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II.

INLEIDING DOOR DE MINISTER

Ook het tweede volledige jaar van deze regeerperiode werd maatschappelijk beheerst door
de hardnekkige coronacrisis. Via geld uit het Noodfonds en investeringsmiddelen uit het
Vlaams Brusselfonds kon ik onze Vlaams-Brusselse partners in 2020 steunen en
ademruimte geven. Eind 2020 werd er beslist om 10 miljoen euro aan relancemiddelen
aan het Vlaams Brusselfonds toe te voegen, die ik nu gericht inzet om de Vlaams-Brusselse
partners te steunen bij de maatschappelijke heropstart na de crisis.
In 2021 gingen de vernieuwde beleidsinstrumenten definitief van start. De subsidielijn
Polsslag Brussel kent een nieuw élan op basis van een vernieuwde subsidiegids, onze
prioritaire partners werken op basis van moderne meerjarenplannen 2021-2025 die in
onderling overleg tot stand gekomen zijn en het Vlaams Brusselfonds steunt nu op een
helder en gebruiksvriendelijk richtlijnenkader.
De beleids- en beheersinstrumenten die onze relatie met de VGC vormgeven, werden
gemoderniseerd en in belangrijke mate afgestemd op de omgang van de Vlaamse overheid
met de andere lokale besturen (BBC-cyclus). De goedkeuring van het BVR rond de digitale
gegevensuitwisseling met de VGC vormde het sluitstuk. Sinds 1 januari 2022 verloopt alles
volgens de nieuwe regels.
Het Huis van het Nederlands Brussel blijft de centrale en voluntaristische actor bij de
positionering en promotie van het Nederlands, maar de aandacht voor de kracht van het
Nederlands loopt als een rode draad doorheen al mijn beleidsinstrumenten. De
Taalwetwijzer kreeg in 2021 nieuwe adem door een vernieuwde website en een gerichte
campagne.
Vanuit mijn horizontale bevoegdheid bleef ik ook in 2021 een actieve en intermediaire rol
spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse ministers, met de Brusseltoets en Brusselnorm
als richtsnoer.
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 mijn Vlaams Brusselbeleid is de voortzetting van de
gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC. In dit kader past het verlenen
van een algemene dotatie en gerichte subsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Intussen werden de beleids- en beheersinstrumenten van de VGC volledig vernieuwd en
gemoderniseerd: een onderling overlegd meerjarenplan en een gemoderniseerd
begrotings- en rekeningenstelsel, geënt op de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de
Vlaamse lokale besturen. In 2021 werd de laatste steen gelegd: de goedkeuring van het
BVR rond de digitale gegevensuitwisseling met de VGC.
De tweede doelstelling betreft de verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in onze hoofdstad. De financiering van deze
uitbouw gebeurt gericht en aanvullend, zonder in de plaats te treden van de in de Vlaamse
Regering functioneel bevoegde ministers. Daartoe bestaan er verschillende
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beleidsinstrumenten, die samen een coherent geheel vormen: het Vlaams Brusselfonds,
dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid voert, werkingssubsidies aan sterke, structurele
partners die nominatief in de begroting zijn vermeld, een toelage aan EVA Muntpunt,
project- en impulssubsidies aan hoofdstedelijke en stadsinnovatieve initiatieven en
algemene werkingskosten voor studieopdrachten en communicatieacties. Sinds 2021
wordt er gewerkt met een verfijnd richtlijnenkader voor het aanvragen van een
investeringssubsidie bij het Vlaams Brusselfonds
rond zeven afgebakende
beleidsdoelstellingen. In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering werd tien
miljoen euro aan investeringsmiddelen voor het Vlaams Brusselfonds voorzien, vast te
leggen voor eind 2022.
In 2021 ging ook de geactualiseerde subsidiegids “Polsslag Brussel” van start rond drie
uitgediepte inhoudelijke categorieën. Met de nominatief gesubsidieerde organisaties sloten
we beheersovereenkomsten voor de periode 2021-2025 af met tussentijdse
convenantgesprekken halfweg elk werkingsjaar. In 2021 ging ook de geactualiseerde
subsidiegids “Polsslag Brussel” van start rond drie uitgediepte inhoudelijke categorieën. In
het kader van ons communicatiebeleid vond in september 2021 de eerste Trefdag voor
onze Vlaams-Brusselse partners plaats en voerde ik de communicatiecampagne
‘Aangenaam Verrast’.
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
Brussel, waarmee eveneens een meerjarenovereenkomst werd afgesloten voor de periode
2021-2025. Om de inschrijving voor lessen NT2 richtgraad 1 en 2 voor Brusselaars
kosteloos te houden, verleende ik subsidies aan de 3 CVO’s in Brussel (CVO Semper, CVO
Lethas Brussel en GO! CVO Brussel) voor een totaalbedrag van 633 keuro. Een vernieuwde
website en een gerichte campagne in Brussel gaf in 2021 meer zichtbaarheid aan de
dienstverlening van de Taalwetwijzer. Ten slotte werd in 2021 ook het fundament van het
vijfde Taalbarometeronderzoek (te verschijnen eind 2023 – begin 2024) gelegd door de
gunning van de onderzoeksopdracht aan BRIO.
De vierde doelstelling behelst het streven naar een coherent en geëngageerd beleid voor
onze hoofdstad gedragen door de hele Vlaamse Regering, waarbij ik als Vlaamse minister
bevoegd voor Brussel een intermediaire en faciliterende rol speel. De Brusseltoets en de
Brusselnorm blijven daarbij de cruciale instrumenten. Het rapport met de cijfers en
gegevens van 2018-2019 verscheen in juni 2021. Die doelstelling heeft geen financiële
repercussies voor het begrotingsprogramma Brussel.
TOTAAL – BRUSSEL, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
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IV.

TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN

N.v.t.
V.

BELEIDSVELD BRUSSEL

Voor het beleidsveld Brussel is er slechts één inhoudelijk structuurelement: Brussel.
1. ISE 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 van de Vlaamse Gemeenschap 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.
1.1.

SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC
gestoeld op respect en vertrouwen

De VGC was ook in 2021 de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.
Die samenwerking veronderstelt naast duidelijke en klare afspraken ook een sfeer van
wederzijds vertrouwen en respect.
OD 1.1: Een helder en constructief partnerschap uitbouwen op basis van een strategisch
meerjarenplan en een modern begrotings- en rekeningstelsel
In 2021 werd het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie volledig op punt gezet. Op 1 januari 2022 trad alles in voege.
De VGC stelt een meerjarenplan 2022-2025 op volgens een concept en regels die analoog
zijn met die voor de lokale en provinciale besturen in Vlaanderen. Het nieuwe BBC-concept
legt een directe koppeling tussen het beleid (doelstellingen, actieplannen, acties) en de
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financiële gevolgen ervan (in termen van (geraamde) ontvangsten en uitgaven). De VGC
moest in de transitie- en voorbereidingsperiode naar 1 januari 2022 voldoende aandacht
schenken aan de uitwerking van de strategische nota, het financieel doelstellingenplan en
de bijhorende toelichting. De boekhouding gebeurt sinds 1 januari 2022 volgens de regels
van de beleids- en beheerscyclus voor de VGC. Ook de verplichte schriftelijke
kennisgevingen of verzendingen van besluiten en beslissingen van de VGC en de Vlaamse
overheid verlopen nu digitaal.
OD 1.2: Het opzetten van structureel overleg met het oog op een geïntegreerd en
slagkrachtig Brusselbeleid
Het Vlaamse Brusselbeleid is geïntegreerd en veronderstelt, naast een specifieke
benadering binnen de afzonderlijke gemeenschapsbevoegdheden en naast mijn eigen
Brusselbeleid, ook een bevoegdheids- en beleidsdomeinoverschrijdende afstemming met
de VGC. Dat overleg wordt tijdens deze regeerperiode op verschillende niveaus gevoerd.
Op ambtelijk niveau zijn er de werkzaamheden van de Gemengde Ambtelijke Commissie
Brussel (GACB) en het jaarlijkse rapport. In maart 2021 verscheen het rapport met de
cijfers en gegevens voor de jaren 2018 en 2019 (Brusselnorm en Brusseltoets). Op 31
maart was er een gezamenlijk overleg met de Conferentie van de Vlaamse Schepenen en
OCMW-voorzitters (in Brussel), de VGC-collegeleden en mezelf. Dit netwerk, met inbreng
vanuit de VGC en vanuit Vlaanderen, maar ook en vooral van lokale mandatarissen,
OCMW-voorzitters en schepenen, is belangrijk en waardevol voor het beleid dat samen
wordt gevoerd ten voordele van Brusselaars. Op parlementair niveau waren er in 2021
drie gemeenschappelijke vergaderingen tussen de VGC-Raad en de Commissie Brussel van
het Vlaams Parlement.
1.2.

SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief
netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad

Naast een horizontaal, coördinerend beleid (zie SD 4) voer ik een verticaal beleid dat
rechtstreeks inspeelt op de Brusselse samenleving en Brussel als hoofdstad van
Vlaanderen vormgeeft. Ik investeer daarbij zeer gericht, zonder in de plaats te treden van
de in de Vlaamse Regering functioneel bevoegde ministers en van de VGC als lokale
overheid in Brussel. Om die ambitie vorm te geven, beschik ik over drie
beleidsinstrumenten: het Vlaams Brusselfonds, dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid
voert, werkingssubsidies aan sterke, structurele partners en project- en impulssubsidies
aan hoofdstedelijke en grootstedelijke initiatieven die de band tussen Brussel en
Vlaanderen en het stedelijke weefsel versterken.
OD 2.1: Een flankerend en selectief investeringsbeleid voeren ter versterking van de
Vlaamse instellingen in de zorg-, onderwijs- en culturele sector
Naast de vermogensrechtelijke verplichtingen en infrastructuurprojecten voor de
gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel investeer ik
met het Vlaams Brusselfonds verder in gemeenschapsinfrastructuur in Brussel die de
Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt en benadrukt. Het Vlaams Brusselfonds laat
toe een actief investeringsbeleid in de hoofdstad te voeren. Het fonds verleent
investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het optimaliseren, inrichten,
(ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van infrastructuur of aankopen van duurzaam
materiaal in het kader van hun werking als Vlaamse gemeenschapsvoorziening en ter
versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel.
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Er is hiervoor een nieuw richtlijnenkader uitgewerkt, dat sinds 1 februari 2021 van kracht
is: het draait rond zeven combineerbare beleidsdoelstellingen, waaronder duurzaamheid
en toegankelijkheid. Potentiële indieners kunnen indien gewenst gebruik maken van
projectbegeleiding.
Het Vlaams Brusselfonds speelde ook in op de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis.
In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering werd tien miljoen euro aan
investeringsmiddelen aan het Vlaams Brusselfonds toegevoegd, vast te leggen voor eind
2022. De Vlaamse Regering keurde een algemeen bestedingskader goed voor deze
relancemiddelen met twee pijlers:
- De digitalisering van de infrastructuur en de dienstverlening in de
gebouwencomplexen in eigendom van de Vlaamse overheid en die door het Vlaams
Brusselfonds worden beheerd of van de structurele partners van het Brusselbeleid;
- Hefboomdossiers voor Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur, die onder het
richtlijnenkader van het Vlaams Brusselfonds vallen. Voorbeelden van dergelijke
investeringsprojecten die in 2021 werden ondersteund zijn de aankoop van een nieuw
pand voor lokaal dienstencentrum Vives in Anderlecht of de modulaire inrichting van
Wijkpartenariaat De Schakel in Schaarbeek. Het volledige overzicht van de
investeringen is terug te vinden op de website van Coördinatie Brussel.
Binnen deze tweede pijler werd een richtbedrag van twee miljoen euro gereserveerd
voor de projectoproep ‘Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek in Brussel’, met als
doel de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige
gemeenschapsnetwerk in Brussel te stimuleren en te versterken. We ontvingen in
totaal 73 kandidaatstellingen, waarvan er 67 ontvankelijk waren. De ontvankelijke
kandidaten waren ofwel aanbieder van ruimte (37%), ofwel vrager naar ruimte (49%),
ofwel beide (14%). De selectie van de dossiers is voorzien voor het zomerreces 2022.
Een tweede focus met een budget van 3 miljoen euro werd voorzien voor investeringen
in het kader van het infrastructuurplan deeltijds kunstonderwijs Brussel. Die
investeringen gebeuren in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
OD 2.2: Investeren in onze
samenwerkingsovereenkomsten

