor interventies te verzamelen en uiteraard in kaart te brengen waar er draagvlak 

en draagkracht is om het onderhoud erna op te nemen. De fysieke workshops zijn uitgesteld 

naar september, een selectie zal dus dan gebeuren. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft een vraag bij artikel 12002/954-01 

‘Overboeking naar het Lambermontfonds’. In de verantwoording staat dat de overboeking naar 

dit fonds verminderd wordt ten gevolge van een lagere dan initieel geraamde projectsubsidie 

van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal integratiebeleid. Waarom dient die 

projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal integratiebeleid overgeboekt te 

worden naar het Lambermontfonds. Het gaat om een projectsubsidie, wordt die niet meteen 

aangewend voor de uitvoering van een project? 

 

Het is volgens de collegevoorzitter geen overboeking uit het fonds, maar er wordt minder geld 

uit het fonds gehaald. 

 

Het staat echter bij de uitgaven, zegt de heer Mathias Vanden Borre (N-VA). Moet het niet 

bij de inkomsten staan? 

 

Neen, er wordt minder geld uit het fonds gehaald, aldus de collegevoorzitter. Er wordt aan de 

uitgavenzijde gewerkt. 

 

Op artikel 310/123-14 ‘Preventie en bescherming op het werk’ wordt een verhoging van het 

bedrag voorzien voor personeel van de Algemene Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin. Kan 

het collegelid verklaren van waar deze verhoging komt, vraagt de heer Jan Busselen (PVDA). 

 

Het doel van de uitbreiding is volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt tweeërlei. 

Langs de ene kant is er een uitdaging op vlak van algemene procesopvolging, zonder dat de 

reguliere werking hieronder lijdt. Momenteel wordt te reactief gewerkt waardoor er te beperkt 

langetermijnplanning plaatsvindt. Dit moet de Algemene Directie ook mee in staat stellen haar 

beleidsvoerend vermogen in een zeer complex werkveld te verhogen, zeker op het vlak van 

beleidsvoorbereiding en -evaluatie. 

 

Anderzijds gaat het over de nood aan inzet op het knooppunt tussen welzijn en gezondheid. 

Enerzijds inzet om het armoedebestrijdingsbeleid mee op te volgen en uit te tekenen. Anderzijds 

ook de thema’s geestelijke gezondheidszorg en het tegengaan van gezondheidsongelijkheden. 

Door versterking van de gecombineerde expertise in welzijn én gezondheid ontstaat de 

mogelijkheid om een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid mee vorm te geven. Een 

meer integrale benadering van de eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg is vast te stellen in 

het recente Vlaamse beleid en vergt daarom bijkomende inzet.  

 

Artikel 321/111-01 ‘Bezoldiging van het personeel – Meet- en Weetcel’ wijst op een uitsparing 

van 73.000 euro op de bezoldiging van 2 VTE vermits men nu al weet dat deze pas in het najaar 
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zullen ingevuld worden. De heer Jan Busselen (PVDA) vraagt hoe men nu reeds weet dat deze 

2 VTE’s niet zullen ingevuld worden tot het najaar?  

 

Bij de Meet- en Weetcel zijn 2 VTE gefinancierd met Stedenfondsmiddelen, zegt de 

collegevoorzitter. Die functies zijn momenteel niet ingevuld, en nieuwe aanwervingen kunnen 

ten vroegste in het najaar gerealiseerd worden. Dit is geen besparing, die functies zijn niet 

geschrapt. Maar er zijn 2 zaken die een impact hebben op die late invulling, namelijk: 

 de voornaamste reden is dat er al enkele jaren de vraag is om te bekijken waar de meet- 

en weetcel het beste geplaatst wordt in het organogram van de VGC om een zo 

transversaal mogelijke ondersteuning te bieden voor de verschillende diensten en 

beleidsdomeinen. Kennismanagement en kennisontwikkeling in eigen huis zijn en 

blijven erg belangrijk. We zijn die oefening nu aan het voeren, de vacatures zullen 

worden opengesteld op het moment dat die oefening afgerond is; 

 een bijkomende reden waarom die timing op het najaar is gezet, is omdat alle selecties 

door de afstandsmaatregelen on hold werden gezet. De sollicitaties hernemen nu, maar 

er wordt uiteraard voorrang gegeven aan de sollicitaties die al gelanceerd waren en 

liepen, zodat die procedures afgerond kunnen worden. 

 

In totaal wordt de voorziene loonkost voor de Meet- en Weetcel verlaagd met 100.000 euro. 

Dit is terug te vinden op 3 artikelen die onder elkaar staan, met de bezoldiging, het vakantiegeld 

en de patronale bijdragen. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) had graag vernomen bij artikel 311/301-01 

‘Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst’ over welke ontvangsten 

het concreet gaat. Waarom werden de bedragen uit de vorige dienstjaren niet meer geïnd?  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt verduidelijkt dat dit gaat om een ontvangst van de 

Vlaamse Gemeenschap in het kader van het initiatief Buurtstewards. Deze ontvangst zal niet 

meer geïnd worden. 

 

Bij het indienen van de verantwoording voor de projectperiode september 2018 - augustus 2019 

bleek dat Foyer vzw, dat het project uitvoert, een saldo van 3.808,71 euro niet besteed had. De 

Vlaamse Gemeenschap heeft dat saldo afgetrokken van de laatste schijf van de subsidie, die na 

het indienen van de verantwoording uitbetaald werd. 

 

De VGC had de subsidie wel al volledig gestort aan de vzw. Het saldo werd door de VGC bij 

Foyer teruggevorderd en inmiddels betaald. Dit is louter de boekhoudkundige afhandeling 

daarvan. 

 

De heer Guy Vanhengel (Open Vld) stelt de vragen van mevrouw Khadija Zamouri (Open 

Vld).  

 

Het bedrag voorzien in artikel 400/332-02 ‘Subsidies taal en geletterdheid bij volwassenen’ 

wordt verlaagd met 31.000 euro. Waarom worden de middelen verminderd? 

 

Zoals eerder vermeld door de collegevoorzitter wordt het verminderen van de middelen 

voorzien voor het Stedenfonds zo goed als mogelijk opgevangen, aldus collegelid Sven Gatz. 

De lichte vermindering van de kredieten in dit artikel zal geen impact hebben op het aanbod 

van het Nederlands. 

 



- 24 - 

 

In artikel 400/122-02 ‘Erelonen en vergoedingen voor studies en werken’ wordt er 100.000 

euro extra voorzien voor een studie voor aangepaste opvangmogelijkheden voor leerlingen met 

extra zorgnoden. Kan meer toelichting worden gegeven bij deze beslissing en de kost van de 

studie, vraagt de heer Gilles Verstraeten (N-VA).  

 

Hij vindt het tevens opvallend dat al de verlagingen op de kredieten worden toegeschreven aan 

het Stedenfonds. 

 

Het bedrag in artikel 40002/332-02 ‘Diverse subsidies’ wordt verhoogd met 46.000 euro. De 

middelen dienen om IBO’s en scholen te ondersteunen bij de opvang van leerlingen tijdens de 

paasvakantie en bij de heropstart van de scholen na de paasvakantie. Een deel van de verhoging 

op deze post wordt met de zogeheten aanvullende gewestelijke dotatie in het kader van COVID-

19 gefinancierd. Over welk deel gaat het? 

 

Bij elke 10 euro investering is er volgens collegelid Sven Gatz 1 euro die naar erelonen gaat. 

De heer Jan Busselen (PVDA) merkt een vertienvoudiging van de erelonen op bij Onderwijs. 

Voor de andere beleidsdomeinen zijn de erelonen niet zo hoog. Hoe komt dit? Wie is de 

ontvanger van deze erelonen?  

 

Wanneer collegelid Sven Gatz eerder sprak over erelonen en de kost van 74.000 euro moet dit 

bekeken worden als de gewone erelonen die met investeringen te maken hebben. Artikel 

400/122-02 heeft betrekking op iets anders. Scholen met een gelijkaardig aanbod dan de VGC-

onderwijsinstellingen zijn vaak verbonden met een Multi Functioneel Centrum (MFC). Bij de 

onderwijsinstellingen van de VGC bestaat dit ‘uitgebreide welzijnsaanbod’ nog niet. De 

middelen worden voorzien voor de opstart van een opdracht tot de opmaak van een realistisch 

plan van aanpak voor de realisatie van een duurzaam, schoolaanvullend, schoolvervangend en 

integraal aanbod, dat tegemoetkomt aan de behoeften van de leerlingen uit de VGC-

onderwijsinstellingen teneinde hun kansen op het maatschappelijk functioneren en participeren 

te maximaliseren. Er zal schriftelijk meer informatie worden bezorgd. 

