VR 2021 2105 MED.0177/22

BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING
NAAR AANLEIDING VAN DE
BEGROTINGSUITVOERING 2020
BRUSSEL
Ingediend door
Benjamin Dalle
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

1

I. INHOUDSOPGAVE
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER ...............................................................3
III. SAMENVATTING ...................................................................................3
IV. BRUSSEL .............................................................................................5
1. BRUSSEL ............................................................................................5
1.1. Budgettair kader .............................................................................6
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s) .....7
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag .................................................. 22
1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht ............................................... 25
V. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER BELEIDSVELD
............................................................................................................. 27
VI. LIJST MET AFKORTINGEN .................................................................... 27
VII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’ .............................. 28
VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’............................................................................................ 28
IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’ .. Error!
Bookmark not defined.
X. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN
VAN HET HOF VAN JUSTITIE” .......................... Error! Bookmark not defined.

2

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Het eerste volledige jaar van deze regeerperiode werd bruusk doorkruist door de
coronapandemie die tot snel schakelen dwong. Via een Noodfonds kon ik onze
partners die het meest te lijden hadden onder deze crisis steunen en ademruimte
geven. Daarnaast verleende ik kleine investeringssubsidies aan het brede VlaamsBrusselse netwerk zodat in veilige omstandigheden kon worden verder gewerkt
tijdens en na deze pandemie.
Daarnaast werkte ik verder aan een aantal belangrijke beleidsinstrumenten. Ik
legde de basis voor de vernieuwing en modernisering van de beleids- en
beheersinstrumenten van de VGC, met een modern begrotings- en
rekeningenstelsel en een bestuurlijk goedkeuringstoezicht op het meerjarenplan,
de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening. Daarnaast worden de
schriftelijke kennisgevingen of verzendingen van besluiten en beslissingen van de
VGC en de Vlaamse Gemeenschap vervangen door verplichte digitale
kennisgevingen of verzendingen.
Ik vernieuwde de subsidielijn Projecten voor Brussel op basis van een participatief
traject, stelde een duidelijk en gebruiksvriendelijk richtlijnenkader op voor het
aanvragen van investeringssubsidies via het Vlaams Brusselfonds en sloot
meerjarenovereenkomsten af met onze structurele partners voor de periode 20212025.
Ik voerde een actief beleid rond de positie en de kracht van het Nederlands met
het Huis van het Nederlands als centrale actor. De Taalwetwijzer kreeg een nieuwe
adem door een vernieuwde website en een gerichte campagne, die in januari 2021
van start ging.
Vanuit mijn horizontale bevoegdheid bleef ik een actieve en intermediaire rol
spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse ministers. Zo werd bijvoorbeeld de
Brusselnorm gemonitord aan de hand van recent cijfermateriaal.
III. SAMENVATTING
Het Vlaams Brusselbeleid steunt tijdens deze regeerperiode op vier grote
strategische doelstellingen waarvan er drie een budgettaire impact hebben.
De eerste doelstelling van het Vlaams Brusselbeleid is de voortzetting en uitdieping
van de gestructureerde samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie
(VGC). Het verlenen van een dotatie en subsidies aan de VGC past in dit kader.
Die samenwerking zal worden gestoeld op een onderling overlegd strategisch
meerjarenplan (beleidscyclus) en een modern begrotings- en rekeningstelsel
(beheerscyclus). In 2020 werden op regelgevend vlak cruciale stappen vooruit
gezet in de implementatie van die nieuwe beheers- en beleidscyclus, die vanaf 1
januari 2022 in werking zal treden.
De tweede doelstelling betreft de verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief
netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. Die
financiering is doelgericht en aanvullend bij het beleid van de functioneel bevoegde
ministers in de Vlaamse Regering. Daartoe bestaan er drie beleidsinstrumenten die
perfect op elkaar inspelen: het Vlaams Brusselfonds dat een investeringsbeleid
voert, werkingsmiddelen aan sterke, structurele partners (inclusief de EVA
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Muntpunt) die nominatief in de begroting zijn vermeld en project- en
impulssubsidies aan hoofdstedelijke en stadsinnovatieve initiatieven. In 2020
maakten we werk van de vernieuwing van twee beheersinstrumenten. Er werd een
richtlijnenkader voor het aanvragen van een investeringssubsidie bij het Vlaams
Brusselfonds uitgewerkt rond zeven afgebakende beleidsdoelstellingen. De
subsidiegids “Projecten voor Brussel” werd op basis van een participatief project
geactualiseerd. Met de nominatief gesubsidieerde organisaties sloten we nieuwe
beheersovereenkomsten af voor de periode 2021-2025 op basis van gedegen
meerjarenplannen. De coronacrisis had een zware impact op de werking van de
verschillende Vlaams-Brusselse partners. Via het Noodfonds gaven we de nodige
financiële ademruimte aan onze structurele en projectpartners zodat de
dringendste noden konden worden gelenigd. Daarnaast werd er via het Vlaams
Brusselfonds een oproep gelanceerd rond kleine investeringen zodat de VlaamsBrusselse werkingen veilig konden verder werken en heropstarten.
De derde doelstelling focust op de versterking van de positie van het Nederlands
in de hoofdstad. Financiële hefbomen zijn een werkingssubsidie aan het Huis van
het Nederlands, waarmee een meerjarenovereenkomst werd afgesloten voor de
periode 2021-2025 en een toelage aan het begrotingsfonds werking
Volwassenenonderwijs om de cursussen NT2 voor Brusselaars kosteloos te blijven
aanbieden. Daarnaast gaven we in 2020 via een vernieuwde website en een
gerichte campagne in Brussel meer zichtbaarheid aan de dienstverlening van de
Taalwetwijzer.
De vierde doelstelling behelst het streven naar een coherent en geëngageerd beleid
voor onze hoofdstad gedragen door de hele Vlaamse Regering, waarbij de Vlaamse
minister bevoegd voor Brussel een intermediaire en faciliterende rol speelt. De
Brusseltoets en de Brusselnorm blijven daarbij de cruciale instrumenten. Die
doelstelling heeft geen financiële repercussies voor het begrotingsprogramma
Brussel.
TOTAAL – BRUSSEL, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

2.500

0

0

49.066

52.525

2e BA-JR

2.500

0

0

51.012

53.079

BU

2.085

0

0

50.597

52.118

PROGRAMMA PG – BRUSSEL
(duizend euro)
2020
2e BA

AO
2.500

TO

LO
0

VAK
0

49.066

VEK
52.525
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2e BA-JR

2.500

0

0

51.012

53.079

BU

2.085

0

0

50.597

52.118

IV. BRUSSEL
Voor het beleidsveld Brussel is er slechts één inhoudelijk structuurelement:
Brussel.
1. BRUSSEL
Binnen het inhoudelijk structuurelement “Brussel” worden alle kredieten
ondergebracht in het kader van het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake
de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip
van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing
en het op maat ontwikkelen en aanbieden van een ondersteuningsaanbod in
diverse sectoren.
Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond vier strategische doelstellingen:
SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld
op respect en vertrouwen;
SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad;
SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad;
SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door
de hele Vlaamse Regering.
De realisatie van het beleid gebeurt door:
- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van hoofdstedelijke initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een
investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds en Muntpunt;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en
coördineren van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van
openbaar nut, cat. A.
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1.1. Budgettair kader
BRUSSEL, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