structurele

partners

aan

de

hand

van

sterke

Ik beschik over sterke partners, die nominatief in de Vlaamse begroting zijn opgesomd en
die het reguliere Vlaamse gemeenschapsbeleid in de hoofdstad aanvullen. Zij
weerspiegelen de grote domeinen van de gemeenschapsmateries, namelijk zorg (welzijn,
gezondheid en gezin), onderwijs, cultuur, jeugd, sport, media en vorming. Concreet gaat
het om Brik, BRIO, Brukselbinnenstebuiten, BRUZZ, het Huis van het Nederlands Brussel,
het Huis voor Gezondheid, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, Kuumba, Muntpunt
en Studio Globo. Ze komen verder in de beleidstoelichting aan bod. Met deze tien
organisaties heb ik voor de periode 2021-2025 vijfjaarlijkse overeenkomsten afgesloten,
op basis van een meerjarenbeleidsplan. Ze geven het kader weer waarbinnen de
organisaties over meerdere jaren werken en welke beleidsopdrachten de organisaties
moeten vervullen. In de beheersovereenkomsten worden – naast de eigen opdrachten –
een aantal belangrijke rode draden gelegd. De verbindende kracht van het Nederlands en
de versterking van de band Brussel-Vlaanderen vormen een inherent onderdeel van de
overeenkomsten. Ik onderstreep ten slotte nog eens dat de aansturing van die grote
structurele
partners
gebeurt
volgens
de
principes
van
een
modern
belanghebbendenmanagement. Dat betekent dat de organisaties worden beschouwd als
gelijkwaardige beleidspartners, die we regelmatig consulteren om het beleid mee vorm te
geven.
OD 2.3: Investeren in hoofdstedelijke initiatieven en exemplarische projecten die de
banden tussen Brussel en Vlaanderen versterken
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Ik investeer niet enkel in grote instellingen en structuren, maar ook in hoofdstedelijke
initiatieven en projecten die het stedelijke weefsel en de banden tussen Brussel en
Vlaanderen versterken. De subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ laat toe om op een kwaliteitsvolle
wijze in te spelen op nieuwe maatschappelijke tendensen in onze snel evoluerende
hoofdstad. Ze vormt het uitgelezen instrument voor de Vlaamse overheid om de polsslag
van Brussel te blijven aanvoelen en op een vooruitstrevende wijze aanwezig te zijn in haar
hoofdstad.
In 2021 bestond deze subsidielijn 25 jaar. Op basis van het participatietraject Polsslag
Brussel – wetenschappelijk begeleid door de VUB en de Erasmushogeschool – heb ik de
subsidielijn vanaf 1 februari geactualiseerd. De drie bestaande, inhoudelijke
projectcategorieën blijven, maar ze zijn geconcretiseerd en uitgediept. Op expliciete vraag
van het werkveld moedig ik transversale projecten aan die meerdere maatschappelijke
doelstellingen omvatten. De subsidielijn volgt de realiteit van de samenleving en niet
omgekeerd. De subsidiegids vermeldt nu expliciet dat we de samenwerking tussen vzw’s
uit Brussel en uit Vlaanderen aanmoedigen. We hebben er ook een aantal
contextelementen aan toegevoegd die ik erg belangrijk vind (intrinsieke diversiteit en
inclusie, aandacht voor kinderen, jongeren, intergenerationele dynamieken en kwetsbare
mensen, …). De projectbegeleiding blijft behouden. Ik versterk de nabijheidsrol van de
administratie door werkbezoeken en door de organisatie van netwerkmomenten.
In 2021 waren er 56 subsidieaanvragen waarvan er 48 tot een effectieve
subsidietoekenning leidden, voor een totaal bedrag van 1.908 keuro. 42% van de gunstige
dossiers hadden een gemeenschapsoverschrijdende dimensie en 38% van de dossiers
hadden een impulslogica. Ingedeeld volgens categorie waren er tien dossiers (21%) die
focusten op de versterking van de banden tussen Brussel en Vlaanderen, negentien
dossiers (39,5%) vormen een hoofd- en grootstedelijk project dat de uitstraling van
Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevordert en negentien dossiers (39,5%)
categoriseren we als stadsinnovatief project dat het maatschappelijk weefsel, de
samenhang en de leefbaarheid van onze hoofdstad versterkt. Een overzicht van deze
dossiers is gepubliceerd op de website van Coördinatie Brussel.
OD 2.4: Opzetten van een integraal informatie-, communicatie- en mediabeleid dat de
kennis van en toegankelijkheid tot Brussel verhoogt
Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel behoort het tot mijn kerntaken om onze
hoofdstad bekend en geliefder te maken. Ik wens een eigentijds, assertief en integraal
informatie-, communicatie- en mediabeleid te voeren dat de kennis over en
toegankelijkheid tot Brussel verhoogt. Sterke partners zoals Muntpunt, BRUZZ, Brik, BRIO
en Brukselbinnenstebuiten spelen daarbij een uitgelezen rol. Wetenschappelijke
informatie, hard nieuws, laagdrempelige informatie, studentencommunicatie en reële
kennismakingsprojecten via stadsverkenningen gaan daarbij hand in hand.
Op 14 september 2021 organiseerde ik in Palace een eerste Trefdag voor mijn VlaamsBrusselse project- en prioritaire partners met een drieledig doel: organisaties elkaar laten
ontmoeten en onderlinge bruggen bouwen, de kennisdeling tussen de organisaties
versterken door het delen van goede praktijken en de banden tussen netwerk en beleid
versterken door onderlinge informatie-uitwisseling. De Trefdag was een succes. Er waren
150 mensen aanwezig, die 120 organisaties vertegenwoordigen. Uit de evaluatie van de
deelnemers bleek dat 90% tevreden of zeer tevreden was met de inhoud van de Trefdag.
De Trefdag werd onderbouwd en aangevuld met de communicatiecampagne ‘Aangenaam
Verrast’, een bundeling van inspirerende verhalen van Brusselaars, die organisaties in de
kijker zet die actief zijn in Brussel met steun van de Vlaamse overheid. De verhalen maken
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tastbaar wat de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap kunnen betekenen voor de
Brusselaars. De campagne liep via sociale media (Instagram en Facebook) en de twintig
verhalen verschenen ook op Bruzz, zowel online als op televisie. Ook Muntpunt nam de
verhalen over en hielp ze communicatief verspreiden.
2.4.1 Muntpunt - slagkrachtig informatie-, communicatie- en ontmoetingshuis
De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt vzw sloten
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af voor de periode 2021-2025 op basis van een
nieuw meerjarenbeleidsplan. Binnen de strategische doelstellingen in dit nieuwe
beleidsplan heeft Muntpunt in 2021 ingezet op de volgende prioriteiten:
- Informatiecentrum
In afwachting van de definitieve herinrichting van Muntpunt werd op de benedenverdieping
van het gebouw een tijdelijke infohoek gecreëerd met aandacht voor de zichtbaarheid,
laagdrempeligheid en privacy voor de bezoeker. Al deze ingrepen zorgden in 2021 voor
een verdubbeling van het aantal infovragen.
- Brussel promoten en netwerk- en platformrol versterken
Muntpunt heeft samen met de gidsen- en jongerenverenigingen het aanbod versterkt om
jonge Vlamingen naar hun hoofdstad te halen. Met Brukselbinnenstebuiten werden Doehet-zelf-wandelingen gelanceerd. Nieuw waren de wandelingen die Muntpunt organiseerde
in het kader van partnerinitiatieven. Rond Couleur Café, Studio City Gate en Volta werden
wandelingen georganiseerd die gericht waren op een jong publiek uit Vlaanderen met als
doel hen een ander en verrassend Brussel te tonen. Met de nationale koepels van Vlaamse
jeugdverenigingen werden gesprekken opgestart om via hen de volgende jaren zoveel
mogelijk jongeren van Brussel te laten proeven. Bij samenwerkingen waarin Brussel in de
kijker staat als co-creatieve stad konden partners een beroep doen op Muntpunt voor
expertisedeling en communicatie.
- Leerplek
In oktober ging De Grid open: een nieuwe doe-, leer- en maakplek in Muntpunt. Muntpunt
bouwde de helft van de vijfde verdieping om tot maakplek met een medialab, atelier,
coworkingspace en studio. Verschillende tools, hardware, software en freeware zijn
samengebracht in die ruimtes, open voor iedereen.
- Vlaanderen Feest, Brussel Danst
Bezoekers meer van Brussel laten zien, was ook in 2021 het concept achter de nieuwste
editie van Vlaanderen Feest, Brussel Danst. Anders dan andere jaren beperkte het
programma van de viering van de Vlaamse feestdag zich tijdens deze tweede corona-editie
niet tot de vijfhoek. Het feest brak uit naar verschillende Brusselse wijken.
vzw EVA Muntpunt ontving in 2021 een toelage van 2.437 keuro.
Zie ook de rapportering van Muntpunt over de gerealiseerde acties in 2021, onder 1.5.4
overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw Muntpunt.
2.4.2 BRUZZ - een hart voor Brussel, een neus voor Vlaanderen
In 2020 bereidde de Vlaams-Brusselse Media (VBM) de toekomst van BRUZZ voor door
het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de opmaak van een nieuw beleidsplan voor
2021–2025.
Naast de continuïteit in de opdrachten van BRUZZ lag de focus in 2021 op het blijven
investeren in een betrouwbare journalistieke kwaliteit, een content- en gebruikersgericht
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aanbod en een moderne strategie m.b.t. de mediakanalen, het verhogen van de relevantie
van BRUZZ binnen het Brusselse weefsel (incl. publieksbereik) en de rol van BRUZZ als
incubator van (Brussels) talent.
Met de geslaagde lancering van de zondagseditie van het dagelijkse (televisie)journaal
BRUZZ 24 zette BRUZZ een belangrijke stap in haar doelstelling om ook in het weekend
volwaardig aanwezig te zijn. BRUZZ 24 heeft inhoudelijk zijn vaste vorm gevonden met
nieuws, verhalen uit de stad en cultuur. BRUZZ introduceerde meteen ook een aantal
jonge schermgezichten. Daarnaast zoekt het debatprogramma ‘À la Carte’ verder naar
relevante persoonlijkheden, binnen en buiten Brussel, om in de studio te interviewen.
Ondanks de coronacrisis kregen een aantal jonge en talentvolle mediamakers de kans om
op de BRUZZ-redactie hun eerste stappen te zetten als stagiair of tijdelijk medewerker.
De instroom van die jongeren zorgt ervoor dat de BRUZZ-media een breed en divers beeld
schetsen van de stad, zoals bijvoorbeeld in de zeer gesmaakte reeks ‘Het Laatste Jaar’.
BRUZZ was samen met Le Soir en De Standaard één van de trekkers van Curieuzenair.
Daarmee gaf BRUZZ een zeer tastbare invulling aan haar maatschappelijke opdracht.
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst publiceerde BRUZZ in het najaar van
2021 een Taalcharter waarin de manier wordt toegelicht waarop BRUZZ andere talen dan
het Nederlands gebruikt om anderstalige lezers, luisteraars, kijkers of surfers naar het
Nederlands te leiden. Het Nederlands blijft uiteraard de voertaal van BRUZZ. Meertaligheid
kan enkel als middel om anderstaligen te betrekken bij het Nederlandstalig netwerk en is
nooit een doel op zich.
Aanvullend bij het jaarlijkse NORTV-onderzoek van de regionale televisieomroepen,
organiseerde BRUZZ een waarderingsonderzoek voor al haar mediakanalen. De reacties
van de gebruikers tonen aan dat BRUZZ relevant is voor vele Brusselaars en al wie in
Brussel geïnteresseerd is. Hun gemiddelde waarderingsscore van 7,8 spreekt voor zich.
Sinds 2021 zijn de nieuwprogramma’s van BRUZZ beschikbaar op Auvio, het online kanaal
van RTBF.
Op financieel vlak hebben de advertentie-inkomsten hun dip van 2020 goedgemaakt: het
begrote budget werd met bijna 20% overstegen. Gecombineerd met een sterk
kostenbeheer, resulteerde dat in een positief financieel resultaat.
De vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) ontving in 2021 een subsidie van 5.967 keuro.
2.4.3 Brukselbinnenstebuiten – met open blik op de hoofdstad
De stadstoeristische organisatie Brukselbinnenstebuiten vierde in 2021 haar vijftigste
verjaardag en nam ook het jonge Stapstad onder de vleugels. Ze heeft daardoor nu ook
een volwaardig aanbod van stadsverkenningen voor scholen uit Brussel en uit Vlaanderen,
en voor families.
Omdat het aantal gidsbeurten omwille van de coronacrisis nog steeds beperkt bleef, werd
in 2021 een projectmatige werking ontplooid. Met het grote project ‘Brukselbeeldenbank’
werd het beeldmateriaal ontsloten dat de organisatie in de loop van haar vijftigjarig
bestaan verzamelde, en dat het recent digitaliseerde. Via het project werden nieuwe
communicatiemogelijkheden verkend (YouTube-filmpjes, digitale verhalen...) en nieuwe
samenwerkingsverbanden gesmeed, onder meer met lokale partners in de Brusselse
wijken en met Art Basics for Children. Er was ook een project rond ‘Treinen in Brussel’
(naar aanleiding van het Europalia-thema) en in het kader van de Brusselse
Architectuurweek werd samengewerkt met Architecture Workroom Brussels rond
toekomstplekken in de Noordwijk.
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Daarnaast verzorgde Brukselbinnenstebuiten ook het redactiewerk voor nog enkele
bijkomende doe-het-zelfwandelingen in de hoofdstad, een gezamenlijk initiatief met
Muntpunt. Met het Huis van het Nederlands werden verkennende contacten gelegd om
een tour op maat van cursisten Nederlands en van nieuwkomers uit te werken.
De secretariaatsruimte van Brukselbinnenstebuiten werd heringericht: een grote
boekenwand zorgt er nu voor dat de grote collectie Brusselboeken goed kan worden
gepresenteerd. Het aanbod kan worden geconsulteerd via de website van BRIO.
De vzw Brukselbinnenstebuiten ontving in 2021 een subsidie van 166 keuro.
2.4.4 BRIO - meer kennis over onze hoofdstad
BRIO vergroot de kennis over Brussel en de Vlaamse Rand via wetenschappelijk,
fundamenteel, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Daarbij is er
bijzondere aandacht voor samenwerking met andere (in eerste instantie Vlaamse)
academische partners en middenveldorganisaties.
In 2021 werkte BRIO voor het tweede jaar rond het thema: ‘Jong in Brussel en de Rand’
(2020-2021).
Daarnaast werd het thema verder uitgediept via verschillende onderzoeksprojecten met
externe financiering. BRIO heeft hierbij, onder meer, relevante inzichten te danken aan
onderzoeksresultaten uit afgeronde projecten (zoals het DEBEST- en SECUR-project). Het
onderzoek rond het tweejaarlijks thema werd afgerond met de publicatie van het boek
‘Zinnekes zijn DEBEST: Diversiteit aan het werk bij Brusselse jongeren van vandaag’, dat
werd voorgesteld op de studiedag ‘Zinnekes zijn DEBEST’. De studiedag was gepland op
10 december 2021, maar vanwege de geldende coronamaatregelen werd deze uitgesteld
tot 18 maart 2022.
Begin 2021 ging ook de samenwerking met vzw Brukselbinnenstebuiten rond het
ontsluiten van hun Brukselbibliotheek via de BRIO-website van start. Eind 2021 waren de
eerste 400 publicaties uit hun bibliotheek reeds op de BRIO-website beschikbaar. De
nieuwe Taalbarometers voor Brussel en de Vlaamse Rand werden voorbereid. Tot slot werd
het nieuwe werkthema voor 2022-2023, in overleg met de Vlaamse overheid (team
Brussel en team Vlaamse Rand) bepaald, en besproken op de BRIO-Klankbordgroep.
Verder bleef BRIO systematisch naast eigen fiches en onderzoeksrapporten ook
wetenschappelijke en beleidsrelevante informatie van derden over Brussel en de Rand
samenbrengen en ontsluiten via de BRIO-website.
BRIO ontving in 2021 een subsidie van 100 keuro.
2.4.5