 

Net zoals de Cocof heeft de VGC extra middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

gekregen om de coronacrisis aan te kunnen. De spreker heeft eerder gezegd dat als hij deze 

middelen voor opvang reserveert, hij dit kan doen omdat de Vlaamse overheid voor een groot 

deel zal investeren in de Zomerscholen, de taalstimulering en leesbevordering. Het collegelid 

bekijkt alles als communicerende vaten en probeert zijn voordeel eruit te halen. Als het bedrag 

van de Vlaamse overheid komt, kan een deel van het bedrag voor andere doeleinden worden 

gebruikt. 

 

Het collegelid zegt dat de financiering voor ‘diverse subsidies’ voor een deel gebeurt door de 

aanvullende dotatie. De heer Gilles Verstraeten (N-VA) had graag geweten welk exact deel 

dit dan juist is. 

 

Deze informatie kan collegelid Sven Gatz nu jammer genoeg nog niet geven omdat hij er nog 

niet over beschikt. Er kan niet bepaald worden wat de uitdagingen die week per week moeten 

worden opgelost kosten. Tevens is er nog niet geweten wat de toekomst brengt. Binnen een 

maand zullen er misschien wel cijfers beschikbaar zijn. 

 

De heer Pepijn Kennis (Agora) had nog een vraag over de investeringen in Onderwijs. Hij 

had graag meer informatie gekregen over de infrastructuurwerken op de Zaveldalsite. 
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De middelen voor deze infrastructuurwerken zijn volgens collegelid Sven Gatz nog niet 

opgenomen in de voorliggende begrotingswijziging. De uitgaven zullen pas later gebeuren. 

Zoals eerder vermeld, werd reeds 7 miljoen euro voorzien, maar dit zal terug te vinden in de 

begroting 2021. 

 

Het artikel 40003/332-02 ‘subsidies – schoolverbreding’ wordt verminderd met 52.000 euro. 

Heeft dit betrekking op de Brede School, vraagt de heer Jan Busselen (PVDA). 

 

Er wordt volgens de collegevoorzitter inderdaad vanuit het Brusselfonds bespaard op de 

middelen die in het kader van Brede School naar de VGC gaan. Maar dat is niet op dit artikel. 

Zoals al gezegd, die besparing die wordt opgevangen met eigen middelen om geen Brede 

Schoolwerking verloren te laten gaan.  

 

Er is een hervorming en overleg bezig met de lokalen actoren. Er zijn verschillende andere 

processen rond de hervorming van de Brede Scholen die na de corona-uitbraak on hold werden 

gezet. Belangrijke partners in dit proces zijn bv. de scholen en die hebben op dit moment weinig 

ruimte om het traject te lopen. Bovendien vraagt het hervormingstraject verschillende 

overlegmomenten in groep, terwijl deze op dit moment moeilijker georganiseerd kunnen 

worden. 

 

Ondertussen zijn er achter de schermen wel een aantal stappen gezet om de hervorming goed 

te laten verlopen.  

 

De heer Mathias Vanden Borre vroeg eerder waarom er een daling was in het artikel met 

betrekking tot het lokale integratieproject. De collegevoorzitter heeft bijkomende informatie 

ontvangen van collegelid Pascal Smet. Er was een overboeking naar het Lambertmontfonds 

nodig omdat inkomsten op 1 jaar worden ingeschreven terwijl de uitgaven zich verspreiden 

over 2 jaar. De overboeking betreft middelen voor het jaar 2021. De inkomsten moeten iets 

lager bijgesteld worden omdat de VGC ze zelf aangevraagd heeft tot 31 december 2021 en niet 

tot april 2022. Dit was om gelijk te kunnen lopen met het Strategisch Meerjarenplan en de 

uitvoering ervan. Inhoudelijk gaat het om middelen voor de uitvoering van de regierol in het 

kader van het lokaal integratiebeleid. Er zijn projectsubsidies van de Vlaamse overheid in 

uitvoering van het Integratiedecreet. 

 

Voor artikel 4009/332-32 ‘subsidies voor scholen’ wordt het bedrag verhoogd met 375.000 

euro. Commissielid Guy Vanhengel (Open Vld) vraagt in naam van Khadija Zamouri of dit 

COVID-middelen zijn of dat het COVID-gerelateerde educatieve initiatieven betreft. Graag wat 

meer uitleg bij dit artikel. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) merkt op dat het bedrag in artikel 41000/332-32 ‘subsidies 

voor coördinatieopdrachten’ verminderd wordt met 20.000 euro. Graag wat meer uitleg bij dit 

artikel. 

 

Ten slotte, heeft de spreker een vraag bij de huurlasten van onroerende goederen (290.000 

euro). Heeft hij het goed begrepen dat dit te maken heeft met het CLB? Waarvoor heeft het 

CLB dit bedrag nodig? 

 

Met betrekking tot de subsidies voor educatieve initiatieven is er volgens collegelid Sven Gatz 

momenteel een subsidiereglement dat met 2 oproepen werkt gedurende het schooljaar. Alle 

aanvragen voor 2020 zijn al vastgelegd. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw 
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subsidiereglement waarbij scholen 1 keer per jaar aanvragen zouden moeten kunnen doen. Dit 

verlaagt hun planlast. Er zal geprobeerd worden om via een eenmalige verhoging alle 

subsidieaanvragen voor educatieve activiteiten tijdens het schooljaar 2020-2021 in 1 oproep te 

behandelen. Er is hiervoor op voorhand geen verdeelsleutel bepaald. Een school kan een 

subsidie krijgen tot 4.350 euro. Dit bedrag kan verhoogd worden met 15 % als er rekening 

wordt gehouden met de leerlingenkenmerken en dit tot een maximum van 5.000 euro. De 

huidige verdeling van het beschikbare bedrag zal aan het verslag worden toegevoegd.  

 

Het krediet voor de coördinatieopdrachten wordt afgestemd op de subsidie-enveloppe die dit 

werkjaar werd toegekend aan de organisaties met een coördinatieopdracht. Er worden geen 

coördinatieopdrachten afgebouwd. Het gaat over een beperkte vermindering ten voordele van 

concrete projecten op het terrein. De vrijgekomen middelen in dit artikel worden gebruikt om 

alle subsidieaanvragen voor educatieve initiatieven voor volgend schooljaar in 1 oproep te 

behandelen.  

 

Op dit ogenblik maakt het CLB voor haar werking gebruikt van gehuurde locaties. Het bedrag 

bij de opmaak van de begroting werd gemaakt op basis van de simulaties van voorgaande jaren 

en de aangepaste huurovereenkomst voor de hoofdvestiging. Op het einde van 2019, begin 

2020, maakte de eigenaar een kostenafrekening voor de periode vanaf oktober 2016. 

Momenteel wordt hierover nog onderhandeld. Het bedrag hiervoor wordt wel alvast voorzien 

voor het geval de VGC die hele factuur zal moeten betalen. 

 

De organisatie van de zomervakantie waarnaar raadslid Guy Vanhengel verwees, is volgens 

collegevoorzitter Elke Van den Brandt een terechte zorg. De plannen met betrekking tot de 

zomervakantie worden de komende weken verder uitgewerkt, afhankelijk van de beslissing van 

de Nationale Veiligheidsraad. 

 

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen) vindt de toelichting bij artikel 610/332-02 

‘subsidies voor algemeen welzijnswerk’, artikel 61003/332-02 ‘subsidies voor 

welzijnsvoorzieningen in het kader van armoedebestrijding’ en artikel 630/332-02 ‘subsidies 

voor gezondheidsinitiatieven nogal vaag. Waarvoor zullen de middelen precies worden 

aangewend?  

 

In het erratum is er een toevoeging met betrekking tot het artikel ‘de technische kosten van 

etnisch-culturele minderheden’ waarbij er wordt gegaan van een initiële begroting van 9.000 

euro tot bijna een vertienvoudiging nl. 96.000 euro. Dit is een aanzienlijke toename. De uitleg 

was dat er bijkomende uitgaven zijn. Wat zijn deze uitgaven? 

 

In artikel 500/301-01 ‘Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst’ 

worden een bedrag van 1.402 euro in onwaarde gezet. De heer Mathias Vanden Borre (N-

VA) vraagt om welke ontvangsten het concreet gaat.  

 

In artikel 50001/124-06 ‘Kosten voor culturele participatiebevordering’ wordt het krediet 

verminderd met 20.000 euro. Waarom wordt het krediet verminderd met 20.000 euro? Wat 

gebeurt er met die vrijgemaakte middelen? 