TO

2e BA

BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

2.500

2.085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

2.085

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere
Totaal

Inhoudelijke toelichting:
Er is één ontvangstenartikel ingeschreven PJ0-9PGIAEX-OI (Vlaams Brusselfonds)
voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en
investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse overheid.
BRUSSEL, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

ESR-uitgaven WT,
LO, PR

42.619

42.917

42.502

44.686

44.984

44.023

Toelagen IS

5.391

7.039

7.039

6.783

7.039

7.039

Overige LE,
PA, andere

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

Tot.
incl.
Overflow

49.066

51.012

50.597

52.525

53.079

52.118

-526

-526

-526

1.134

1.134

1.132

49.592

51.538

51.123

51.391

51.945

50.986

Overflow
Tot.
excl.
Overflow
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
Kredietevolutie ESR-uitgaven 2e BA t.o.v. 2e BA-JR: +298 keuro VAK en VEK:
PJ0-1PGI2EA-WT (+264 keuro VAK en +396 keuro VEK)
+264 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet
(indexprovisie).
+132 keuro VEK herverdeeld van PJ0-1PGI2EB-WT omdat er een tekort aan
VEK was op dit begrotingsartikel om alle dossiers aan te rekenen.
PJ0-1PGI2EB-WT (+615 keuro VAK en +483 keuro VEK)
-8 keuro VAK en VEK herverdeeld naar PJ0-1PGI2EC-WT voor de financiële
ondersteuning van de social media campagne van het Huis van het Nederlands
in het kader van de coronacrisis.
+8 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet
(indexprovisie).
+615 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit de Coronaprovisie voor de steun
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (Noodfonds).
-132 keuro VEK herverdeeld naar PJ0-1PGI2EA-WT.
PJ0-1PGI2EC-WT (+52 keuro VAK en VEK)
+38 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit de Coronaprovisie voor de steun
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (Noodfonds).
+6 keuro VAK en VEK herverdeeld van het provisioneel krediet
(indexprovisie).
+8 keuro VAK en VEK herverdeeld van PJ0-1PGI2EB-WT voor de financiële
ondersteuning van de social media campagne van het Huis van het Nederlands
in het kader van de coronacrisis.
PJ0-1PGI2EV-WT (-633 keuro VAK en VEK)
-633 keuro VAK en VEK herverdeeld naar FD0-1FFD2FB-WT (werking
volwassenonderwijs).
Kredietevolutie Toelagen 2e BA t.o.v. 2e BA-JR: +1.648 keuro VAK en +256 keuro
VEK:
PJ0-1PGI2EW-IS (+216 keuro VAK en VEK)
+107 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit de Coronaprovisie voor de steun
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (Noodfonds).
+109 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit de provisie voor investeringen
in het kader van het actieplan energie-efficiëntie.
PJ0-1PGI5EX-IS
(+1.432
keuro
VAK
en
+40
keuro
VEK)
+1.392 keuro VAK is een systeemtechnische gelijkstelling van het
vastleggingskrediet aan het vereffeningskrediet. Dit heeft tot gevolg dat het
gestemd vastleggingskrediet afwijkt van het effectieve vastleggingskrediet.
De verbintenissen staan opgenomen onder het VAK van het Vlaams
Brusselfonds (onder 1.1.2. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit
Vlaams Brusselfonds).
+40 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit de Coronaprovisie voor de steun
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (Noodfonds).
Kredietevolutie Overflow 2e BA t.o.v. 2e BA-JR:
Op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT (+1.578 keuro), PJ0-1PGI2EC-WT (+82
keuro) en PJ0-1PGI5EX-IS (-526 keuro) werd de begrote overflow behouden.
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De
begrotingsuitvoering
begrotingsartikels.

wordt

toegelicht

onder

de

respectievelijke

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen

PJ0-9PGIAEX-OI – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud
Ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen
van Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen van de
Vlaamse overheid.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

2.500

0

0

Uitvoering

2.085

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Omwille van de coronacrisis konden niet alle geplande investeringen en
onderhoudskosten aan Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel worden
uitgevoerd (ESR 61.12 en ESR 41.10 in de begroting van het Vlaams Brusselfonds)
waardoor de inkomsten 415 keuro lager zijn.
Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt 1.1.2.
Uitgavenartikelen
PJ0-1PGI2EA-WT – EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Een gestructureerde en transparante
samenwerking met de VGC gestoeld op respect en vertrouwen). Inbegrepen zijn
de dotatie en de investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgave
incl. Overflow

28.002

28.266

28.266

27.978

28.374

28.373

0

0

0

0

0

0

28.002

28.266

28.266

27.978

28.374

28.373

Overflow
Totaal
excl.
Overflow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK werd op dit begrotingsartikel volledig besteed. Er werd afgerond 1 keuro
VEK niet benut bij de aanrekening van de investeringssubsidie voor
gemeenschapsinfrastructuur.
- Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie
De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontving een dotatie van 27.150 keuro voor
de algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.
- Investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor
gemeenschapsinfrastructuur
De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontving een investeringssubsidie van 1.116
keuro voor de financiering van de volgende investeringen:
- uitbreiding van het renovatieproject van het gemeenschapscentrum “De
Vaartkapoen”;
- renovatie van de HVAC-installatie in het niet vernieuwde gedeelte van het
gemeenschapsinfrastructuur “De Zeyp”;
- uitbreiding van het renovatieproject van het gemeenschapscentrum
“Elzenhof”.
PJ0-1PGI2EB-WT
BRUSSELBELEID

–

INITIATIEVEN

EN

INVESTERINGEN

VOOR

HET

Korte inhoud
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk,
laagdrempelig en kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in
de hoofdstad). Inbegrepen zijn de algemene werkingskosten, de subsidielijn
“Projecten voor Brussel” en de nominatieve subsidies aan organisaties.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Overflow

11.680

12.295

12.295

13.689

14.172

13.628

0

0

0

1.578

1.578

1.577

11.680

12.295

12.295

12.111

12.594

12.051

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK op dit begrotingsartikel werd volledig besteed. Er kon 543 keuro VEK (excl.
overflow) niet worden besteed omdat de VEK-aanrekening de effectieve
prestaties/subsidieperiodes volgt. Door de coronacrisis werden sommige dossiers
uitgesteld of liepen ze vertraging op waardoor minder kon worden aangerekend.
De aangerekende overflow bedraagt uiteindelijk 1 keuro minder dan begroot door
een inhouding op het saldo van een subsidie.
Algemene werkingskosten
In totaal werd er 52 keuro besteed voor algemene werkingskosten.
-

-

36 keuro voor de begeleiding van het participatief traject naar de
subsidielijn "Projecten voor Brussel", uitgevoerd door de VUB. Naar
aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van de subsidielijn “Projecten
voor Brussel” kreeg de VUB de opdracht de maatschappelijke relevantie en
de impact van die subsidielijn in kaart te brengen via een participatief
onderzoek. Een schriftelijke klantenbevraging, focusgespreksgroepjes en
workshops leidden tot een gedegen eindrapport. Op basis van de
beleidsaanbevelingen werd de subsidiegids vanaf 1 februari 2021
vernieuwd.
16 keuro voor aanvaarde facturen zoals een Brussel-filmvoorstelling voor
Vlaamse personeelsleden, druk van de brochure Taalwetwijzer,
mediaruimte ter promotie van de geactualiseerde subsidielijn, ….