Brik

2021 vormde het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe beleidsplan 2021-2025. Ondanks
de lopende coronacrisis was de algemene doelstelling om maximaal op koers te blijven
binnen de jaarplanning. De promotie van Brussel als studentenstad gebeurde met een
groots opgezette offline en online campagne: #BRUSSELHACKS, eveneens te zien als
promotiespot in de bioscopen tijdens de eindejaarsperiode. Daarnaast kon Brik tijdens
coronajaar 2021 heel wat derdegraadsscholieren overtuigen om met hun klas de citygame
Brusseleir te spelen. Waar nodig werden geplande acties versterkt of omgevormd als
online variant, zoals tijdens de Openkotdagen. Toekomstige studenten konden online een
kot en zijn buurt ontdekken via een virtuele toer. Een korte versoepeling van de
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coronamaatregelen liet Brik toe om op 30 september 2021 9.000 studenten bij elkaar te
brengen om feestelijk het Brusselse academiejaar in te zetten tijdens Brussel Brost.
Brik werkte verder aan de verbetering van haar patrimonium, waarbij gezocht wordt naar
degelijke en duurzame studentenhuizen om het aanbod te versterken en slecht
presterende panden geleidelijk worden afgestoten, bij afloop van de huurovereenkomst.
Op deze manier houdt Brik haar aanbod met betaalbare en kwaliteitsvolle
studentenkamers voor studenten van de partnerinstellingen op peil. In 2021 nam Brik 34
nieuwe units in beheer. De druk op studentenhuisvesting is echter groot, waarbij de
uitdaging erin bestaat om degelijke panden binnen een aanvaardbaar akkoord in te
tekenen in het Brikaanbod. Brik werkte eveneens door op de verbetering van de energieefficiëntie in haar bestaande panden.
Brik faciliteerde doorheen 2021 het overleg rond welzijn, waar de aangestelde
verbindingsofficier vanuit het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), aan de slag
ging met de partnerinstellingen rond het project ‘mentaal welzijn voor studenten’. Uit de
omgevingsanalyse voor Brussel, werd input gegeven voor de oprichting van ‘Moodspace’,
een online plek voor studenten met het oog op mentale gezondheid. Ook werden binnen
het luik welzijn verschillende welzijnssessies georganiseerd voor studenten, in
samenwerking met het CAW.
De ontwikkeling van online kotzoeker MyKot werd voorbereid met de opmaak van een
volwaardige digitale strategie. In samenwerking met zusterorganisatie Plateforme
Logement Etudiant (PLE) werd de focus gelegd op de verschillende algemene en specifieke
vereisten, die de basis vormen voor de eigenlijke bouw die plaatsvindt in 2022.
De vzw Brik – Student in Brussel ontving in 2021 een subsidie van 1.747 keuro.
OD 2.5: Aanvullende initiatieven nemen die het reguliere beleid van de Vlaamse ministers
met gemeenschapsbevoegdheden kunnen versterken
Naast een aantal partners die vormgeven aan mijn informatie-, communicatie- en
mediabeleid, steun ik ook een aantal instellingen die flankerend zijn bij het reguliere zorg, onderwijs- en cultuurbeleid van de Vlaamse Regering. Zij vullen het reguliere beleid aan
en zoeken oplossingen die op maat zijn gesneden van de Brusselse realiteit.
2.5.1 Werken aan een Nederlandstalig zorgbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten
dienste van de bevolking
Voor het beleid binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid in Brussel zijn, naast de VGC,
het Huis voor Gezondheid en het Kenniscentrum Wonen, Welzijn, Zorg onze structurele
partners. Een structurele samenwerking tussen beide terreinpartners ter versterking van
hun specifieke opdrachten is cruciaal. Van hen wordt ook verwacht dat zij hun ontwikkelde
innovaties en ervaringen verspreiden.
Het Huis voor Gezondheid – deelwerking aantrekken en behouden van zorgprofessionals
– paste in 2021 het model van Kaiser Permanente (of het principe van proportioneel
universalisme) op haar acties toe. Een groot deel van de acties werd geëvalueerd en
aangepast om een breed publiek te kunnen bereiken, maar ook voor specifieke
doelgroepen
of
personen
met
een
kwetsbaarheid
werd
een
intensiever
ondersteuningstraject uitgestippeld.
De coronacrisis maakte het de werking uiteraard moeilijk, maar betekende ook soms een
opportuniteit in het herdenken van acties. Voorbeelden hiervan zijn: de online tool ‘verder
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studeren in de Zorg’, de casuswandelingen zorg, webinars rond good practices in de
Brusselse eerste lijn…
Vanuit de deelwerking werd bovendien actief hulp geboden bij het aantrekken en
behouden van zorgprofessionals en steun geboden aan de deelwerking BruZEL waarbij
collega’s meehielpen in de vaccinatiecampagne: als logistieke hulp, als zorgprofessional
(vaccineren) maar ook naar ideeën toe.
De samenwerking met partners werd waar nodig ook herdacht. Zo kreeg Bewegen op
verwijzing een nieuwe aanpak, de taken werden herverdeeld binnen de werkgroep die
bestaat uit de deelwerking aantrekken van zorgprofessionals, BruZEL, Logo Brussel en de
VGC Sportdienst.
Voor studenten in de zorgopleidingen werden volgende activiteiten georganiseerd:
Jobhoppen onder de vorm van wandelingen, Brussellessen, speeddating met
zorgprofessionals uit de eerste lijn voor studenten farmaceutische wetenschappen,
samenwerking aan de weKONEKT-week (een webinar over de Brusselse patiënt en een
webinar over zorg en good practices binnen de eerstelijn in Brussel), een online
stagestartavond, de stagematching voor zorgkundigen in de thuiszorg.
Het Huis voor Gezondheid vernieuwde de website en ontwikkelde in 2021 nieuw
promomateriaal, waaronder nieuwe folders om de ondersteuning aan startende
zorgprofessionals bekend te maken.
De vzw Huis voor Gezondheid ontving in 2021 een subsidie van 428 keuro.
In samenwerking met het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg werden de voorbereidende
stappen gezet voor twee nieuwe projecten.
Enerzijds het project ‘op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel’ waarin wordt
onderzocht hoe en welke instrumenten aan organisaties kunnen aangereikt worden voor
het aantrekken en behouden van personeel. Anderzijds een Intersectoraal intervisietraject voor coördinatoren in de welzijns-en zorgsector. De groep kiest zelf het thema en
de focus. Mogelijke thema’s zijn: coachen van teams in verandering, omgaan met
diversiteit in een team, omgaan met personeelsverloop en niet-ingevulde plaatsen,
inzetten op eigen en gedeeld leiderschap,…
Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zette in 2021 een aantal grote werven verder.
Er werd verder gewerkt op de resultaten van het onderzoek Brusselse gezinnen met kleine
kinderen in precaire leefomstandigheden. Samen met de partners van inclusief Brussel en
Opgroeien werd ter valorisatie een zoekconferentie gehouden, waarin samen met een 80tal partners werd gezocht naar oplossingen. Die werden verwerkt in cahier 17, dat in juni
samen met het onderzoek werd voorgesteld aan beleidsverantwoordelijken van de
Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschapscommissies.
De situatieanalyse 2020 voor personen met een handicap werd afgerond en samen met
het bijhorend vulgariserend cahier 18 voorgesteld aan de sector, het VAPH, de VGC,
raadsleden en beleidsverantwoordelijken.
Qua wonen-met-zorg-projecten bleef het kenniscentrum het
welzijnsnetwerk bijstaan in zowel nieuwe als lopende projecten.