 

Het krediet in artikel 51002/332-01 ‘Subsidies voor kunsten’ wordt aangepast van 1.934.500 

euro naar 2.334.500 euro in functie van bijkomende uitgaven gefinancierd met de aanvullende 

dotatie (400.000 euro) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van COVID-19. 

Hoe zullen de subsidies verdeeld worden over de kunstorganisaties? Hoe wordt de 
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verdeelsleutel bepaald? Kan er een overzicht worden bezorgd van de reeds begunstigde 

organisaties? 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt antwoordt in plaats van collegelid Pascal Smet. De 

1ste vraag van de heer Mathias Vanden Borre betreft een correctie op de inkomsten 

erfgoedconvenant (1.000 euro desindexering) en verder 2 kleinere verschillen tussen 

vastgestelde rechten in effectief geïnd met name op de subsidies lokale netwerken (afgerond 

300 euro) en op de middelen voor een Erasmusproject (65 euro). 

 

De middelen van de artikelen rond Welzijn en Gezondheid zijn al voor een deel besteed. De 

besteding van de rest van de middelen wordt goed overdacht. Alles is afhankelijk van hoe de 

situatie zich evolueert. 

 

Er is de grote nood van daklozencentrum Foyer-Bodegem. Door besparingen heeft CAW 

Brussel beslist dit daklozencentrum af te stoten. Via Vlaams minister Wouter Beke krijgt het 

daklozencentrum 25.000 euro en binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden er ook 

inspanningen geleverd voor dit centrum. Volgens mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) 

wordt naar de VGC gekeken om als 3de partner bij te springen om ervoor te zorgen dat het 

daklozencentrum kan openblijven. Zijn hier al middelen voor voorzien? Graag wat meer uitleg. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) had dezelfde vragen over de voorgaande artikelen. Ze 

vraagt extra een overzicht van kosten die reeds werden gemaakt.  

 

Zoals de collegevoorzitter eerder liet weten, werden er reeds bepaalde uitgaven gedaan (kosten 

CAW, mondmaskers, spelkoffers…) Iedere dag komen er aanvragen voor middelen binnen. De 

VGC probeert zoveel mogelijk om hierop positief te antwoorden. Het is heel moeilijk om een 

overzicht per dag te geven. Zo snel alles stabiliseert, zal een helder overzicht van inkomsten en 

uitgaven bezorgd kunnen worden. 

 

De VGC wil er staan voor de daklozen. Maar er is natuurlijk de lange termijnvraag. De VGC 

zoekt samen met de GGC en Vlaams minister Wouter Beke naar een oplossing. Er moet echter 

worden bespaard bij het CAW. Vandaag heeft de collegevoorzitter nog geen antwoord op de 

vraag wat de lange termijnoplossing zal zijn. 

 

Het krediet op de cultuurparticipatie werd verlaagd tot 20.000 euro, maar deze besparing wordt 

via het nieuwe erratum tenietgedaan. Er komen 200.000 euro aan COVID-19 middelen bij. Het 

voorziene bedrag voor dit artikel bedraagt dus nu 180.000 euro extra.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) begrijpt dat er een verdubbeling is van het bedrag dat 

in eerste instantie voor de ‘Cartografie van de kinderopvang in Brussel’ was voorzien. Zijn er 

onvoorziene kosten? De subsidies voor kwaliteit en toegankelijkheid dalen. Dit is 

waarschijnlijk te verklaren door een verschuiving van de middelen. Wat zal de impact van de 

vermindering van deze middelen zijn? Er worden bijkomende middelen voor 

capaciteitsuitbreiding voorzien en die komen van de COVID-19 middelen. Waarvoor zal het 

geld worden gebruikt?  

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt zegt dat wat de cartografie betreft er een misverstand 

is aangezien er hiervoor niets in de initiële begroting stond ingeschreven. De 100.000 euro die 

nu wordt ingeschreven is het enige budget dat wordt voorzien. De bedoeling is een nieuwe 

editie van de ‘Cartografie van de kinderopvang in Brussel’ op te maken. In 2016 lag de focus 
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op de preventieve gezinsondersteuning en op de opvang van baby’s, peuters en schoolgaande 

kinderen. Nu zal de focus liggen enkel op de opvang van baby’s, peuters en schoolgaande 

kinderen. In Brussel is er geen gebrek aan de wil om kinderopvang op te starten, maar de 

financiering blijft een probleem. Aangezien er een nieuw decreet is, betreffende de 

buitenschoolse opvang en activiteiten zal hier ook de focus op liggen in de ‘Cartografie van de 

kinderopvang in Brussel’. 

 

In de oorspronkelijk begroting van 2020 was 40.000 euro bijkomende middelen voorzien voor 

het aanbod preventieve gezinsondersteuning. Dit zou worden georganiseerd door het Huis van 

het Kind. Ten opzichte van de begroting van 2019 waren er voor de subsidies op de 

toegankelijkheid 32.000 euro bijkomende middelen voorzien. Dit geld was voorzien voor 

bijkomende initiatieven voor toegankelijkheid via het Huis van het Kind.  

 

Op dit moment loopt er een traject voor de bijsturing van de organisatie en werking van het 

Huis van het Kind. Het resultaat van dit traject zal een nieuwe meerjarenovereenkomst zijn. De 

bijkomende middelen zullen pas nadien worden ingeschreven.  

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vindt dat het antwoord van collegelid Sven Gatz over 

de COOVI-campus nog heel wat elementen bevat die nog een verduidelijking vragen.  

 

Er is de rechtszaak met STRABAG die gaat over alle projecten die reeds werden afgerond. 

Hiervoor wordt een provisie van 1,5 miljoen euro ingeschreven. Het is blijkbaar wel niet zeker 

dat dit hele bedrag besteed zal worden. Hoe verhoudt deze 1,5 miljoen euro zich tot de 

sportcampus die gerealiseerd moet worden en waarvoor er ook middelen werden aangevraagd 

en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Sport. Collegelid Sven Gatz zegt dat de afloop 

van de rechtszaak afgewacht moet worden; daarna moet het bijzonder Investeringsplan worden 

afgewacht om het lot van bijkomende sportinfrastructuur op de COOVI-campus te kunnen 

meten. Dit verontrust de spreker enorm. Deze subsidielijn heeft dus blijkbaar helemaal niets te 

maken met de realisatie van de sportcampus. 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) zegt dat er 4.910.000 euro voorzien wordt voor de site van 

Sint-Joris Nieuwland. De VGC zal zelf als bouwheer optreden. Gaat dit bedrag dan integraal 

over het herstellen van die muur? Of gaat het over een ruimer project?  

 

Er worden aanpassingswerken voorzien aan de campus Kasterlinden. Welke investeringen 

dienen er te gebeuren? 

 

Het is inderdaad zo dat de komende maanden zal worden bekeken hoe de investeringen in de 

sportcampus op de COOVI-site in het Investeringsplan kan worden opgenomen. Collegelid 

Sven Gatz vindt het goed dat de Vlaamse overheid een stuk respijt heeft gegeven voor haar 

tussenkomst.  

 

Als de betwisting met STRABAG geen 1,5 miljoen euro kost, zal het resterende bedrag wel 

helpen bij het bepalen van de sportcampus.  

 

De informatie over het onderwijsreservefonds en de Sint-Joriscampus zal schriftelijk worden 

bezorgd.  

 

De aanpassingen op de campus Kasterlinden hebben betrekking op groeiende populatie van 

leerlingen in de secundaire school. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig voor de leerlingen type 
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3 in de basisschool omdat hier regelmatig moet worden omgegaan met emotionele of 

gedragsstoornissen. Er zijn soms tijdelijke crisissituaties die aanleiding kunnen geven tot een 

bepaalde vorm van agressie. De infrastructuur moet hier beter aan worden aangepast.  

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) vraagt bijkomende uitleg bij de heraanleg van de 

speelplaats van Zaveldal. 

 

Het antwoord over Zaveldal zal door collegelid Sven Gatz schriftelijk worden bezorgd. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) heeft nog een bijkomende vraag betreffende de 

gezinsinstellingen. Eerder werd verteld dat het bedrag betrekking heeft op de afwerking van 

projecten. Kan aan het verslag worden toegevoegd over welke projecten en budgetten het gaat? 

 

Voor de welzijnsinstellingen is er een vermindering van 136.000 euro. Welke projecten worden 

niet uitgevoerd of afgewerkt? 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) had dezelfde vragen. 

 

Met betrekking tot artikel 840/723-54 ‘Werken aan gemeenschapscentra en bibliotheken’ had 

de heer Mathias Vanden Borre (N-VA) graag vernomen waarvoor de 600.000 euro aan extra 

middelen worden gebruikt. 