Subsidielijn “Projecten voor Brussel”
In totaal werd een bedrag van 1.977 keuro toegekend voor subsidies binnen de
subsidielijn “Projecten voor Brussel”.
De subsidielijn “Projecten voor Brussel” stelt de Vlaamse overheid in staat om aanvullend bij het reguliere beleid - snel en soepel op nieuwe evoluties in de
hoofdstad te kunnen inspelen en zo haar rol in de hoofdstad voluit te kunnen
spelen. Zo blijft de Vlaamse overheid de polsslag van Brussel aanvoelen en op een
vooruitstrevende wijze aanwezig in haar hoofdstad. Die subsidielijn laat ook toe
een aantal grote evenementen te ondersteunen, die de sterke Vlaamse
aanwezigheid in Brussel symboliseren.
In 2020 waren er 69 subsidieaanvragen waarvan er 49 tot een effectieve
subsidietoekenning leidden. 20 dossiers werden niet weerhouden. 39% van de
gunstige dossiers hadden een gemeenschapsoverschrijdende dimensie en 37% van
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de dossiers hadden een impulslogica. Ingedeeld volgens categorie waren er 15
dossiers (31%) die focusten op de versterking van de banden tussen Brussel en
Vlaanderen, 15 dossiers (31%) vormen een hoofd- en grootstedelijk project dat de
uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevordert en 19 dossiers
(38%) categoriseren we als stadsinnovatieve project dat het maatschappelijk
weefsel, de samenhang en de leefbaarheid van onze hoofdstad versterkt.
In 2020 werd via een participatief traject de impact en relevantie van de
subsidielijn onderzocht (zie hoger) wat leidde tot een aangepaste subsidiegids, die
vanaf 1 februari 2021 in voege trad.
Nominatieve organisaties
In totaal werd 9.651 keuro besteed voor de nominatief gesubsidieerde
organisaties.
In 2020 werden de onderhandelingen succesvol afgerond met de verschillende
structurele
partners
(met
uitzondering
van
SDKO)
om
nieuwe
beheersovereenkomsten af te sluiten voor de werkingsperiode 2021-2025. Die
beheersovereenkomsten spelen in op de klemtonen van de Beleidsnota Brussel
2019-2024 en schenken ook de nodige aandacht aan de transversale thema’s van
de Vlaamse overheid op het vlak van jeugd, gelijke kansen, integratie en
armoedebestrijding.
Brik
Aan de vzw Brik – Student in Brussel werd een subsidie toegekend van 1.747 keuro
voor de algemene werking 2020.
Waar in een traditioneel Brikjaar het jaarplan steevast de leidraad vormt, lag de
focus in het coronajaar 2020 op het maximaal ondersteunen van de Brusselse
student in de veranderende context.
Via gerichte en zo compleet mogelijke informatie op brik.be en via haar sociale
mediakanalen, zorgde Brik ervoor dat de corona-informatie steeds werd
geactualiseerd en dat de studenten steeds op de hoogte bleven van de geldende
regels. Daarnaast werden events aangepast en – waar mogelijk - binnen de
geldende maatregelen georganiseerd. Met ‘Brussel Brast – free student dinners’
(als vervanging van studenten kick-off ‘Brussel Brost) of Plan Brik (kleinschalige
activiteiten voor & door studenten) schakelde Brik met haar aanbod. Bepaalde
activiteiten werden aangepast, zoals de ‘Openkotdagen’ of volledig digitaal
georganiseerd, bijvoorbeeld de deelname aan de infodagen van de
hogeronderwijsinstellingen. Andere acties vonden plaats zoals gepland,
bijvoorbeeld de online campagne ‘Blind gestudeerd’. Andere projecten werden
noodgedwongen helemaal uitgesteld zoals het interactieve stadsspel ‘Brusseleir’ of
‘Boek je reis naar Brussel’ voor laatstejaarsscholieren.
Binnen haar opdracht als overlegplatform voor de Nederlandstalige hoger
onderwijsinstellingen zorgde Brik dat de communicatielijnen kort bleven en de
belangrijkste info in de snel veranderende coronacontext vlot en adequaat kon
worden uitgewisseld. Waar nodig werden bijkomende beslissingen genomen, zoals
een aangepast pakket steunmaatregelen voor student-huurders van Brikkamers.
Binnen het domein studentenhuisvesting bewoog er heel wat. Student-huurders,
zowel nationaal als internationaal, zegden hun kamer in het verhuurseizoen 20192020 voortijdig op, wat zorgde voor een terugval in de bezettingscijfers.
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Er werd doorgewerkt aan langdurige projecten. Met de ingebruikname van twee
nieuwe panden zet Brik haar vernieuwingsoperatie van haar kamerbestand door,
weliswaar met vertraging. In samenwerking met Bruxeo werkte Brik in 2020 rond
haar actieplan energie.
De vernieuwingsoperatie voor MyKot, als online kotzoeker, werd in 2020 opgestart
met het ontwikkelen van een digitale strategie voor de site.
Brukselbinnenstebuiten
Aan Brukselbinnenstebuiten werd een subsidie toegekend van 131 keuro voor de
algemene werking 2020.
Door de coronamaatregelen kon Brukselbinnenstebuiten in 2020 veel minder tours
gidsen dan in andere jaren (217 tegenover 627 in 2019). De organisatie gooide
daarom de werking om en richtte zich vooral op het uitschrijven van 'Doe-hetzelfwandelingen', waarmee mensen in hun eigen bubbel de stad konden
verkennen. Hiervoor werd vooral samengewerkt met Muntpunt, maar onder meer
ook met de VRT (gezinswandeling 'Hoodie'). Er werd ook geëxperimenteerd met
digitale lezingen.
Van de luwte op het vlak van gidsbeurten werd verder geprofiteerd om de
overname
van
gidsenorganisatie
Stapstad
goed
voor
te
bereiden.
Brukselbinnenstebuiten zal in de toekomst dus ook voor kinderen gidsen. De
collectie boeken die in de loop van de voorbije 50 jaar werd verzameld, wordt beter
gepresenteerd en digitaal ontsloten in samenwerking met BRIO. Ook de
omvangrijke collectie beeldmateriaal van Bruksel ('Brukselbeeldenbank': foto's,
plannen, postkaarten) werd gedigitaliseerd en wordt in 2021 ontsloten in het kader
van de vijftigste verjaardag van de organisatie.
Studio Globo
Aan Studio Globo werd een subsidie toegekend van 128 keuro voor de
Brusselwerking 2020.
Studio Globo ondersteunt Vlaamse leerlingen en leerkrachten om in hun klas en
school positief om te gaan met diversiteit. Daarbij is Brussel een ervaringsplek voor
het ontdekken van de rijkdom van verscheidenheid.
Net als voor vele andere organisaties was 2020 een moeilijk jaar voor Studio Globo.
Naar aanleiding van de sluiting van de scholen in het voorjaar en de overschakeling
van de scholen naar code oranje in het najaar door de coronamaatregelen, konden
de geplande activiteiten slechts in beperkte mate plaatsvinden:
- Vormingssessies voor studenten van de lerarenopleiding uit verschillende
Vlaamse provincies: 8 van de 11 geboekte sessies konden plaatsvinden;
- Projectdag ‘Brussel Beleven’ voor leerkrachten en scholieren van secundaire
scholen: 4 van de 15 geboekte sessies konden plaatsvinden;
- Diversiteitsatelier ‘Wonen op het Dak’ en de educatieve buurtwandeling in
Kuregem voor leerkrachten en leerlingen uit het basisonderwijs: 19 van de 85
geboekte sessies ‘Wonen op het Dak’, 12 van de 60 geboekte buurtwandelingen
en de geplande 6 dagdelen leerkrachtenvorming konden plaatsvinden.
2020 was voor Studio Globo een jaar van schakelen tussen verschillende
scenario’s:
- Er werden concrete initiatieven genomen om de in het voorjaar geannuleerde
sessies in te halen in het najaar (verhoging van de capaciteit, aanwerving extra
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personeel voor de periode september-december: tijdelijke begeleiders en
logistiek medewerker voor uitvoering corona-veiligheidsplan);
Er werd een scenario ontwikkeld om een alternatieve sessie in de school te
begeleiden (i.p.v. in het educatief centrum);
Omdat het moeilijker werd om als externe aanbieder in de scholen te komen,
werd er een alternatief aanbod ontwikkeld voor basisscholen om zelf in de klas
met het thema ‘diversiteit’ aan de slag te gaan (11 klassen gingen op dit aanbod
in);
Studio Globo werkte intensiever op de vernieuwing van de werkmodellen voor
het model ‘Brussel Beleven’ voor secundaire scholen;
Het idee en de haalbaarheid werden verkend om de geplande vernieuwing van
het lesmateriaal, decor en scenario van het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’
(oorspronkelijk gepland voor realisatie in 2023) te vervroegen, waardoor de
vrijgekomen tijd door het wegvallen van activiteiten met de doelgroepen
optimaal werd ingezet.