Vlaams

Brusselse
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Met IDEA Consult en CIFAL Flanders werkte het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg voor
de welzijns- en zorgsector een sensibiliseringprogramma uit om zich meer in te schrijven
in de doelstellingen van de Sustainable Development Goals. Dat start op in 2022.
Het Kenniscentrum WWZ werkte mee aan de voorbereidingen voor de Vlaamse
Sociaalwerkconferentie (2022). Het participeerde daarvoor in de werkgroepen diversiteit,
duurzaamheid, Brussel en zal in 2022 trekker zijn van een workshop over de relatie tussen
social-profit, profit en burgerinitiatieven.
Ondanks de coronacrisis werd op 25 november een zeer geslaagde editie van de
‘Vrijwilligersmarkt Superdivers’ georganiseerd. Het initiatief onderscheidt zich van de
algemene vrijwilligersmarkt door meer in te spelen op de superdiversiteit van Brussel en
beter toegankelijk te zijn voor anderstaligen.
De vzw Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg ontving in 2021 een subsidie van 199 keuro.
2.5.2 Eigen initiatieven nemen die het reguliere onderwijs- en jeugdbeleid kunnen
versterken
Het beleid dat ik vanuit Brusselse Aangelegenheden voer richting kinderen en jongeren is
transversaal, dat wil zeggen dat de subsidie-instrumenten aandacht voor ‘kinderen en
jongeren’ als belangrijk punt vermelden. Ik streef ernaar in algemene zin initiatieven te
steunen die de kind- en jongerenvriendelijkheid van onze hoofdstad versterken. De
subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ (projectpartners) vermeldt: “Aandacht voor kinderen,
jongeren, intergenerationele dynamieken en kwetsbare mensen is een belangrijk
pluspunt”. Dat is een contextfactor die voor alle aanvragen geldt. Dit leidde de afgelopen
jaren geleid tot heel wat mooie projecten: projecten rond ‘urban culture’, kunsteducatieve
projecten die bruggen slaan tussen de jongeren- en onderwijssector, projecten die
kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt toeleiden, sociaal-sportieve projecten… Ik denk
concreet aan een project zoals Debateville (debat- en spreekvaardigheidsateliers voor
jongeren) of het project Capital, dat op een inventieve wijze jongeren sterker maakt en
de brug slaat naar de arbeidsmarkt. Sommige van de prioritaire partners schenken op een
vanzelfsprekende wijze aandacht aan kinderen en jongeren, vermits het hun doelpubliek
is (bijvoorbeeld Brik), maar ook grote partners zoals Muntpunt (stimuleren van
mediawijsheid bij jongeren), Bruzz en Kuumba ontplooien een specifieke
doelgroepenwerking richting jongeren. Die acties zijn opgenomen in hun meerjarenplan.
Het tweede coronajaar bleef de werking van Studio Globo dooreenschudden. In 2020 was
de sluiting van de scholen plots, in 2021 kon er al planmatiger worden gereageerd op de
situatie. Voor de werking met basisscholen werd een drastische beslissing genomen en
werd de vernieuwing van het decor van het inleefatelier (in de meerjarenplanning voorzien
voor 2023) radicaal vervroegd. In mei 2021 namen de laatste klassen deel aan het
inleefatelier Wonen op het Dak, dat na zeventien jaren succesvolle werking plaats ruimde
voor een nieuwe invulling die nog meer aansluit bij de noden van zowel de organisatie, de
scholen als het partnernetwerk. Vanaf de zomer 2021 werd Wonen op het Dak gesloten
en werd gestart met de uitwerking van een volledig nieuw concept en de bouw van het
decor Over de strepen, samen met een nieuw lespakket met gelijknamige titel.
De coronacrisis bemoeilijkte ook het project Brussel Beleven, dat draait rond
buurtontmoetingen in Brusselse wijken van secundaire scholen uit Vlaanderen. Ook hier
werd daarom ingezet op de vernieuwing van de werkvormen en didactische hulpmiddelen,
met de integratie van verhalen en ervaringen van Brusselse jongeren in functie van de
ontwikkeling van een genuanceerde beeldvorming over Brussel en haar superdiverse
samenleving.
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De vzw Studio Globo ontving in 2021 een subsidie van 128 keuro.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontving in 2021 een subsidie van 705 keuro voor
de ondersteuning van de Brede Schoolprojecten voor de periode van 1 september 2021
tot en met 31 augustus 2022. In 2021 startte de Vlaamse Gemeenschapscommissie – in
overleg met de Vlaamse Gemeenschap – een traject tot hervorming van het subsidiekader
en organisatiemodel Brede School dat in 2023 moet kunnen starten.
2.5.3 Eigen initiatieven nemen die het reguliere cultuurbeleid kunnen versterken
De Vlaamse overheid heeft de afgelopen decennia heel wat geïnvesteerd in de uitbouw
van een sterke Brusselse culturele en artistieke sector, die uitgesproken internationaal en
vooruitstrevend is en tegelijkertijd diepgeworteld is in de Brusselse samenleving. Via de
subsidielijn “Polsslag Brussel” bleef ik ook in 2021 projecten steunen die een culturele en
maatschappelijke dimensie aan elkaar koppelen. Met het oog op meer samenwerking en
het uitwisselen van goede praktijken, werd in 2021 een regelmatig overleg met de festivalen eventpartners binnen de subsidielijn “Polsslag Brussel” opgestart. Aandacht bleef ook
in 2021 gaan naar gemeenschapsoverschrijdende projecten waarbij culturele organisaties
van de verschillende gemeenschappen met elkaar samenwerken, naar intersectorale
projecten, net als naar projecten die de cultuurparticipatie van kwetsbare doelgroepen
versterken. Op onze website worden al die initiatieven opgelijst.
Ik vermeld hier ook het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba dat op basis van de
meerjarenovereenkomst 2021-2025 haar werking verder ontplooit rond drie ambities: als
ontmoetingshuis, als cultuurhuis en als huis van educatie en expertise. Als klein
cultuurhuis ondersteunt Kuumba startende artiesten met een extra nadruk op jonge en
vrouwelijke Afrikaanse kunstenaars (“next outspoken generation”). Ook de opstart van
het project “Kuumba on the road”, waarbij Kuumba in scholen, bibliotheken en parken
workshops geeft, is hier zeker het vermelden waard. In 2022 wordt dit initiatief met volle
kracht verdergezet, ook richting Vlaanderen.
De vzw Kuumba ontving in 2021 een subsidie van 126 keuro.
1.3.

SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad

De evolutie van het tweetalige Brussel naar het meertalige Brussel biedt kansen voor het
Nederlands. De diversiteit aan talen zorgt ervoor dat er geen allesoverheersende
meerderheidstaal meer is, waardoor het Nederlands proportioneel gezien sterk staat en
groeikansen heeft. Kennis van het Nederlands in Brussel wordt gezien als een troef omdat
het zorgt voor sociale en economische mobiliteit. Door middel van investeringen in het
Nederlandstalige netwerk zette ik dit positieve verhaal ook in 2021 verder met het Huis
van het Nederlands Brussel als drijvende, maatschappijgerichte kracht.
OD 3.1: Het voeren van een actief taalpromotie- en oefenkansenbeleid met het Huis van
het Nederlands Brussel als centrale actor
2021 was een jaar van grote flexibiliteit en creativiteit voor het Huis van het Nederlands
Brussel waarin continu werd geschakeld tussen de online en offline realiteit, zowel in het
organiseren van activiteiten rond Nederlands oefenen in de stad als in het op punt stellen
van de klantenservice. Het hieruit geleerde wordt meegenomen in de verdere werking:
een hybride aanpak dient de Brusselaar.
Het Huis van het Nederlands Brussel zette stappen in het optimaliseren van de front office
met een digitaal afsprakensysteem en verfraaiing van de onthaalruimte. Het onthaal werd
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een ware exploratieruimte die de visie op geïntegreerd leren uitstraalt. Bezoekers in de
wachtruimte kunnen in een aangenaam kader de mogelijkheden om Nederlands te leren
en te oefenen ontdekken via flyers, magazines, kranten, boeken, taalspelen en
luisterpunten.
Het Huis van het Nederlands Brussel richtte het vizier op de Brusselse jongeren en
ontwikkelde een nieuwe mobiele applicatie taalpromotie ‘Plongeapp’. Deze applicatie mikt
op het bereiken van jongeren individueel en in groep. In samenwerking met verschillende
organisaties in Brussel ontdekken ze op speelse wijze het Nederlands.
Door de corona-omstandigheden werd Allez:NL afgelast. Met de reguliere werking werd
ten volle ingezet op het creëren van oefenkansen. De website www.patati.be, waar
anderstaligen in duo van elkaar kunnen leren, telt 3.000 leden. Er waren drie aperomomenten voor de leden, online of fysiek naargelang de corona-omstandigheden en
40.000 bezoeken aan de website www.nederlandsoefeneninbrussel.be. Er waren 3.000
deelnames van anderstaligen aan de conversatietafels Babbelut, ondersteund door 60
vrijwilligers. Het Huis van het Nederlands Brussel begeleidde 20 partnerorganisaties in het
creëren van oefenkansen. Journalisten van BRUZZ werden opgeleid in het maken van
redactionele bijdragen voor anderstaligen in duidelijk Nederlands.
De vzw Huis van het Nederlands Brussel ontving in 2021 een subsidie van 390 keuro.
OD 3.2: De Taalbarometer als polsslag van de Brusselse taalverhoudingen
In 2018 verscheen de vierde Brusselse Taalbarometer. BRIO was van plan om de
resultaten ervan in 2021 verder uit te diepen en hierover een studiedag te organiseren.
Omwille van het overlijden van de verantwoordelijke BRIO-onderzoeker, Rudi Janssens,
kon deze doelstelling niet worden gerealiseerd.
De opdracht voor de uitvoering van de vijfde Brusselse Taalbarometer werd eind 2021
gegund aan BRIO.
OD 3.3: De naleving van de taalwetgeving opvolgen
Het Steunpunt Taalwetwijzer heeft in 2021 opnieuw ondersteuning geboden aan burgers
die vragen hadden bij de taalwetgeving in Brussel en personen doorverwezen naar de
bevoegde instanties indien er een inbreuk op de taalwetgeving werd vastgesteld. Het
afgelopen jaar heeft het Steunpunt Taalwetwijzer ook zijn samenwerking met het Vlaams
Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen verder verstrekt door een
maandelijkse rapportering aan het Agentschap Zorg en Gezondheid over alle vragen met
betrekking tot de medische sector die het Steunpunt Taalwetwijzer rechtstreeks of via het
Vlaams Meldpunt Taalklachten ontvangt.
In het kader van de tweede fase van de communicatiecampagne heeft het Steunpunt
Taalwetwijzer op 14 februari 2022 een vormingsmoment, gericht naar de Nederlandstalige
Brusselse mandatarissen en verkozenen, georganiseerd.
1.4.

SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad
gedragen door de hele Vlaamse Regering

OD 4.1: De Brusselnorm in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de
Brusselaars nastreven

16

OD 4.2: De Vlaamse decreten en besluiten toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op
de band van Brussel met Vlaanderen (Brusseltoets)
De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) heeft in juni 2021 de gegevens van
de financiële stromen 2018-2019 in Brussel gebundeld (Brusselnorm) en de decreten en
uitvoeringsbesluiten in gemeenschapsmateries op hun toepasbaarheid in Brussel
gescreend (Brusseltoets). Tegen de zomer van 2022 zullen ook de cijfers en gegevens van
2020 beschikbaar zijn. De Noodfonds- en relancemiddelen als gevolg van de coronacrisis
worden afzonderlijk in kaart gebracht zodat we geen scheeftrekkingen krijgen in de
historische evolutie.
OD 4.3: Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse
ministers
Vanuit mijn horizontale bevoegdheid bleef ik in 2021 een actieve en intermediaire rol
spelen bij het Brusselbeleid van de andere Vlaamse ministers. Via de stuurgroep Woonzorg
Brussel, via formele en informele gesprekken met de VGC-collegeleden, bij de opmaak
van Brusselparagrafen of via het toetsen van de toepasbaarheid van in opmaak zijnde
Vlaams gemeenschapsbeleid.
OD 4.4: Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het opzetten van een structureel
intergewestelijk overleg (Brussel-Vlaanderen) over gemeenschappelijke thema’s zoals
mobiliteit, werk, ruimtelijke ordening en leefmilieu
Ten slotte bleef ik in 2021 de brug slaan naar de andere regeringen die in Brussel bevoegd
zijn door regelmatig overleg bij te wonen over intergewestelijke thema’s en via informele
contacten.
In 2021 vonden er 27 vergaderingen van het College van de VGC plaats. Ik ontving
voorafgaand aan iedere collegevergadering een uitnodiging om de vergadering bij te
wonen. Behoudens in geval van overmacht, heb ik elk van deze vergaderingen
bijgewoond.
Ook vonden er vorig jaar 61 vergaderingen van het Verenigd College van de GGC plaats.
De ontwerpagenda’s en verslagen van deze collegevergaderingen werden overgemaakt.
Er was nog geen aanwezigheid op een collegevergadering. Met het oog op de uitvoering
van de gemaakte afspraken omtrent de aanwezigheid van het Brusselse lid van de Franse
Gemeenschapsregering en mijzelf op het GGC-College is er op 5 februari 2021 een
gezamenlijke brief gericht aan de voorzitter van het Verenigd College van de GGC. Daarin
hebben mijn collega en ikzelf gevraagd om gevolg te geven aan artikel 76 van de
Bijzondere Brusselwet. Tot op vandaag werd geen formele reactie ontvangen op deze brief.
Bij gebrek aan uitnodiging om de vergaderingen bij te wonen vervul ik mijn rol van
raadgevende stem binnen het Verenigd College via directe en persoonlijke contacten met
de betrokken leden van dit College, in het bijzonder met de voorzitster van het College
van de VGC, waar nuttig aangevuld met contacten tussen medewerkers van de bevoegde
kabinetten en administraties.
Voor zover relevant voor hun beleid informeerde ik mijn collega-ministers van de Vlaamse
Regering over beslissingen van beide Colleges.
1.5.

Budgettair kader voor het begrotingsjaar

BRUSSEL, MVG excl. DAB

17

(duizend euro)
AO
2021

2e BA

ESR-ontvangsten OW
Toelagen
OI

BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

0

0

0

0

0

0

3.042

2.460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.042

2.460

0

0

0

0

Overige
OL,OP, andere
Totaal

TO

Inhoudelijke toelichting:
Er is één ontvangstenartikel ingeschreven (SJ0-9SGIAEX-OI: Vlaams Brusselfonds) voor
het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investeringsen onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse overheid.
De begrotingsuitvoering wordt toegelicht onder het respectievelijke begrotingsartikel.
BRUSSEL, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK

VEK

2021

2e BA

ESR-uitgaven WT,
LO, PR

43.046

43.198

42.615

43.453

43.605

42.536

Toelagen
IS

5.396

6.960

6.960

5.290

6.960

6.960

Overige
LE, PA,
andere

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

49.536

51.252

50.669

49.837

51.659

50.590

Totaal

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Inhoudelijke toelichting:
Kredietevolutie ESR-uitgaven 2e BA t.o.v. 2e BA-JR: +152 keuro VAK en VEK:
SJ0-1SGI2EA-WT (+139 keuro VAK en +195 keuro VEK)
• +139 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor de
toekenning van een indexatie na overschrijding van de spilindex.
• +56 keuro VEK herverdeeld van SJ0-1SGI2EB-WT omdat er een tekort aan VEK
was op dit begrotingsartikel om alle dossiers aan te rekenen.
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SJ0-1SGI2EB-WT (-80 keuro VAK en -46 keuro VEK)
• +10 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor de
toekenning van een indexatie na overschrijding van de spilindex.
• -56 keuro VEK herverdeeld naar SJ0-1SGI2EA-WT (zie hierboven).
• -90 keuro VAK herverdeeld naar SJ0-1SGI2EC-WT (zie hieronder).
SJ0-1SGI2EC-WT (+93 keuro VAK en +3 keuro VEK)
• +3 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor de
toekenning van de indexprovisie.
• +90 keuro VAK herverdeeld van SJ0-1SGI2EB-WT voor de gunning van de opdracht
“Het Nederlands in een meertalige context: Een analyse van de Brusselse
taalsituatie”.
Kredietevolutie Toelagen 2e BA t.o.v. 2e BA-JR: +1.564 keuro VAK en +1.670 keuro VEK:
SJ0-1SGI2EW-IS (+30 keuro VAK en VEK)
• +30 keuro VAK en VEK herverdeeld vanuit een provisioneel krediet voor de
uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor
de social/non-profitsectoren.
SJ0-1SGI5EX-IS (+1.534 keuro VAK en +1.640 keuro VEK)
• -106 keuro VAK is een systeemtechnische gelijkstelling van het vastleggingskrediet
aan het vereffeningskrediet (dit is nodig om de betaling van de toelage
begrotingstechnisch te kunnen uitvoeren). 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 1.5.3 overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams Brusselfonds).
• +1.640 keuro VAK en VEK (toelagen Vlaams Brusselfonds) herverdeeld vanuit een
provisioneel krediet voor de financiering van beleidsinitiatieven in het kader van
het relanceplan Vlaamse Veerkracht.
De begrotingsuitvoering wordt toegelicht onder de respectievelijke begrotingsartikels.
1.5.1 Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
SJ0-9SGIAEX-OI – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel
Technisch ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de
gebouwen van Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen van de
Vlaamse overheid. De ontvangsten op dit artikel stellen geen echte ontvangsten voor maar
dienen voor een begrotingstechnische en boekhoudkundige rechtzetting van de vermelde
uitgaven.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