 

Dit jaar stond er gepland om een nieuw beheersplan voor de gemeenschapscentra op te stellen. 

Hoe ver staat het hiermee?  

 

De nieuwbouwstudies en de werken aan de gemeenschapscentra, jeugdcentra en bibliotheken 

betreffen volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt vaak projecten die over 

verschillende begrotingsjaren lopen. Het is moeilijk in te schatten hoe de verdeling van de 

middelen over de jaren heen eruitziet. Soms worden middelen van voorgaande jaren opnieuw 

ingeschreven. Er wordt onder andere extra geld voorzien voor het kinderdagverblijf De 

Hummeltjes.  

 

Wat betreft de gezinsinstellingen loopt het investeringsplan af, maar er zijn nog een aantal 

projecten hangende. Aangezien de VGC afhankelijk is van externe bouwondernemingen is 

moeilijk te voorspellen wanneer facturen moeten worden ingeschreven.  

 

Belangrijk is dat alle projecten, die voorzien waren, zullen worden gerealiseerd. Het overzicht 

dat mevrouw Cieltje Van Achter vraagt, kan spijtig genoeg niet worden gegeven omdat alles 

afhangt van externe organisaties.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vindt het heel jammer dat er geen lijst beschikbaar is. 

Waarom mag men niet weten welke dossiers er hangende of lopende zijn? Voor het onderwijs 

hebben we dergelijke lijst ooit eens ontvangen.  

 

Er is volgens de collegevoorzitter een groot verschil tussen Onderwijs en Welzijn. Met 

betrekking tot Onderwijs worden er principebeslissingen genomen en hiervan kan een lijst 

worden bezorgd. Binnen Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt niet met dit type van 

beslissingen gewerkt. Er kan niet worden ingeschat wanneer wat komt.  
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5. Artikelsgewijze stemming  

 

Artikel 1. 

De begrotingswijziging 1 – gewone begroting, ontvangsten – voor het dienstjaar 2020 wordt 

als volgt vastgesteld: 

 

 Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet 

000 Vorige dienstjaren 2.000.228,96 2.404.119,90 4.404.348,86 

069 Overboekingen 29.874.400,00 -244.732,00 29.629.668,00 

119 Dotaties 136.807.165,00 4.017.674,00 140.824.839,00 

311 Stedelijk beleid 1.072.067,36 -6.033,68 1.066.033,68 

429 Onderwijs en Vorming 330.000,00 76.583,00 406.583,00 

490 CLB 2.865.000,00 8.000,00 2.873.000,00 

509 Algemeen Cultuur-, Jeugd-, en 

Sportbeleid 
2.756.501,00 -61.000,00 2.695.501,00 

524 Kunst, Cultureel erfgoed en 

Musea 

463.000,00 -8.000,00 455.000,00 

554 Jeugd 1.169.655,00 -33.000,00 1.136.655,00 

564 Sport 1.303.000,00 -35.000,00 1.268.000,00 

609 Welzijn en Gezondheid algemeen 164.000,00 -8.400,00 155.600,00 

629 Etnisch-culturele Minderheden 320.000,00 -48.000,00 272.000,00 

679 LOGO 261.747,00 -4.500,00 257.247,00 

690 Revalidatiecentrum ‘De Poolster’ 633.000,00 48.000,00 681.000,00 

 Totaal van de wijziging  6.105.711,22  

Algemeen totaal na 

begrotingswijziging 

194.243.146,32 6.105.711,22 200.348.857,54 

 

Artikel 1 wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

Artikel 2. 

 

De begrotingswijziging 1 – gewone begroting, uitgaven – voor het dienstjaar 2020 wordt als 

volgt vastgesteld:  

 

 Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet 

069 Overboekingen 56.882.547,00 2.113.504,00 59.009.051,00 

109 Algemene uitgaven en 5.155.500,00 203.000,00 5.358.500,00 

311 Stedelijk beleid 2.985.041,46 53.808,71 3.038.850,17 

319 Administratie 15.572.691,00 135.030,00 15.707.721,00 

429 Onderwijs en Vorming 8.397.000,00 962.583,00 9.359.583,00 

432 Speelpleinen 2.205.000,00 -135.000,00 2.070.000,00 

490 CLB 3.061.000,00 298.000,00 3.359.000,00 

496 Kasterlinden, campus 4.358.000,00 30.000,00 4.388.000,00 

497 Kasterlinden, buitengewoon 

basis- en secundair onderwijs 
7.252.000,00 -30.000,00 7.222.000,00 

509 Algemeen Cultuur-, Jeugd-, en 

Sportbeleid 
3.068.321,00 237.402,00 3.305.723,00 
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524 Kunst, Cultureel erfgoed en 

Musea 

4.228.084,21 970.500,00 5.198.584,21 

539 Sociaal-cultureel werk 3.072.616,00 1.000,00 3.073.616,00 

554 Jeugd 4.963.136,00 19.000,00 4.982.136,00 

564 Sport 3.380.000,00 -65.000,00 3.315.000,00 

609 Welzijn en Gezondheid algemeen 147.350,00 100.000,00 247.350,00 

619 Welzijn 5.486.500,00 700.000,00 6.186.500,00 

629 Etnisch-culturele Minderheden 1.308.000,00 87.000,00 1.408.000,00 

639 Gezondheid 1.513.610,00 200.000,00 1.713.610,00 

669 Gezin 4.378.250,00 224.810,00 4.603.060,00 

 Totaal van de wijziging  6.105.637,71  

Algemeen totaal na 

begrotingswijziging 

194.242.085,67 6.105.637,71 200.347.723,38 

 

Artikel 2 wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

Artikel 3. 

 

De begrotingswijziging A – buitengewone begroting, ontvangsten – voor het dienstjaar 2020 

wordt als volgt vastgesteld:  

 

 Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet 

069 Overboekingen 79.468.000,00 6.455.604,69 85.923.604,69 

109 Algemene uitgaven en 

ontvangsten 

4.446.000,00 6.800,00 4.452.800,00 

429 Onderwijs en Vorming - 1.922.458,00 1.922.458,00 

492 COOVI - 627.825,00 627.825,00 

 Totaal van de wijziging  9.012.687,69  

Algemeen totaal na de 

begrotingswijziging 

85.167.940,00 9.012.687,69 84.180.627,69 

 

Artikel 3 wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

Artikel 4.  

De begrotingswijziging A – buitengewone begroting, uitgaven – voor het dienstjaar 2020 

wordt als volgt vastgesteld:  

 Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet 

069 Overboekingen 137.940,00 2.550.283,00 2.688.223,00 

429 Onderwijs en Vorming 49.765.000,00 - 49.765.000,00 

492 COOVI 8.400.000,00 1.600.000,00 10.000.000,00 

496 Kasterlinden, campus 77.000,00 150.000,00 227.000,00 

497 Kasterlinden, buitengewoon 

basis- en secundair onderwijs 

190.000,00 20.000,00 210.000,00 

498 Zaveldal, buitengewoon secundair 

onderwijs 

200.000,00 245.000,00 445.000,00 

869 Patrimonium 23.911.000,00 4.447.404,69 28.358.404,69 

 Totaal van de wijziging  9.012.687,69  
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Algemeen totaal na de 

begrotingswijziging 

85.167.940,00 9.012.687,69 94.180.627,69 

 

Artikel 4 wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

Artikel 5. 

De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van 

de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. 

Artikel 5 wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

Artikel 6. 

Het College wordt gemachtigd om de kredieten afkomstig uit de aanvullende dotatie van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van COVID-19 en ingeschreven onder de 

begrotingsfuncties 4xx, 5xx en 6xx, aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en 

overdrachten binnen dezelfde respectieve begrotingsfunctie. 

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. 

Artikel 6 wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

 

6. Stemming over het geheel  

 

Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A 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,  

Guy VANHENGEL       Fouad AHIDAR 
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BIJLAGEN 
 

OVERZICHT ERFGOEDMIDDELEN 

 

BRUSSELSE 

MUSEUMRAAD 

JAARWERKING 2019, INCL. HET JONGEREN-

INITIATIEF MUSEUM NIGHT FEVER EDITIE 2019 

32.000,00 

AMVB WERKING 2019 50.000,00 

BE.BRUSSELEIR WERKING 2019 28.000,00 

NAKHLA HAMMAM. STEAMING STORIES 25.800,00 

GC HET HUIS PATCHMADAMMEKES EN MENEERKES VAN UKKEL 877,00 

ELS VANSTEELANDT HOLD THE LINE 1.000,00 

CARINE LAUWERS UNICA BRUSSEL, ONE DRESS 1.000,00 

NINA BODENHORST INITIATIE LEDERBEWERKING 1.000,00 

GC DE KRIEKELAAR BELLA BELICIA 1.500,00 

LOTTE VEUCHELEN WORKSHOPS WEVEN EN SPINNEN 1.500,00 

GC TEN NOEY PAPER FRIENDS #3/ST.JOSSE TROUVE 1.500,00 

IJZER EN VUUR! - 

FEU ET FER! 