Huis voor Gezondheid
Aan het Huis voor Gezondheid werd een subsidie toegekend van 428 keuro voor
de algemene werking 2020.
2020 was een kanteljaar voor Huis voor Gezondheid. Door de opstart van de
BruZEL-werking (waar Huis voor Gezondheid de hostende vzw voor is) en de
COVID-19-crisis werd de organisatie gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden.
Binnen de “zorg voor talent”-werking waren er veel annulaties, waardoor er een
minder groot bereik behaald werd dan andere jaren (minder H- en 7-teamsessie,
geen studiekeuzebeurzen, minder workshops voor zij-instromers…). Anderzijds
was dit een opportuniteit om één en ander te herdenken: de overgang naar een
online-aanbod werd gemaakt en zal (deels) behouden blijven. Bij de volwassen
studiekiezers kwam een nieuwe doelgroep in beeld: mensen die (on)rechtstreeks
door COVID-19 terug op de arbeidsmarkt kwamen en/of een carrièreswitch willen
maken.
Veel tijd en energie werd besteed aan het ondersteunen van zorgprofessionals
tijdens de COVID-19-crisis: ondersteunen van het Nederlandstalige zorgveld in hun
zoektocht naar materiaal en tools, ondersteunen van professionals in het bereiken
van specifieke doelgroepen (mensen met een kwetsbaarheid en/of anderstaligen),
uitbraakbeheersing (vnl. in Vlaams erkende zorgvoorzieningen, scholen en
kribbes)... De meeste tijd ging naar het verbinden tussen de Vlaamse en de
Brusselse regelgeving en initiatieven op het terrein (schakelzorg, cohortzorg,
mankracht in testcentra, …) en ook naar het zoeken van stageplaatsen omdat
bepaalde diensten gesloten werden of geen stagiairs meer konden ontvangen.
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
Aan het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg werd een subsidie toegekend van
197 keuro voor de algemene werking 2020.
Noodzakelijkerwijze werd in 2020 een nieuwe manier van werken geïntroduceerd.
Thuiswerk werd de norm/de verplichting. Medewerkers kregen de nodige vorming
aangeboden om digitaal te leren werken, vergaderen en evenementen te
organiseren.
Door corona liepen heel wat zaken achterstand op of werden ze afgelast:
cartografie van alternatieve zorghuisvesting, studiedagen, werkbezoeken,
eerstelijnsmeeting... Het opvolgen van de infrastructurele projecten was een stuk
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moeilijker dan de voorbije jaren. De welzijns- en zorgsector was met andere
prioriteiten begaan dan met hun infrastructuur. Toch kon het project Co-Kot in de
Cellebroersstraat openen. Er wonen nu studenten, niet begeleide minderjarigen en
slachtoffers van mensenhandel samen. Ook LDC Cosmos trok eind 2020 in zijn
nieuwe huisvesting in de Jorezstraat. In de Begijnenpassage stokten door de
pandemie de contacten met de huisvestingsmaatschappij. Er werd naar een andere
oplossing gezocht. De projecten Teirlinckstraat, De Ark-Laken en De Ark-Haren
gingen wel verder maar liepen vertraging op omdat tijdens de eerste lockdown de
beheersorganen amper samen kwamen. In het najaar hadden organisaties zich
aangepast en werd de opgelopen achterstand een stuk ingehaald.
Belangrijk was ook dat de stuurgroep Woonzorg Brussel voor het eerst in deze
regeerperiode weer samen kwam. Er werd gevraagd een knelpuntennota i.v.m.
moeilijk toepasbare Vlaamse regelgeving in Brussel op te stellen.
Tot slot werd de Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg uitgebracht. Het brengt de
complexiteit van het Brusselse welzijnslandschap in beeld en geeft aan hoe de
sector daar tracht mee om te gaan.
Kuumba
Aan Kuumba werd een subsidie toegekend van 126 keuro voor de algemene
werking 2020.
Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba in hartje Matongé heeft een drieledige
werking: ontmoetingshuis, cultuurhuis en huis van educatie en expertise. 2020
startte veelbelovend voor Kuumba. De eerste twee maanden bulkten van de
samenwerkingen, activiteiten en uitwisselingen. De lessen gingen van start met
volle klassen en de voorjaarsprogrammatie was ingepland. Het uitbreken van de
COVID-19-pandemie had een zware impact op de werking van Kuumba. Het huis
moest worden gesloten en de zeer laagdrempelige en ontmoetingsgerichte werking
van de organisatie maakte het moeilijk om meteen over te schakelen naar een
online systeem. Het doelpubliek kon niet bereikt worden en de inkomsten uit de
geplande activiteiten bleven uit. Tijdens de zomer kon Kuumba enigszins
herademen. Toen de situatie na de zomer opnieuw verergerde, was Kuumba klaar
om een alternatieve werking te ontplooien. Zo werden de culturele activiteiten
online verder gezet. Voor een organisatie die laagdrempelig werkt en leeft van
sociaal contact blijft de COVID-19-pandemie echter een zware dobber. Zo konden
bijvoorbeeld de buurtgerichte wandelingen voor volwassenen, jongeren en scholen
- één van de kerndoelstellingen van Kuumba - niet of nauwelijks doorgaan.
Vlaams-Brusselse Media
Aan Vlaams-Brusselse Media (VBM) werd een subsidie toegekend van 5.956 keuro
voor de algemene werking 2020.
In 2020 bereidde de Vlaams-Brusselse Media de toekomst van BRUZZ voor door
de opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaams-Brusselse
Media, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het
opstellen van een nieuwe Beleidsplan 2021–2025. Het opstellen van beide
documenten werd opgevat als een participatief project waarbij alle
belanghebbenden werden betrokken.
VBM is er in geslaagd om in dit uitzonderlijk jaar vlot op de crisissituatie in te
spelen en al haar media in de lucht te houden. Op korte termijn werd de werking
sterk op de proef gesteld en die uitdaging heeft de BRUZZ-ploeg met glans
doorstaan.
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Om een antwoord te bieden op de HR-uitdagingen van de coronacrisis richtte VBM
onmiddellijk een apart team op met als doel de werkomgeving veilig en aangenaam
te houden en ervoor te zorgen dat de medewerkers zich van thuis uit toch
verbonden voelden met BRUZZ.
Op financieel vlak heeft VBM snel de nodige maatregelen genomen om de sterk
teruglopende reclame-inkomsten te compenseren. Mede door de extra
Noodfondsmiddelen van de Vlaamse overheid bleef het verlies beperkt tot 43
keuro. Daarbij merken we op dat VBM een extra provisie opbouwt in het kader van
het BTW-geschil.
De crossmediale redactieploeg werd in 2020 uitgedaagd om op een creatieve
manier om te gaan met de crisis en om steeds nieuwe invalshoeken te verzinnen