3.042

0

0

Uitvoering

2.460

0

0
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Inhoudelijke toelichting
Dit bedrag wijzigt in functie van de uitgaven die door het Vlaams Brusselfonds gedaan
worden ten gunste van infrastructuur dat eigendom is van de Vlaamse overheid of volgens
de geldende ESR-regels zo wordt beschouwd. Niet alle in 2021 geplande investeringen en
onderhoudskosten aan Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel werden
uitgevoerd. De uitvoering in de begroting van het Vlaams Brusselfonds is op ESR 61.12
538 keuro lager dan begroot en op ESR 41.10 44 keuro lager dan begroot. De inkomsten
zijn daardoor in totaal 582 keuro lager.
Zie toelichting begroting Vlaams Brusselfonds onder 1.5.3 overige entiteiten onder
gezag, onder entiteit Vlaams Brusselfonds.
Uitgavenartikelen
SJ0-1SGI2EA-WT – EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Korte inhoud begrotingsartikel
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
2021

2e BA

Uitgaven

28.341

2e BA-JR
28.480

VEK
BU
28.480

2e BA
28.317

2e BA-JR
28.512

BU
28.511

Inhoudelijke toelichting
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 27.364 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 euro
voor de financiering van de volgende investeringen:
- 96 keuro voor buitengewoon onderhoud en creatie van een bijkomende
kunstwerkplaats in het gemeenschapscentrum Elzenhof;
- 364 keuro voor de vernieuwing van bestaande daken en de vernieuwing van de
HVAC-installatie in het gemeenschapscentrum Essegem;
- 120
keuro
voor
de
vernieuwing
van
bestaande
daken
van
het
gemeenschapscentrum Wabo;
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-

365 keuro voor stabiliteits- en rioleringswerken aan het loodsgebouw in het
gemeenschapscentrum Nekkersdal;
75
keuro
voor
de
vernieuwing
van
de
HVAC-installatie
in
het
gemeenschapscentrum Ten Noey;
32 keuro voor de vernieuwing van bestaande daken van het gemeenschapscentrum
Op Weule;
64 keuro voor de vernieuwing van bestaande daken van het gemeenschapscentrum
Ten Weyngaert.

SJ0-1SGI2EB-WT – INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
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 “Polsslag Brussel” en de
nominatieve subsidies aan organisaties.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

11.734

2e BA-JR
11.654

VEK
BU
11.654

2e BA
12.165

2e BA-JR
12.119

BU
12.016

Inhoudelijke toelichting
Het VAK op dit begrotingsartikel werd volledig besteed. Er kon 103 keuro VEK 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.
-

Algemene werkingskosten: 180 keuro
o 121 keuro voor de communicatiecampagne “Aangenaam Verrast”
uitgevoerd door Lesmecs;
o 24 keuro voor de organisatie van de Trefdag Brussel op 14 september 2021
uitgevoerd door Sylvester Events;
o 9 keuro voor de huur van de zaal en de catering voor de Trefdag Brussel op
14 september 2021 in Cinema Palace;
o 15 keuro voor de opdracht “aanvullende expertise projectoproep
‘Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’” uitgevoerd door
Architecture Workroom Brussel;
o 11 keuro voor aanvaarde facturen zoals een herdruk van de brochure
Taalwetwijzer, moderator expertenwerkgroep Taalwetwijzer, kosten voor de
organisatie van de Trefdag Brussel,…

-

Subsidielijn “Polsslag Brussel”: 1.908 keuro

De subsidielijn “Polsslag 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. De subsidielijn laat ook toe een aantal grote evenementen te
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ondersteunen, die de sterke Vlaamse aanwezigheid in Brussel symboliseren. De
toekenning van de subsidies gebeurt op basis van de subsidiegids “Polsslag Brussel”, die
in 2021 werd vernieuwd.
-

Nominatieve organisaties: 9.566 keuro

Brik – Student in Brussel vzw
Brukselbinnenstebuiten vzw
Studio Globo vzw
Huis voor Gezondheid vzw
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw

1.747
166
128
428
199

Kuumba vzw
Vlaams-Brusselse Media vzw
BRIO
Vlaamse Gemeenschapscommissie - Brede Schoolprojecten

126
5.967
100
705
9.566

SJ0-1SGI2EC-WT – DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE
HOOFDSTAD
Korte inhoud begrotingsartikel
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 en de uitgaven in het kader van het taalbeleid.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

390

2e BA-JR
483

VEK
BU

2e BA
482

390

2e BA-JR
393

BU
390

Inhoudelijke toelichting
Het VAK werd op een afronding na volledig besteed. Er kon 3 keuro VEK niet worden
besteed omdat de VEK-aanrekening de effectieve prestaties volgt.
-

Huis van het Nederlands Brussel: 390 keuro VAK en VEK
Uitgaven in het kader van het taalbeleid: 92 keuro VAK

Er werd een opdracht “Het Nederlands in een meertalige context: Een analyse van de
Brusselse taalsituatie” gegund, via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking voor diensten, aan de VUB-BRIO voor een bedrag van 92 keuro. Deze
opdracht werd gegund om de huidige taalsituatie in Brussel en de plaats/het gebruik van
het Nederlands in Brussel in kaart brengen. De opdracht heeft een uitvoeringstermijn van
24 maanden en startte op 1 januari 2022. Er was dus geen VEK-aanrekening nodig in
2021.
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SJ0-1SGI2ED-LE – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN
VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel
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.
Zie toelichting begroting Vlaams Brusselfonds onder 1.5.3 overige entiteiten onder gezag,
onder entiteit Vlaams Brusselfonds.

(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
1.094

2e BA-JR
1.094

VEK
BU
1.094

2e BA
1.094

2e BA-JR

BU

1.094

1.094

Inhoudelijke toelichting
De aanrekening van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van Muntpunt was
1.094 keuro VAK en VEK zoals begroot. De uitvoering in de begroting van het Vlaams
Brusselfonds is op ESR 61.12 (eigen investeringen) 1.094 keuro zoals begroot en komt
overeen met de aanrekening op dit begrotingsartikel.
SJ0-1SGI2ED-WT – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN
VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel
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.
Zie toelichting begroting Vlaams Brusselfonds onder 1.5.3 overige entiteiten onder gezag,
onder entiteit Vlaams Brusselfonds.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
1.948

2e BA-JR
1.948

VEK
BU
1.366

2e BA
1.948

2e BA-JR
1.948

BU
1.366
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Inhoudelijke toelichting
Niet alle geplande investeringen (zoals de gevelrenovatie van Muntpunt) werden in 2021
volledig uitgevoerd. De onderhoudskosten aan Muntpunt en het Huis van het Nederlands
Brussel waren ook iets lager dan begroot waardoor in totaal 582 keuro minder VAK en VEK
werd aangerekend. De uitvoering in de begroting van het Vlaams Brusselfonds is op ESR
61.12 (eigen investeringen) 538 keuro lager dan begroot en op ESR 41.10
(onderhoudskosten) 44 keuro lager dan begroot en komt overeen met de aanrekening op
dit begrotingsartikel.
SJ0-1SGI2EV-WT – CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS IN BRUSSEL
Korte inhoud begrotingsartikel
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
2021
Uitgaven

2e BA
633

2e BA-JR
633

VEK
BU

2e BA
633

633

2e BA-JR
633

BU
253

Inhoudelijke toelichting
Het VAK werd volledig besteed. Er werd 380 keuro VEK niet besteed omdat de VEKaanrekening de effectieve subsidieperiode volgt. De subsidie van 633 keuro werd
toegekend voor het schooljaar 2021-2022. Er kon dus 253 keuro (4/10 van 633 keuro)
worden aangerekend in 2021.
Bij BA2021 werd een nieuwe subsidiebasis voorzien voor de 3 CVO’s in Brussel (CVO
Semper, CVO Lethas Brussel en GO! CVO Brussel) voor de toekenning van het NT2-budget
van 633 keuro. In 2020 werd dit budget herverdeeld naar het begrotingsartikel waarop de
middelen voor de werking van het Volwassenenonderwijs stonden ingeschreven. In 2021
werden de middelen rechtstreeks toegekend aan de 3 CVO’s.
Voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2021-2022 voor cursisten
die gedomicilieerd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die de opleiding NT2
richtgraad 1 of richtgraad 2 volgen in een lesplaats gelegen in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad werd een projectsubsidie toegekend van:
149 keuro aan CVO Semper;
287 keuro aan CVO Lethas Brussel;
197 keuro aan GO! CVO Brussel.
Brusselse cursisten die niet in aanmerking kwamen voor een van de Vlaamse vrijstellingen
(bijvoorbeeld voor werkzoekenden, inburgeraars, …) konden alsnog vrijstelling van
inschrijvingsgeld bekomen mits zij:
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-

in één van de 19 gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
gedomicilieerd waren;
een opleiding NT2 richtgraad 1 of 2 volgden in een lesplaats gelegen in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad.