KUREGEM IN VUUR EN VLAM VOOR AMBACHT MET 

GESCHIEDENIS 

1.500,00 

CYCLO HERONTDEK DE FIETSMECHANIEK IN HET 
VELOMUSEUM 

1.500,00 

BAWASA DE BRON - LA SOURCE 1.500,00 

FEDERATIE 

MAROKKAANSE EN 

MONDIALE 
DEMOCRATISCHE 

ORGANISATIES - 

SIEMPRE 

MY GRAIN TOO 1.500,00 

MOODY BLUE 
PRODUCTIONS 

FRONT WANDERERS 15.000,00 

ARCHIEF EN 

MUSEUM VOOR HET 

VLAAMS LEVEN TE 
BRUSSEL 

ONDERWIJS 2020 : 200 JAAR NEDERLANDSTALIG 

ONDERWIJS IN BRUSSEL 

25.000,00 

CYCLO HERONTDEK DE FIETSMECHANIEK MET CYCLO 1.500,00 

IJZER EN VUUR! VAN BEELDSCHERM NAAR AAMBEELD VOOR 

JONGEREN VAN SINT-JOOST EN SCHAARBEEK 

1.500,00 

STAD BRUSSEL KENNISMAKING MET DE WERELD VAN DE VASLE 

TANDEN VAN INSTITUUT ANNEESSENS-FUNCK 

1.500,00 

HADE QUAGHEBEUR ARTISTIEKE KORTFILM OVER HET MAAKPROCES 

VAN EEN JUWEEL UIT EDELMETAAL 

1.500,00 

PETRA REICHEL KENNISMAKEN MET DE BASISTECHNIEKEN VAN 

KERAMIEK 

1.500,00 

THOMAS 

MEUWISSEN 
VIOOLBOUWER 

BLOED, ZWEET EN SCHAVELINGEN 1.500,00 

KOREI EEN GLASRAAM : HOE MAAK JE DAT? 1.000,00 

EMMA GEORGE POTTERY FOR ALL 1.000,00 
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JONATHAN WIEME BODENHORST PRESENTATION MOVIE 1.000,00 

RECYCLART PERE FILIP 700,00 

LABOLOBO RUIMTEN, JONGEREN EN OUDEREN ONTDEKKEN 
SAMEN HET COLLECTIEVE GEHEUGEN VAN DE 

BRUSSELSE NOORDREGIO 

8.000,00 

 

 

BIJLAGE  

 

Met de overdracht van 565.000 euro (artikel 840/723-54) kunnen volgende verbouwings-

projecten en werken aan buitengewoon onderhoud verder gerealiseerd worden: 

 

1. Gemeenschapscentrum De Markten: 605.000 euro  

2. Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen: 500.000 euro 

3. Gemeenschapscentrum Elzenhof: 220.000 euro 

4. Gemeenschapscentrum Ten Noey: 60.000 euro 

 

 

BIJLAGE 

 

Voorbeelden van acties die momenteel lopen en liepen: 

 

1. À Fonds : VGC wil specifieke projecten door/voor jongeren die inspelen op de huidige 

noden ondersteunen. À Fonds heeft samen met #GrowSolidarity (Growfunding) een 

specifieke oproep voor projecten voor/door jongeren die inspelen op specifieke 

noden gerelateerd aan de Corona-maatregelen. Growfunding ziet voor deze 

campagnes af van hun normale fee. Projecten die voldoen aan deze voorwaarden kunnen 

ondersteuning krijgen op financieel, inhoudelijk en informatief vlak. 

2. Samenwerking Jeugddienst, Paspartoe, N22, Welzijn, Entiteit Gezin, Cultureghem en 

Samenlevingsopbouw: 1.800 knutselpakketten maken en verspreiden naar kwetsbare 

gezinnen.  

3. Aximax blijft spelen: de Aximax blijft doorgaan met anti-verveeltips, door zelf radio te 

maken, tekeningen te verzamelen voor de rusthuizen in de buurt of met weekend-take-over’s 

van hun Instagram.  

4. Centralisatie beweeg- en sporttips in Corona-tijd (weinig sociaal contact, individueel 

of kleine groep, weinig materiaal) + ontsluiten (ook bezorgd aan OCB- voor 

schoolmedewerkers paasaanbod) in afstemming met Sport Vlaanderen. Moev, ….  

5. Ondersteuning transport voedselpakketten Samenlevingsopbouw vanuit de sportdienst 

6. Actie via Paspartoe om omruilvoordeel douchebonnen voor Doucheflux aan te 

maken en omruilvoordeel koeltassen voor voedselbanken (tot einde voorraad) 

7. Speelplaatsactie in Nieuwland voor kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties. 

 

Daarnaast bekijken we momenteel wat de mogelijkheden zijn en dat doen we vanuit onze 

Sportdienst met de sportclubs.  
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BIJLAGE 

 
Bij de begrotingswijzing 1 en A van 2019 werd voor de heraanleg van de speelplaats in school 

Zaveldal 220.000 euro bijkomend ingeschreven op het artikel 498/723-52 Nieuwbouw, studies 

en aanpassingswerken aan gebouwen en 50.000 euro op het artikel 498/733-51 Erelonen voor 

plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies. 

 

Omdat op het einde van het werkjaar 2019 de school nog volop bezig was met de 

renovatiewerken binnen het schoolgebouw zelf en de plannen voor heraanleg van de speelplaats 

nog gwijzigd dienden te worden, werd de start van de heraanleg van de speelplaats 

doorgeschoven naar 2020. 

 

Het doel van de heraanleg is de speelplaats groener, warmer en meer uitnodigend te maken voor 

de leerlingen van Zaveldal, maar ook voor andere gebruikers van de Brede School Nieuwland. 

De werken zullen tijdens de zomervakantie worden uitgevoerd. 

 
 
BIJLAGE 

 

Bijkomende uitleg over de verschuivingen met betrekking tot de renovatiewerken Sint 

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. 

 

De renovatie van het schoolgebouw is noodzakelijk om de basisschool een comfortabele en 

veilige leeromgeving te bieden. De geraamde kostprijs van het project bedraagt op dit moment 

4.910.000 euro, inclusief btw en erelonen. Het project wordt gefinancierd door de VGC, 

AGION en het schoolbestuur, waarbij de VGC een investering doet van maximaal 2.887.000 

euro. De VGC dient echter de volledige som van 4.910.000 euro te begroten aangezien het 

project in zijn volledigheid wordt aanbesteed en aangezien de subsidies van AGION en de 

inbreng van het schoolbestuur pas nadien gevorderd worden op basis van de facturen.  

 

Omdat de VGC bouwheer is, wordt de kost van 4.910.000 euro verplaatst van het artikel 

400/631-51 ‘Investeringssubsidies voor scholenbouw’ naar de artikels 400/723-52 

‘Aanpassingswerken aan schoolgebouwen’ en 400/733-51 ‘Erelonen voor plannen van aanleg, 

urbanisatie en andere studies’. 

 

De reeds betaalde voorschotten voor het renovatieproject Sint-Joris Nieuwland worden 

teruggevorderd van de vzw Katoba (Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten) en AGION: 

1.903.940 euro (Katoba – 800.000 euro en AGION – 1.103.940 euro). (zie artikel 400/606-51 

Terugvordering van investeringen). 