om over COVID te berichten. In de serie ‘Het Laatste Jaar’ belichtte BRUZZ de
uitdagingen voor de Brusselse Jeugd. Met ‘A la Carte’ werd een nieuw
debatprogramma op TV gelanceerd. De cultuurredactie werd extra uitgedaagd om
in het jaar dat de Brusselse cultuurplekken op slot gingen toch boeiende verhalen
te blijven vertellen. Mede op vraag van de overheid besteedde BRUZZ het hele jaar
door extra aandacht aan lokale artiesten, zowel op radio als op TV.
BRUZZ speelde op de Brusselse uitdagingen in door meer dan ooit verslaggeving
vanuit de stad te verzorgen. De BRUZZ-bus werd ingezet als mobiele studio om
tijdens Wake Up Brussels de heropening van de handel na de strikte lockdown te
ondersteunen. Bij Dr. BRUZZ stond de bus geparkeerd bij het UZ Brussel om een
hart onder de riem te steken van alle hulpverleners.
De BRUZZ-gebruiker toonde waardering door stijgende bereikcijfers voor alle
kanalen. De verspreiding van het magazine werd beperkt tot 50.000 exemplaren
per week als gevolg van het besparingsplan van eind 2019.
Voor de BRUZZ marketingploeg was het een jaar zonder publieksevenementen.
Het jaarlijkse spaghettifeest voor het goede doel moest op het laatste moment
geannuleerd worden. Desondanks slaagde BRUZZ erin om een recordbedrag op te
halen voor de Brusselse Babytheek.
BRIO
Aan BRIO werd een subsidie toegekend van 99 keuro voor de algemene werking
2020.
BRIO richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van het Brusselbeleid. De
onderzoeksgroep heeft de voorbije jaren systematisch gewerkt aan beleidsrelevant
onderzoek en het selecteren, verzamelen en toegankelijk maken van
wetenschappelijke en beleidsrelevante informatie over Brussel en de Vlaamse
Rand. Op 1 januari 2020 bevatte de BRIO-website 7.271 publicaties, eind 2020
waren dat er 8.377. In 2020 werd ook een samenwerking opgestart met vzw
Brukselbinnenstebuiten om hun collectie van Brusselgerelateerde publicaties te
ontsluiten via de BRIO-website.
Het focusthema voor het onderzoek van BRIO voor de periode 2020-2021 was
‘Jong in Brussel en de Vlaamse Rand’. Zowel Brussel als de Vlaamse Rand worden
gekenmerkt door een jonge bevolking met een erg diverse achtergrond. Dit brengt
een aantal uitdagingen, maar ook kansen met zich mee. Om deze kansen te
identificeren en optimaliseren richtte BRIO zich in 2020, mede op basis van
bijkomende financiering, op de studie van de leefwereld en de noden van de
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jongeren, alsook op de politiek-institutionele aspecten (onderwijs, integratie,
cultuur, …).
De impact van COVID-19 bleef beperkt op het BRIO-team en op de meeste
geplande werkzaamheden. Er werd wel hinder ondervonden bij de uitvoering van
een aantal onderzoeken, die buiten de basisfinanciering vallen. Zo kon de laatste
fase van het SECUR-onderzoek (gefinancierd binnen het kader van het Anticipateprogramma van Innoviris) pas later worden uitgevoerd en bleef de respons op de
geplande survey ondermaats. Ook de organisatie van een studiedag werd
gehypothekeerd omwille van de crisis. Daarnaast dienden zich echter ook nieuwe
“opportuniteiten” aan, zoals meewerken aan een onderzoek naar de impact van de
coronacrisis op de samenleving (in opdracht van het Federaal Instituut voor
Duurzame Ontwikkeling, in samenwerking met de ULB, UCL, ECORES). De
opstelling van fiches en working papers (focus op de uitwerking van een typologie
van de Rand) is zoals gepland verlopen.
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor de ondersteuning van de Brede
School in Brussel
Aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd een subsidie toegekend van 705
keuro voor de ondersteuning van de Brede Schoolprojecten periode 1 september
2020 tot en met 31 augustus 2021.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. De Vlaamse
Gemeenschapscommissie oefent de regierol uit om de inhoudelijke en financiële
ondersteuning van de Brede Schoolprojecten in Brussel te implementeren. In
Brussel wordt sinds 2012 een netwerk van Brede Scholen uitgebouwd. In een Brede
School werken organisaties uit de sectoren onderwijs, sport, welzijn en cultuur
gecoördineerd samen met één of meer scholen. De organisaties, scholen, ouders
en buurt werken intensief samen om een kwaliteitsvolle brede leer- en
leefomgeving uit te bouwen waarin alle kinderen en jongeren maximale
ontwikkelingskansen krijgen. Ook in 2020 werd verder in dit Brede School-netwerk
geïnvesteerd, in samenwerking met de VGC.
Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel (SDKO)
Aan het Samenwerkingsplattform D.K.O. Brussel (SDKO) werd een subsidie
toegekend van 134 keuro voor de algemene werking 2020 en dat in uitvoering van
de overeenkomst 2019-2020. In 2020 ontwikkelde het SDKO een overkoepelende
website met de gebundelde informatie over het Nederlandstalige Deeltijds
Kunstenonderwijs in de hoofdstad. Een van de taken van het SDKO als
koepelorganisatie werd daardoor op de valreep nog gehaald.
- Corona 2020 – Noodfonds – projecten en partners
Vanuit het Noodfonds werd aan het bevoegdheidsdomein “Brussel” in totaal 800
keuro ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronacrisis bij onze partners
te compenseren. Deze middelen werden herverdeeld van de coronaprovisie.
Daarvan werd er in totaal 615 keuro besteed aan een aantal nominatief
gesubsidieerde organisaties en projectpartners die in een impulstraject zitten. Aan
die partners werd gevraagd om de financiële impact van de coronacrisis zo
nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Op basis van de ontvangen informatie
en rekening houdende met de beschikbare middelen, werd beslist om op dit
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begrotingsartikel 330 keuro toe te kennen aan een aantal projectpartners en 285
keuro aan een aantal structurele partners.
Daarnaast werd er op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT (Huis van het Nederlands
Brussel) 38 keuro toegekend, op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EW-IS (Muntpunt)
werd 107 keuro toegekend en op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) werd 40 keuro toegekend voor 3 projectpartners.
PJ0-1PGI2EC-WT – DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS
IN DE HOOFDSTAD
Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het
Nederlands in de hoofdstad). Inbegrepen is de nominatieve subsidie aan het Huis
van het Nederlands Brussel.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

383

435

435

465

517

516

0

0

0

82

82

81

383

435

435

383

435

435

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK werd volledig besteed. Het VEK werd op een afronding na ook volledig
besteed.
Huis van het Nederlands Brussel
Aan het Huis van het Nederlands Brussel werd een subsidie toegekend van 389
keuro voor de algemene werking 2020. Er werd een subsidie toegekend van 8
keuro voor de financiële ondersteuning van de social media campagne van het Huis
van het Nederlands in het kader van de coronacrisis. Daarnaast werd er een
subsidie van 38 keuro toegekend uit het Noodfonds om de gevolgen van de
coronacrisis te compenseren.
2020 was de afronding van een planperiode van 5 jaar en tegelijkertijd van een
nieuw plan voor 5 jaar. Het jaar kenmerkte zich dus door een overgang tussen
twee planperiodes en de coronacrisis, met een impact op de werking.
Drie kernelementen blijven overeind:
- Ondanks de coronacrisis heeft het Huis snel haar deuren opnieuw geopend en
fysieke (essentiële) dienstverlening mogelijk gemaakt. In eerste instantie voor
testen voor ouders in functie van de inschrijving in het Nederlandstalig
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onderwijs, en daarna, vrij snel, testen en intake in functie van de inschrijving
in
NT2-onderwijs
en
civiele
effecten
(tewerkstelling,
nationaliteitsverwerving,….). Het personeel heeft zich geëngageerd om voor de
kwetsbare Brusselaars klaar te staan.
Vele activiteiten werden afgelast (trefdagen voor leerkrachten en cursisten,
conversatietafels,
taalbeleidsinitiatieven).
Tegelijkertijd
werd
er
geëxperimenteerd met digitale werkvormen: webinars, patati-épero, digitale
workshops en vormingen, skype-babbelutten,…. Een aantal digitale initiatieven
zullen aanvullend blijven bestaan.
De onthaal-, intake- en testruimtes zijn vernieuwd: het Huis straalt een open
en warm welkom uit. Het is de voorbode van een modernisering van de
inschrijvingsprocedure
met
een
uitbreiding
van
digitale
(inschrijvings)mogelijkheden en een start van werken op afspraak. De
coronacrisis heeft deze aanpak tegelijkertijd versneld en bemoeilijkt. Maar het
vernieuwde onthaal en de vernieuwde inschrijvingsprocedure zijn blijvers.

PJ0-1PGI2ED-LE – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE
GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Korte inhoud
Uitgavenartikel voor het regelen van het kapitaalgedeelte van de
erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt. Na afloop van de
erfpachtregeling van Muntpunt wordt het gebouw eigendom van de Vlaamse
overheid en zal de waarde ook in de balans van de Vlaamse overheid worden
opgenomen.
Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt 1.1.2.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

0

0

0

0

0

0

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De aanrekening van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt
was 1.056 keuro zoals begroot.
PJ0-1PGI2ED-WT – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE
GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
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Korte inhoud
Uitgavenartikel voor het regelen van het index- en interestgedeelte van de
erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investerings- en
onderhoudskosten aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid. De waarde van
de investeringen wordt in de balans van de Vlaamse overheid opgenomen.

Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt 1.1.2.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.921

1.921

1.506

1.921

1.921

1.506

0

0

0

0

0

0

1.921

1.921

1.506

1.921

1.921

1.506

Overflow
Totaal
excl.
Overflow

VEK

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Omwille van de coronacrisis konden niet alle geplande investeringen (zoals de
gevelrenovatie van Muntpunt) worden uitgevoerd. De onderhoudskosten aan
Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel waren ook iets lager dan begroot
waardoor 415 keuro minder werd aangerekend.
PJ0-1PGI2EV-WT – BEGROTINGSFONDS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het
Nederlands in de hoofdstad).
De middelen zijn bestemd voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in
Brussel woont en er een cursus NT2 volgt.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgave
incl. Overflow

633

0

0

633

0

0

0

0

0

0

0

0

633

0

0

633

0

0

Overflow
Totaal
excl.
Overflow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Omdat het begrotingsfonds werking Volwassenenonderwijs (op basis van het VCO)
geen toelage uit de algemene uitgavenbegroting kon ontvangen, werd 633 keuro
herverdeeld
naar
het
begrotingsartikel
FD0-1FFD2FB-WT
(werking
volwassenonderwijs).
PJ0-1PGI2EW-IS – MUNTPUNT
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het extern verzelfstandigd agentschap
Muntpunt vzw.
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief
netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Zie toelichting onder 1.1.3 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw
Muntpunt.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

2.402

2.618

2.618

2.402

2.618

2.618

0

0

0

0

0

0

2.402

2.618

2.618

2.402

2.618

2.618

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK en VEK werd op dit begrotingsartikel volledig besteed.
In 2020 werd aan Muntpunt een basistoelage van 2.402 keuro toegekend. Via twee
herverdelingen werd 107 keuro en 109 keuro bijkomend toegekend. 107 keuro
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werd herverdeeld van het Noodfonds voor de steun naar aanleiding van de COVID19-pandemie. 109 keuro werd herverdeeld vanuit de provisie voor investeringen
in het kader van het actieplan energie-efficiëntie voor het vervangen van alle
armaturen in Muntpunt in functie van de omschakeling naar ledverlichting.
PJ0-1PGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de toelagen aan het Vlaams Brusselfonds (VAK en
VEK).
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief
netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Zie toelichting onder 1.1.2. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams
Brusselfonds.
(duizend euro)
VAK