 

Voor alle duidelijkheid het betreft hier het renovatiedossier Sint-Joris Nieuwland (en dus niet 

Sint-Joris Cellebroers).  
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BIJLAGE 

 

ARTIKEL 40009/332-02   Subsidies - scholen 

 

a) Aan de onderstaande scholen worden de volgende subsidies toegekend voor hun 

educatieve initiatieven die plaatsvinden tijdens het 2de en 3de kwartaal van het 

schooljaar 2019-2020: 

Instelling

s- nummer/ 

onder-

nemings-

nummer 

School/organisatiegeg

evens  

Gegevens 

rekeninghouder 

Instellings

- nummer/ 

onder-

nemings-

nummer 

Subsid

ie 

(EUR) 

129577 GO! basisschool De Kleine 

Geuzen  

Dieleghemse Steenweg 24 

1090 Brussel (Jette) 

basisschool De Kleine Geuzen 

Jette  

Dieleghemse Steenweg 24 

1090 Brussel (Jette) 

129577 3.700 

129023-1 Gemeentelijke basisschool De 

Knipoog  

Zaadstraat 30 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

Basisschool De Knipoog  

Zaadstraat 30 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

129023 3.600 

104307-1 GO! basisschool "De Mozaïek"  

Van Ysendyckstraat 24 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

BSGO Mozaiëk  

Van Ysendyckstraat 24-32 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

104307 2.400 

104307-2 GO! kleuterschool "De Mozaïek"  

Sleeckxlaan 106 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

BSGO Mozaiëk  

Van Ysendyckstraat 24-32 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

104307 400 

131532 GO! basisschool Balder Sint-Gillis  

De Mérodestraat 105-107-109-

111 

1060 Brussel (Sint-Gillis) 

Extra muros basisschool Balder  

Engelandstraat 49-51 

1060 Brussel (Sint-Gillis) 

feitelijke 

vereniging 

3.600 

131532-2 GO! basisschool Balder Sint-Gillis  

Generaal Lotzstraat 68 

1180 Brussel (Ukkel) 

Extra muros basisschool Balder  

Engelandstraat 49-51 

1060 Brussel (Sint-Gillis) 

feitelijke 

vereniging 

700 

132829 GFS De Beverboom  

Itterbeekse Laan 226 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 1.100 

003962-1 Gemeentelijke basisschool 

Veeweide lagere school  

Veeweidestraat 82 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 3.500 
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003962-2 Gemeentelijke basisschool 

Veeweide kleuteronderwijs  

Veeweidestraat 80 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 1.600 

003971-1 Gemeentelijke basisschool 

Goede Lucht  

Séverineplein 1 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 3.500 

003971-9 Gemeentelijke kleuterschool 

Doremi  

Demosthenesstraat 231 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 500 

003988-1 Gemeentelijke lagere school De 

Vijvers  

Pierre Longinstraat 1 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 3.600 

003988-5 Gemeentelijke kleuterschool De 

Vijvers  

Marius Renardlaan 5 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 500 

003996-1 Basisschool Dertien - lagere 

school  

Wayezstraat 56 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 3.800 

003996-5 Basisschool Dertien - 

kleuterschool  

Doverstraat 25 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 900 

004002-6 Gemeentelijke basisschool Het 

Rad/De Asters  

Asterhoek 6 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 1.300 

004002-7 Gemeentelijke Basisschool Het 

Rad/De Asters  

Guillaume Melckmanslaan 18B 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 1.100 

060996-1 Gemeentelijke basisschool 

Scheut  

Léopold De Swaefstraat 38 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 3.600 

128835-1 Gemeentelijke basisschool 

Kameleon  

Ropsy Chaudronstraat 7 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Gemeente Anderlecht  

Raadsplein 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0206.582.284 3.600 

004168 Gemeentelijke basisschool De 

Knapzak  

Gemeente Sint-Agatha-

Berchem  

0207.541.594 1.500 
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Soldatenstraat 19 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

Koning Albertlaan 33 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

004507 Gemeentelijke basisschool "De 

Wereldbrug"  

Hallestraat 34 

1190 Brussel (Vorst) 

Gemeente Vorst  

Pastoorsstraat 2 

1190 Brussel (Vorst)  

0207.367.489 3.500 

127027-1 Gemeentelijke basisschool "De 

Puzzel"  

de Fierlantstraat 35 

1190 Brussel (Vorst) 

Gemeente Vorst  

Pastoorsstraat 2 

1190 Brussel (Vorst)  

0207.367.489 3.500 

003798-1 Gemeentelijke basisschool 

Regenboog  

Ulensstraat 83 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

Gemeentelijke basisschool  

Regenboog  

Ulensstraat 83 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

003798 3.800 

004151-1 Gemeentelijke lagere school 

Paloke  

Ninoofsesteenweg 1001 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

Gemeentelijke basisschool 

Paloke  

Ninoofsesteenweg 1001 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

004151 1.300 

003831-1 Gemeentelijke basisschool Sint-

Joost-aan-Zee  

Grensstraat 67 

1210 Brussel (Sint-Joost-ten-

Node) 

Gemeentelijke basisschool 

Sint-Joost-aan-Zee  

Grensstraat 67 

1210 Brussel (Sint-Joost-ten-

Node) 

003831 3.700 

004135-4 Gemeentelijke basisschool Ket & 

Co  

Jean-Baptiste Decockstraat 54 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

Gemeentelijke basisschool 

Windekind  

J.B. Decockstraat 54 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

004135 3.700 

004143-1 Gemeentelijke basisschool 

Windroos  

Kortrijkstraat 52 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

Gemeentelijke basisschool 

Windroos  

Kortrijkstraat 52 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

004143 3.600 

111914-1 Gemeentelijke basisschool Mooi-

Bos  

Doorndal 3 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

Gemeenteschool Mooi-Bos  

Doorndal 3 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

111914 600 

004531 Gemeentelijke basisschool 

Prinses Paola  

Heilige-Familieplein 1 

1200 Brussel (Sint-Lambrechts-

Woluwe) 

Gemeenteschool Prinses Paola  

Heilige Familieplein 1 1200 

Brussel (Sint-Lambrechts-

Woluwe) 

004531 1.400 
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004366 Gemeentelijke basisschool 

Stokkel  

Henri Vandermaelenstraat 61 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

Gemeenteschool Stokkel  

H.Vandermaelenstraat 61 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

004366 1.500 

032177 Hoofdstedelijk Atheneum Karel 

Buls  

Bonekruidlaan 88 

1020 Brussel (Laken) 

Hoofdstedelijk Atheneum Karel 

Buls  

Bonekruidlaan 88 

1020 Brussel (Laken) 

032177 3.600 

045931 Gemeentelijke Kleuterschool 

Koningin Astrid  

Donderberg 35 

1120 Brussel (Neder-Over-

Heembeek) 

Koningin Astridschool - 

kleuterschool  

Donderberg 35 

1020 Brussel (Laken) 

045931 1.900 

041632-3 GO! atheneum Unescoschool 

Koekelberg  

Klein-Berchemstraat 1 

1081 Brussel (Koekelberg) 

Koninklijk Atheneum 

Koekelberg - Unescoschool  

Klein Berchemstraat 1 

1081 Brussel (Koekelberg) 

041632 3.900 

129338-1 GO! basisschool Papageno  

Twee Huizenstraat 43 

1140 Brussel (Evere) 

Papageno basisschool GO  

Tweehuizenstraat 43 

1140 Brussel (Evere) 

129338 2.500 

000125 GO! basisschool Kasteel Beiaard  

Kruipweg 23 

1120 Brussel (Neder-Over-

Heembeek) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 500 

031963 GO! atheneum Anderlecht  

Sint-Guidostraat 73 

1070 Brussel (Anderlecht) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 1.700 

108051 GO! basisschool 't Regenboogje  

Generaal Capiaumontstraat 73 

1040 Brussel (Etterbeek) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 1.200 

129072 GO! basisschool De Klimpaal - 

Freinetschool  

Paalstraat 61 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.300 

567891 BSGO! Campus Comenius  

Félix Vande Sandestraat 15 

1081 Brussel (Koekelberg) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 2.300 

000018-1 GO! basisschool De Kleurdoos  

Moutstraat 24 

1000 Brussel 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.900 

000018-2 GO! basisschool De Kleurdoos  

Vaartstraat 24 

1000 Brussel 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.800 
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000042-1 GO! basisschool Atheneum 

Etterbeek  

Edmond Mesenslaan 2 

1040 Brussel (Etterbeek) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.500 

000091-1 GO! basisschool De 

Goudenregen  

Frans Vervaeckstraat 47 

1083 Brussel (Ganshoren) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 1.300 

000117-1 GO! basisschool Zavelberg  

Oscar Ruelensplein 13 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 900 

000133-1 GO! basisschool De Weg-Wijzer  

Sint-Vincentiusstraat 29 

1140 Brussel (Evere) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 500 

000158-1 GO! basisschool De Stadsmus  

Henri de Brouckèrelaan 16 

1160 Brussel (Oudergem) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 2.900 

041483-1 GO! atheneum Etterbeek  

Edmond Mesenslaan 2 

1040 Brussel (Etterbeek) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.500 

041863-1 GO! atheneum Ukkel  

Nekkersgatlaan 17 

1180 Brussel (Ukkel) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 600 

041871-1 GO! Middenschool Ukkel  

Nekkersgatlaan 17 

1180 Brussel (Ukkel) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 800 

041954-1 GO! Meertalig Atheneum 

Woluwe  

Grote Prijzenlaan 59 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.600 

041954-2 GO! atheneum Brussel  

Moutstraat 24 

1000 Brussel 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.600 

115535-1 GO! basisschool De Buurt  

Groenstraat 136 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 1.700 

129346-1 GO! basisschool De 

Muziekladder  

Jan Blockxstraat 23 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

Scholengroep 8: Brussel  

Oud-Strijderslaan 200 

1140 Brussel (Evere) 

0267.377.629 3.400 



- 41 - 

 