2020
Uitgave
incl. Overflow
Overflow
Totaal
excl.
Overflow

2e BA

2e BA-JR

VEK

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

2.989

4.421

4.421

4.381

4.421

4.421

-526

-526

-526

-526

-526

-526

3.515

4.947

4.947

4.907

4.947

4.947

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het VAK en VEK (toelagen Vlaams Brusselfonds) werd op dit begrotingsartikel
volledig besteed. Er werd een werkingstoelage van 1.040 keuro en een
investeringstoelage van 3.381 keuro toegekend aan het Vlaams Brusselfonds. De
overflow van -526 keuro werd ook volledig aangerekend.
Voor de uitvoering van het VAK verwijs ik naar de toelichting onder het Vlaams
Brusselfonds, onder 1.1.2. overige entiteiten onder gezag.
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1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Vlaams Brusselfonds
Het Vlaams Brusselfonds financiert projecten en initiatieven die complementair zijn
aan het inclusief gemeenschapsbeleid en die de uitbouw van een kwalitatief,
bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de
hoofdstad op het vlak van welzijn, cultuur en onderwijs beogen.
De activiteiten van het Vlaams Brusselfonds worden uitgeoefend binnen het
inhoudelijk structuurelement Brussel: “Het uitvoeren van een samenhangend
beleid inzake de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad
met inbegrip van het evalueren en het formuleren van voorstellen tot aanpassing
en bijsturing. Het op maat ontwikkelen en aanbieden van een
ondersteuningsaanbod in diverse sectoren”.
De uitgaven passen in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
De middelen van het Vlaams Brusselfonds worden jaarlijks voor een belangrijk
gedeelte ingezet voor de eigen infrastructuur. Het gaat hierbij om de
erfpachtvergoeding, onroerende voorheffing en investeringen voor het
gebouwencomplex van Muntpunt en het eigenaarsonderhoud en gebouwenbeheer
van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel.
Daarnaast werd in 2020 ook geïnvesteerd in infrastructuur van Vlaamse
instellingen in de jeugd-, welzijns-, onderwijs- en culturele sector. De meest in het
oog springende bestedingen in 2020 waren:
- een investeringssubsidie van 230 keuro aan de vzw De Overmolen voor de
medefinanciering van de aankoop van een pand gelegen in de Passerstraat 59 in 1070 Anderlecht deels bestemd voor het inrichten van woningen voor
senioren;
- een investeringssubsidie van 385 keuro aan de vzw Samenlevingsopbouw
Brussel voor de bouwkost van 10 woonboxen om zo het gemeenschapsvormend
- pilootproject “WoonBox” mogelijk te maken;
- een investeringssubsidie van 100 keuro aan de vzw iMAL voor de afwerking van
hun gebouwencomplex, meer bepaald de kantoorruimten en de polyvalente
ruimte
+1;
In september 2020 werd er een projectoproep gelanceerd om Vlaams-Brusselse
organisaties in het kader van de coronacrisis financieel te helpen om een veilige
doorstart of heropstart te maken. Er konden subsidies voor kleine investeringen
van maximum 30 keuro worden aangevraagd. In totaal werden er 51 organisaties
gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 753 keuro.
In 2020 werd er ook 40 keuro toegekend aan drie partnerorganisaties voor de
schade die werd geleden tijdens de coronacrisis 2020.
We vermelden nog dat er in 2020 werk werd gemaakt van het opstellen van een
richtlijnenkader rond het indienen van investeringsdossiers bij het Vlaams
Brusselfonds. Elementen zoals toegankelijkheid, duurzaamheid en gedeelde
infrastructuur spelen vanaf nu een belangrijke rol. Bij de beoordeling van de
subsidieaanvragen zal rekening worden gehouden met de mate waarin
investeringsprojecten inspelen op zeven afgebakende beleidsdoelstellingen. Het
richtlijnenkader treedt vanaf 1 februari 2021 in voege.
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Om de uitgaven onder ESR 61.12 (erfpachtvergoeding en investeringen aan
eigendommen van de Vlaamse overheid) en ESR 41.10 (onderhoudskosten aan
Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel), ten gunste van de Vlaamse
Gemeenschap, correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de Vlaamse
Gemeenschap staan hiervoor drie begrotingsartikels (PJ0-9PGIAEX-OI, PJ01PGI2ED-LE en PJ0-1PGI2ED-WT) ingeschreven onder ISE Brussel.
Toelichting bij begrotingsuitvoering 2020 van het Vlaams Brusselfonds
Ontvangsten
Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 5.462 keuro:
4.421 keuro toelagen (1.040 keuro werkingstoelage en 3.381 keuro
investeringstoelage). De eigen inkomsten (ESR 16.11, ESR 69.12) bedragen 599
keuro. Er is ook nog een overgedragen saldo 2019 van 442 keuro.
De eigen inkomsten (ESR 16.11) bedragen in de uitvoering 3 keuro meer dan
begroot door een indexaanpassing van het huurgeld van de lokalen van het Huis
van het Nederlands Brussel.
(duizend euro)
Begroting

Uitvoering

08.21

Overgedragen saldo

442

442

16.11

Ontvangsten buiten de sector overheid

110

113

38.40

Terugbetalingen van vzw’s

PM

PM

46.10

Werkingstoelage (PJ0-1PGI5EX-IS)

1.040

1.040

57.20

PM

PM

58.10

Terugbetalingen van investeringen van
bedrijven
Terugbetalingen van investeringen van vzw's

PM

PM

66.12

Investeringstoelage (PJ0-1PGI5EX-IS)

3.381

3.381

66.51

Terugbetalingen van investeringen van de
VUB
Kapitaaloverdracht van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor Muntpunt
Totaal

PM

PM

489

489

5.462

5.465

69.12

Uitgaven
Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 5.543 keuro:
2.989 keuro VAK, een overdracht van VAK van 2019 van 1.915 keuro, 599 keuro
(begrote) eigen inkomsten en 40 keuro herverdeeld van het Noodfonds voor de
steun naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Er werd 4.390 keuro VAK besteed. De niet bestede 1.153 keuro VAK werd
overgedragen naar 2021. In de uitgavenbegroting 2020 werd een decreetsbepaling
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opgenomen die het mogelijk maakt om die middelen naar het volgende jaar over
te dragen.
Het totaal aan uitgaven (VEK) bedraagt 5.465 keuro.
Er werd 4.584 keuro VEK besteed. Dat is 878 keuro minder dan begroot. Aangezien
er 3 keuro meer werd ontvangen dan begroot bedraagt het over te dragen saldo
881 keuro (ESR 03.22).
Omwille van de coronacrisis konden niet alle geplande investeringen (zoals de
gevelrenovatie van Muntpunt) worden uitgevoerd (ESR 61.12). De
exploitatiebijdrage aan Muntpunt (ESR 41.60) is in uitvoering lager omwille van de
sluiting van Muntpunt door COVID-19. De onderhoudskosten aan Muntpunt en het
Huis van het Nederlands Brussel (ESR 41.10) waren ook iets lager dan begroot. Er
werden ook minder werkings- en investeringssubsidies toegekend dan initieel
begroot (ESR 33.00 en ESR 52.10).
(duizend euro)
Begroting
VAK

Uitvoering

VEK

VAK

VEK

03.22

Over te dragen saldo

PM

PM

PM

881

12.50

Onroerende voorheffing

30

30

30

30

32.00

Tegemoetkoming aan de VUB

PM

50

PM

50

33.00

Tegemoetkomingen aan vzw's

391

510

104

358

33.00

Tegemoetkoming aan Kanal

PM

50

PM

50

33.00

40

40

40

40

200

200

162

162

41.60

CORONA 2020 tegemoetkomingen aan vzw’s
Aan de institutionele overheid
(PJ0-9PGIAEX-OI )
Tegemoetkoming aan Muntpunt