061961-1 HSBS De Droomboom  

Louis Wittouckstraat 46 

1020 Brussel (Laken) 

School 52 Stad Brussel  

L. Wittouckstraat 46 

1020 Brussel (Laken) 

061961 1.700 

032284 Instituut Anneessens-Funck  

Groot Eiland 39 

1000 Brussel 

Stad Brussel   

Anspachlaan 6 

1000 Brussel 

0207.373.429 2.000 

032284-2 Instituut Anneessens-Funck  

Fonteinstraat 2 

1000 Brussel 

Stad Brussel   

Anspachlaan 6 

1000 Brussel 

0207.373.429 700 

000141-1 GO! basisschool De Zonnewijzer  

Grote Prijzenlaan 59 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

Vriendenkring de Zonnewijzer  

Prinsendal 10 

3090 Overijse 

feitelijke 

vereniging 

400 

000182-1 GO! basisschool Floralia  

Floraliënstraat 29 

1200 Brussel (Sint-Lambrechts-

Woluwe) 

Vriendenkring Floralia  

Floraliënstraat 29 - 1200 

Brussel (Sint-Lambrechts-

Woluwe) 

feitelijke 

vereniging 

1.500 

004226-1 Basisschool "Vier-Winden"  

Steenweg op Merchtem 9 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

vzw  Vier-Winden - Basisschool  

Steenweg op Merchtem 9 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

0447.198.110 3.800 

003939 Basisschool Voorzienigheid  

Georges Moreaustraat 104 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw  Vrije Katholieke Scholen 

van Anderlecht  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0416.240.163 3.500 

004011-1 Basisschool Regina Assumpta  

Adolphe Willemynsstraat 213 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw  Vrije Katholieke Scholen 

van Anderlecht  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0416.240.163 3.500 

004036-1 Basisschool Instituut Maria 

Onbevlekt  

Resedastraat 61 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw  Vrije Katholieke Scholen 

van Anderlecht  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0416.240.163 3.800 

055715-1 Vrije Basisschool Scheutplaneet  

Ninoofse Steenweg 339 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw  Vrije Katholieke Scholen 

van Anderlecht  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0416.240.163 3.800 

055715-2 Vrije Basisschool Scheutplaneet  

Ninoofse Steenweg 333 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw  Vrije Katholieke Scholen 

van Anderlecht  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0416.240.164 3.600 

055814-1 Basisschool Regina Assumpta  

Adolphe Willemynsstraat 215 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw  Vrije Katholieke Scholen 

van Anderlecht  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0416.240.163 3.500 
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003863-1 Basisschool Mariaschool  

Rubensstraat 108 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

vzw  Vrije Katholieke School 

Schaarbeek-Noord  

Rubensstraat 108 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

0422.949.692 3.900 

045922-3 GBS Leidstarschool  

Claessensstraat 59 

1020 Brussel (Laken) 

vzw Beheer Schoolfinanciën 

Basisschool Leidstar  

Claessensstraat 59 

1020 Brussel (Laken) 

0739.589.465 3.500 

004069-1 Basisschool Sint-Albertus  

Bloemkwekersstraat 128 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

vzw Bestuurcomité van de 

Nederlandstalige Katholieke 

Scholen te Sint-Agatha-

Berchem  

Kerkstraat 83 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

0418.087.915 3.700 

004077-1 Basisschool Sint-Jozef  

Kerkstraat 83 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

vzw Bestuurcomité van de 

Nederlandstalige Katholieke 

Scholen te Sint-Agatha-

Berchem  

Kerkstraat 83 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

0418.087.915 3.700 

049023-1 GO! kunsthumaniora Brussel  

Chrysantenstraat 26 

1020 Brussel (Laken) 

vzw Da Capo  

Chrysantenstraat 26 

1020 Brussel (Laken) 

0849.219.261 2.000 

033829 Don Bosco Technisch Instituut  

Guldendallaan 90 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

vzw Don Bosco 

Onderwijscentrum  

Don Boscolaan 15 

3050 Oud-Heverlee 

0415.432.291 2.400 

033829 Technisch Instituut Don Bosco - 

Centrum voor Leren en Werken  

Guldendallaan 90 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

vzw Don Bosco 

Onderwijscentrum  

Don Boscolaan 15 

3050 Oud-Heverlee 

0415.432.291 2.200 

003871-1 Gesubsidieerde vrije basisschool 

Champagnat  

Richard Vandeveldestraat 4 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

vzw Erasmuscollege  

Richard Vandeveldestraat 4 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

0412.703.524 3.800 

032342-1 Jan-van-Ruusbroeckollege  

Forumlaan 4 

1020 Brussel (Laken) 

vzw Ignatius scholen in 

beweging  

Ursulinenstraat 4 

1000 Brussel 

0632.587.280 1.000 

127464-1 Jan-van-Ruusbroeckollege - 

Eerste Graad  

Forumlaan 4 

1020 Brussel (Laken) 

vzw Ignatius scholen in 

beweging  

Ursulinenstraat 4 

1000 Brussel 

0632.587.280 1.800 
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122382-1 Campus Innova  

Industrielaan 31 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Inrichtende Macht Lucerna  

Industrielaan 31  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0860.511.645 800 

004341-1 Basisschool Heilig Hart van 

Maria Instituut  

Oud-Strijderslaan 61b 

1140 Brussel (Evere) 

vzw Inrichtende macht van het 

Heilig Hart van Maria Instituut  

Oud-Strijderslaan 61b 

1140 Brussel (Evere) 

0431.805.693 3.800 

003848-1 Heilige Familie Schaarbeek 

Helmet  

Helmetsesteenweg 216 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

vzw Instituut van de Heilige-

Familie te Schaarbeek  

Helmetsesteenweg 216 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

0415.294.810 3.600 

003681 Basisschool Maria Boodschap  

Vlaamsesteenweg 155 

1000 Brussel 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.800 

003855-1 Basisschool Boodschapinstituut  

Jan Stobbaertslaan 58 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.600 

003905-1 Basisschool Lutgardis  

Emile de Becolaan 57 

1050 Brussel (Elsene) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.175 3.900 

003921-1 Vrije kleuterschool Paruckschool  

Paruckstraat 20 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.600 

004101-1 Lagere school Sint-Karel  

Klokbloemenstraat 14 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.800 

004127-1 VBS Imelda  

Ninoofsesteenweg 130 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.800 

004176-1 Basisschool Instituut van de 

Ursulinen  

Herkoliersstraat 65 

1081 Brussel (Koekelberg) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.800 

004391-1 GVLS Mater Dei  

Luchtvaartlaan 70 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.900 

004556-1 Vrije basisschool Voorzienigheid  

Fabrystraat 40 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

0447.017.174 3.900 
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1200 Brussel (Sint-Lambrechts-

Woluwe) 

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

032151-1 Maria-Boodschaplyceum  

Moutstraat 22 

1000 Brussel 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 .3900 

033258-3 Imelda-Instituut  

Moutstraat 19-23 

1000 Brussel 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.600 

033803-1 Mater Dei-Instituut  

Luchtvaartlaan 70 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

vzw Katholieke Scholen Brussel 

Annuntiaten  

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0447.017.174 3.700 

032094 Lutgardiscollege  

De Wahalaan 11 

1160 Brussel (Oudergem) 

vzw Lutgardisscholen Brussel  

Zandgroeflaan 6  

1160 Brussel (Oudergem) 

0412.433.607 2.100 

004432-1 Basisschool Sint-Juliaan 'De 

Vlindertuin'  

Sint-Juliaanskerklaan 16 

1160 Brussel (Oudergem) 

vzw Lutgardisscholen Brussel  

Zandgroeflaan 6  

1160 Brussel (Oudergem) 

0412.433.607 1.500 

047316-7 Middelbare Steinerschool 

Brussel  

Priemstraat 53 

1000 Brussel 

vzw Middelbare Steinerschool 

Vlaanderen  

Kasteellaan 54 

9000 Gent 

0433.799.143 1.100 

003889 Basisschool Ten Nude  

John Waterloo Wilsonstraat 21 

1000 Brussel 

vzw N.K.O. Brussel N.O.  