370

370

342

342

52.10

Investeringsbijdrage aan vzw's

2.031

1.765

1.615

1.482

61.12

Kapitaaloverdracht aan de
institutionele overheid (PJ09PGIAEX-OI)
Investeringsbijdrage aan
Muntpunt
Investeringsbijdrage aan het
gesubsidieerd autonoom
onderwijs
Totaal

2.160

2.300

1.776

1.923

72

72

72

72

249

75

249

75

5.543

5.462

4.390

5.465

41.10

61.61
64.10
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1.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
Muntpunt
In 2020 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld en
onderhandeld tussen Muntpunt vzw, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Parrallel stelde Muntpunt een nieuw Beleidsplan 2021–
2025 op. Het uitwerken van beide documenten werd opgevat als een participatief
project waarbij alle stakeholders betrokken werden.
De coronacrisis had een grote impact op de werking. Voor Muntpunt viel opeens
haar eerste bestaansreden weg: het publiek. Opdracht nummer één voor Muntpunt
was dan ook: hoe bereik je een publiek dat in normale omstandigheden door de
voordeur komt. En ervoor zorgen dat je zeker die groepen niet uit het oog verliest
die het als eerste moeilijk krijgen.
Muntpunt schakelde snel om naar een uitgebreid online aanbod en zocht
tegelijkertijd ook naar het grootst mogelijke fysieke aanbod waarvan vooral
kinderen, studenten en kansengroepen blijvend gebruik konden maken. Zowat in
alle segmenten van de werking van Muntpunt werd er geschakeld: leesclubs,
oefenkansen Nederlands of mediawijsheid, Brenda van de jeugdbib,… iedereen kon
zijn of haar gading vinden in een digitaal aanbod.
Van zodra de omstandigheden het toelieten werd de infrastructuur opnieuw
opengesteld: studenten konden opnieuw gebruik maken van studeerplekken en
kansengroepen van de beschikbare IT-infrastructuur. De jeugdafdeling werd
gecontroleerd open gehouden zodat gezinnen en kinderen hun voeling met lezen
niet zouden verliezen. Het belang van fysieke informatiebemiddeling werd des te
meer duidelijk in een tijd waar de kloof tussen mens en aanbod ineens enorme
proporties aannam.
Muntpunt bleef zo veel mogelijk publieksgericht werken: boekenpakketten voor
scholen, een alternatieve viering van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap of
nog andere Plan B’s, de band met een zo groot mogelijk publiek werd blijvend
aangehaald. Tot slot zorgden Brussel Helps en Connecting Brussels voor extra hulp
in moeilijke tijden.
Vele innovatieve processen (Leesclubbing, uitrol BAP naar Vlaanderen, digitaal
reserveringssysteem zaalverhuur, uitrusting voor hybride vergaderzalen) kwamen
in een stroomversnelling en voorziene innovaties (o.a. WISE) werden in moeilijke
omstandigheden tot een goed einde gebracht. Dat alles maakt dat Muntpunt niet
alleen ongehavend, maar veel meer nog, als een nog meer wendbaar en
maatschappijgericht geheel zijn plaats heeft gevrijwaard.

Toelichting bij begrotingsuitvoering 2020 van Muntpunt vzw
Ontvangsten
De eigen inkomsten (ESR 16.12) zijn in 2020 uiteindelijk begroot op 289 keuro en
bij uitvoering 297 keuro. Als we de uitvoering 2020 vergelijken met de uitvoering
van 2019 (651 keuro) is er een daling van 354 keuro. Die daling is volledig te
wijten aan de impact van COVID-19, nl. een sterke daling van de
bibliotheekinkomsten en van de inkomsten uit zaalverhuur. Aan inkomstenzijde is
die daling gedeeltelijk gecompenseerd door de extra steunmaatregelen (ESR 46.10
t.b.v. 107 keuro en 49.12 t.b.v. 100 keuro). De exploitatiebijdrage van het Vlaams
Brusselfonds (ESR 46.40) is bij uitvoering lager. De exploitatiekosten liggen in
2020 lager omwille van de sluiting door COVID-19. Ten slotte heeft Muntpunt
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duurzaam geïnvesteerd in ledverlichting dankzij een investeringssubsidie (ESR
46.10 t.b.v. 109 keuro en ESR 66.41 t.b.v. 72 keuro).
(duizend euro)
Begroting

Uitvoering

08.21

Overgedragen overschot vorige boekjaren

809

809

16.12

Verkoop van niet-duurzame goederen en
diensten
Overige inkomensoverdrachten, van
verzekeringsmaatschappijen
Overige inkomensoverdrachten, van vzw's
t.b.v. de gezinnen
Inkomensoverdrachten, ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap
Inkomensoverdrachten, Vlaams Brusselfonds

289

297

2

4

85

85

2.434

2.650

370

342

1.409

1.509

185

171

49.40

Inkomensoverdrachten, Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Inkomensoverdrachten, Federale Overheid

111

112

66.41

Investeringsbijdrage Vlaams Brusselfonds

72

72

Totaal

5.766

6.051

38.30
38.40
46.10
46.40
49.12
49.35

Uitgaven
Doordat er een sterke daling was van de eigen inkomsten heeft Muntpunt met alle
teams een oefening gemaakt in besparen. Dat resulteert in lagere algemene
werkingskosten (ESR 12.11). Zoals hierboven geschetst liggen ook de
exploitatiekosten van het gebouw lager (ESR 12.11). Daarnaast zijn er ook minder
loonkosten (ESR 11.11, 11.12, 11.20, 11.40). Vervangingen zijn uitgesteld naar
2021, kleinere werkbreuken o.a. omwille van tijdskrediet, minder jobstudenten.
Ten slotte heeft Muntpunt extra geïnvesteerd (ESR 74.22), nl. in duurzame ledverlichting, in laptops om telewerk mogelijk te maken en in de verdere ontwikkeling
van de online reserveringstool voor studie- en werkplekken die ook noodzakelijk
zijn tijdens de heropening na de lockdown.
(duizend euro)
Begroting

Uitvoering

03.22

Over te dragen overschot van het boekjaar

809

1.297

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

2.202

2.042

11.12

Overige bezoldigingselementen

84

68
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11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers

569

551

11.40

Lonen in natura

118

117

12.11

Algemene werkingskosten

1.912

1.698

64.10

Investeringsbijdragen

72

0

74.22

Verwerving van overig materieel

0

278

Totaal

5.766

6.051

V. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

VI. LIJST MET AFKORTINGEN
AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals
opgenomen in de jaarrekening
BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningsontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

PA

Participaties (ESR-aggregaat)
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PR

Provisies (ESR-aggregaat)

TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

VII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
-

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 over de beleids- en
beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Laatste fase: publicatie in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2021

-

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3 en 8 van het decreet van 5
juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Laatste fase: goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 26 februari 2021 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2021

VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
-

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen BRUZZ,
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap
Laatste fase: Aangenomen in plenaire vergadering van 16 december 2020.
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