John Waterloo Wilsonstraat 21 

1000 Brussel 

0411.108.665 3.800 

004333-1 Sint-Jozefschool  

Edward Dekosterstraat 38 

1140 Brussel (Evere) 

vzw O.L.-Vrouw-St.Jozef Evere  

P. Damiaanstraat 40 

1140 Brussel (Evere) 

0435.049.255 3.800 

004358-1 Basisschool 'Onze-Lieve-Vrouw'  

Pater Damiaanstraat 40 

1140 Brussel (Evere) 

vzw O.L.-Vrouw-St.Jozef Evere  

P. Damiaanstraat 40 

1140 Brussel (Evere) 

0435.049.255 3.800 

032136 Maria Assumptalyceum ASO-

TSO-BSO  

Stalkruidlaan 1 

1020 Brussel (Laken) 

vzw Onderwijsinrichtingen 

Zusters der Christelijke Scholen 

- West-Brabant  

Paul Jansonstraat 57 

1020 Brussel (Laken) 

0421.912.980 1.800 

127878 Maria Assumptalyceum  

Stalkruidlaan 9 

1020 Brussel (Laken) 

vzw Onderwijsinrichtingen 

Zusters der Christelijke Scholen 

- West-Brabant  

Paul Jansonstraat 57 

1020 Brussel (Laken) 

0421.912.980 2.300 
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133405 Vrij Basisschool Maria Assumpta 

Donderberg  

Donderberg 28 

1120 Brussel (Neder-Over-

Heembeek) 

vzw Onderwijsinrichtingen 

Zusters der Christelijke Scholen 

- West-Brabant  

Paul Jansonstraat 57 

1020 Brussel (Laken) 

0421.912.980 500 

132365 Basisschool Sint-Vincentius  

Egide Vanophemstraat 3 

1180 Brussel (Ukkel) 

vzw Parochiescholen Sint-Jozef 

en Sint-Vincentius - Ukkel  

Sint-Jobsesteenweg 608 

1180 Brussel (Ukkel) 

0434.115.382 300 

004473-1 Basisschool Sint-Jozef  

Sint-Jobsesteenweg 608 

1180 Brussel (Ukkel) 

vzw Parochiescholen Sint-Jozef 

en Sint-Vincentius - Ukkel  

Sint-Jobsesteenweg 608 

1180 Brussel (Ukkel) 

0434.115.382 3.700 

132365-1 Basisschool Sint-Vincentius  

Beeckmanstraat 99 

1180 Brussel (Ukkel) 

vzw Parochiescholen Sint-Jozef 

en Sint-Vincentius - Ukkel  

Sint-Jobsesteenweg 608 

1180 Brussel (Ukkel) 

0434.115.382 200 

004044 Kleuterschool Sint-

Niklaasinstituut  

Bergense Steenweg 1421 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Scheppers-Anderlecht  

Bergensesteenweg 1421  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0413.350.850 3.600 

115493 Lagere school Sint-

Niklaasinstituut  

Bergense Steenweg 1421 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Scheppers-Anderlecht  

Bergensesteenweg 1421  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0413.350.850 3.900 

126029-1 Sint-Niklaasinstituut  

Bergense Steenweg 1421 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Scheppers-Anderlecht  

Bergensesteenweg 1421  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0413.350.850 3.700 

126037-1 Sint-Niklaasinstituut - Autonome 

Eerste Graad  

Bergense Steenweg 1421 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Scheppers-Anderlecht  

Bergensesteenweg 1421  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0413.350.850 3.500 

131516-1 Vrije basisschool De Schatkist - 

Evangelische Basisschool  

Arthur Maesstraat 58 

1130 Haren 

vzw School met de Bijbel de 

Schatkist  

Achille Detiennestraat 38 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

0502.464.255 1.800 

004523-1 Basisschool Sint-Augustinus  

Sint-Augustinuslaan 16 

1190 Brussel (Vorst) 

vzw Schoolcomité 

Nederlandstalige Sint-

Augustinuschool  

Sint-Augustinuslaan 16  

1190 Brussel (Vorst) 

0408.697.622 2.600 

004481 Vrije Basisschool  

Horzelstraat 28 

1180 Brussel (Ukkel) 

vzw Schoolcomité van de 

Parochiale Scholen van 

Calevoet  

Horzelstraat 28 

1180 Brussel (Ukkel) 

0408.176.493 2.400 
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004283 Basisschool Heilig-Hart  

Heilig-Hartlaan 6 

1090 Brussel (Jette) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.900 

032797 Sint-Pieterscollege  

Léon Theodorstraat 167 

1090 Brussel (Jette) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.500 

003756-1 Basisschool Sint-Albert  

Haeckstraat 61 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.600 

003897-1 Basisschool Lutgardis Etterbeek  

Generaal Fivéstraat 42 

1040 Brussel (Etterbeek) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 4.000 

003954-1 Basisschool Sint-Pieter  

Dokter Jacobsstraat 49 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.800 

004028-1 Basisschool Sint-Guido  

Dokter Jacobsstraat 67 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.800 

004051-1 Basisschool De Groene School  

Bloeistraat 41 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.500 

004119-1 Basisschool Sint-Martinus  

Palokestraat 79 

1080 Brussel (Sint-Jans-

Molenbeek) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.800 

004201-1 Basisschool Sint-Lutgardis  

Jean De Greefstraat 3 

1083 Brussel (Ganshoren) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.800 

004259-1 Lagere school Sint-Pieterscollege  

Léon Theodorstraat 167 

1090 Brussel (Jette) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.600 

004259-2 Basisschool Sint-Pieterscollege  

Leopold I straat 307 

1090 Brussel (Jette) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.600 

004275-1 Basisschool Sint-Michiels  

Leopold I straat 362 

1090 Brussel (Jette) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 4.000 

004374-1 Vrije Basisschool Sint-

Jozefscollege  

Woluwelaan 18 

1150 Brussel (Sint-Pieters-

Woluwe) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.600 
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004549-1 Basisschool Angelusinstituut  

Roodebeeksesteenweg 586 

1200 Brussel (Sint-Lambrechts-

Woluwe) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.600 

032052-1 Sint-Guido-Instituut  

Dokter Jacobsstraat 67 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.700 

032052-2 Sint-Guido-Instituut  

Ninoofse Steenweg 369 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.800 

032052-5 Sint-Guido-Instituut  

Sainte-Adresseplein 12 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Sint-Goedele Brussel  

Verheydenstraat 39  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0478.379.452 3.500 

003699-1 Kleuterschool Sint-Joris  

Cellebroersstraat 16 

1000 Brussel 

vzw Sint-Jorisbasisschool   

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0409.933.084 3.500 

003699-3 Lagere school Sint-Joris  

Nieuwland 194 

1000 Brussel 

vzw Sint-Jorisbasisschool   

Naamsesteenweg 355 

3001 Leuven 

0409.933.084 3.800 

049189 Sint-Lukas Kunsthumaniora  

Groenstraat 156 

1030 Brussel (Schaarbeek) 

vzw Sint-Lukas Kunstschool 

Brussel  

Groenstraat 156  

1030 Brussel (Schaarbeek) 

0458.597.291 4.000 

004465 Basisschool Sint-Paulus  

Baron Guillaume Van 

Hammestraat 20 

1180 Brussel (Ukkel) 

vzw Sint-Paulusschool  

Baron G.Van Hammestraat 20 

1180 Brussel (Ukkel) 

0444.977.897 3.500 

031997 COOVI Secundair Onderwijs  

Emile Grysonlaan 1 

1070 Brussel (Anderlecht) 

vzw Vriendenkring COOVI 

Secundair  

Emile Grysonlaan 1  

1070 Brussel (Anderlecht) 

0419.362.078 2.800 

041764-1 GO! technisch atheneum 

Zavelenberg  

Oscar Ruelensplein 13 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

vzw Vriendenkring K.T.A. 

Zavelenberg  

Oscar Ruelensplein 13 

1082 Brussel (Sint-Agatha-

Berchem) 

0840.998.116 1.500 

041368-1 GO! lyceum 'Martha Somers' 

Brussel  

Karel Bogaerdstraat 4 

1020 Brussel (Laken) 

vzw Vriendenkring Lyceum 

Martha Somers Brussel  

K. Bogaerdstraat 4 

1020 Brussel (Laken) 

0479.240.772 3.500 

115527-1 GO! basisschool Magnolia  

Drogenbossesteenweg 156 

1180 Brussel (Ukkel) 

vzw Vriendenkring Magnolia 

Ukkel  

Drogenbossesteenweg 156 

1180 Brussel (Ukkel) 

0476.220.114 3.600 

 