SJ0-1SGI2EW-IS – MUNTPUNT
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit begrotingsartikel omvat de toelage aan het EVA 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 1.5.4 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw Muntpunt.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
2.407

2e BA-JR
2.437

VEK
BU
2.437

2e BA
2.407

2e BA-JR

BU

2.437

2.437

Inhoudelijke toelichting
Het VAK en VEK werd op dit begrotingsartikel volledig besteed. In 2021 werd aan Muntpunt
een basistoelage van 2.407 keuro toegekend. Via een herverdelingsbesluit werd 30 keuro
bijkomend toegekend voor de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van
30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren.
SJ0-1SGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel
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 begroting Vlaams Brusselfonds onder 1.5.3 overige entiteiten onder gezag,
onder entiteit Vlaams Brusselfonds.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA
2.989

2e BA-JR
4.523

VEK
BU
4.523

2e BA
2.883

2e BA-JR
4.523

BU
4.523
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Inhoudelijke toelichting
Het VAK en VEK (toelagen Vlaams Brusselfonds) werd op dit begrotingsartikel volledig
besteed. Er werd een werkingstoelage van 300 keuro en een investeringstoelage van
4.223 keuro (2.583 keuro reguliere middelen en 1.640 keuro relancemiddelen) toegekend
aan het Vlaams Brusselfonds.
Voor de uitvoering van het VAK verwijs ik naar de toelichting onder het Vlaams
Brusselfonds, onder 1.5.3. overige entiteiten onder gezag.
1.5.2 DAB’s
N.v.t.
1.5.3 Overige entiteiten onder gezag
1.5.3.1 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 beogen.
De activiteiten van het Vlaams Brusselfonds worden uitgeoefend binnen het inhoudelijk
structuurelement Brussel.
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.
Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. Projectnummer 157 –
gemeenschapsinfrastructuur in Brussel – omvat een VAK-investeringsenveloppe van
10.000 keuro relancemiddelen voor het Vlaams Brusselfonds. De bestedingsstrategie voor
de relancemiddelen aan het Vlaams Brusselfonds omvat twee grote pijlers:
Digitalisering (van de eigen infrastructuur)
Hefboomdossiers Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur
(gemeenschapsbevoegdheden)
In 2021 werd in totaal 4.956 keuro VAK en 1.640 keuro VEK herverdeeld vanuit de
relanceprovisie naar de begroting van het Vlaams Brusselfonds.
De volgende bedragen werden toegekend met relancemiddelen:
ESR 51.12
Investeringsbijdrage aan bedrijven: 10 keuro
Sylvester Events - matchmaking event projectoproep Broedplekken: 10 keuro
ESR 52.10
Investeringsbijdrage aan vzw's: 1.566 keuro
Huis van het Nederlands Brussel - digitalisering van de dienstverlening: 200 keuro
Atelier Groot Eiland - inrichten van stadslandbouwproject CourJette met oog op
openstelling, ontmoeting en opleiding: 95 keuro
Art2Work - herinrichting van haar lokalen: 60 keuro
Studio Globo - vernieuwing van het inleefatelier: 50 keuro
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-

Architecture Workroom Brussels - procesbegeleiding "broedplekken": 36 keuro
Cosmos - aankoop van het pand gelegen Martin Luther King Plein 1 in 1070 Brussel
om er het Vlaamse erkend lokaal dienstencentrum Vives in onder te brengen: 600
keuro
’t Pasrel - aankoop van een grond gelegen in de Wilderstraat in 1082 Brussel om
er een nieuwbouw te realiseren voor de werking van het centrum in de bijzondere
jeugdzorg (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum): 249 keuro
Chez Nous Bij Ons - renovatie van het pand gelegen in de Kartuizersstraat 60 in
1000 Brussel: 249 keuro
Wijkpartenariaat De Schakel - modulaire inrichting van de ruimtes: 27 keuro

ESR 61.61
Investeringsbijdrage aan Muntpunt: 378 keuro
Muntpunt - digitalisering van de infrastructuur en de dienstverlening: 378 keuro
ESR 65.12
Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 3.000
keuro
Vlaamse Gemeenschapscommissie - uitvoering van het infrastructuurplan
Nederlandstalige academies in Brussel: 3.000 keuro
Daarnaast werd er in 2021 - los van de relancemiddelen - ook geïnvesteerd om de Vlaamse
inbreng in Brussel te versterken door het uitbouwen van een kwalitatief en zichtbaar
netwerk van gemeenschapsvoorzieningen:
ESR 33.00
Tegemoetkomingen aan vzw’s: 240 keuro
VK Concerts - een werkingssubsidie van 110 keuro
Imal - een werkingssubsidie van 80 keuro
BBOT - een werkingssubsidie van 50 keuro
ESR 52.10
Investeringsbijdrage aan vzw's: 121 keuro
Pool is Cool - een investeringssubsidie voor pilootproject Biestepool 21+: 100 keuro
Le Palace - een investeringssubsidie voor de aankoop van artistieke audiovisuele
installaties: 21 keuro
We vermelden nog dat er in 2021 een nieuw richtlijnenkader in voege trad 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 wordt rekening gehouden
met de mate waarin investeringsprojecten inspelen op zeven afgebakende
beleidsdoelstellingen.
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
technische begrotingsartikels (SJ0-1SGI5EX-IS, SJ0-1SGI2ED-LE en SJ0-1SGI2ED-WT)
ingeschreven onder ISE Brussel.
Toelichting bij begrotingsuitvoering 2021 van het Vlaams Brusselfonds
Ontvangsten
Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 6.356 keuro: 4.523
keuro toelagen (300 keuro werkingstoelage en 4.223 keuro investeringstoelage) en 952
keuro eigen inkomsten (ESR 16.11, ESR 16.20 en ESR 69.12). Ook het overgedragen saldo
2020 van 881 keuro werd ingezet.
De inkomsten zijn in uitvoering identiek aan de begrote cijfers.
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Begroting

(duizend euro)
Uitvoering

08.21

Overgedragen saldo

881

881

16.11

Ontvangsten buiten de sector overheid

126

126

16.20

Ontvangsten binnen de sector overheid

332

332

46.10

Werkingstoelage (SJ0-1SGI5EX-IS)

300

300

57.20

PM

PM

58.10

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

PM

PM

66.12

Investeringstoelage (SJ0-1SGI5EX-IS)

4.223

4.223

69.12

Kapitaaloverdracht van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor Muntpunt
Totaal

494

494

6.356

6.356

Uitgaven
Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 10.050 keuro: 2.989
keuro VAK, 4.956 keuro relancemiddelen, een overdracht van VAK van 2020 van 1.153
keuro en 952 keuro (begrote) eigen inkomsten.
Er werd 8.421 keuro VAK besteed. De niet bestede 1.629 keuro VAK werd overgedragen
naar 2022. In de uitgavenbegroting 2021 werd een decreetsbepaling opgenomen die het
mogelijk maakt om die middelen naar het volgende jaar over te dragen.
Het totaal aan uitgaven (VEK) bedraagt 6.356 keuro.
Er werd 5.289 keuro VEK besteed. Dat is 1.067 keuro minder dan begroot. Het over te
dragen saldo bedraagt bijgevolg 1.067 keuro (ESR 03.22).
De geplande eigen investeringen en de onderhoudskosten aan het Huis van het Nederlands
Brussel en Muntpunt waren iets lager dan begroot (ESR 4110 en ESR 61.12). Er werden
ook minder investeringssubsidies toegekend dan initieel begroot (ESR 52.10).
(duizend euro)
Uitvoering

Begroting
VAK

VEK

VAK

VEK

03.22

Over te dragen saldo

PM

PM

PM

1.067

12.50

Onroerende voorheffing

32

32

32

32

33.00

Tegemoetkomingen aan vzw's

365

376

333

343

41.10

Aan de institutionele overheid
(SJ0-9SGIAEX-OI )

200

200

139

156
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Begroting

Uitvoering

41.60

Tegemoetkoming aan Muntpunt

370

370

370

370

51.12

Investeringsbijdrage aan
bedrijven - relancemiddelen
Investeringsbijdrage aan vzw's

10

10

10

10

1.485

771

121

446

1.567

1.251

1.566

1.250

2.642

2.842

2.472

2.304

379

379

378

378

0

125

0

0

3.000

0

3.000

0

10.050

6.356

8.421

6.356

52.10
52.10
61.12
61.61
64.10
65.12

Investeringsbijdrage aan vzw's relancemiddelen
Kapitaaloverdracht aan de
institutionele overheid (SJ09SGIAEX-OI)
Investeringsbijdrage aan
Muntpunt - relancemiddelen
Investeringsbijdrage aan het
gesubsidieerd autonoom
onderwijs
Investeringsbijdragen aan de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie relancemiddelen
Totaal

1.5.4 Overige entiteiten onder toezicht
1.5.4.1 Muntpunt
2021 was het eerste werkjaar waarin gestart werd met de doelstellingen die opgenomen
werden in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het organisatiemodel werd hieraan
aangepast met als grootste verandering dat er werd omgeschakeld van functionele teams
naar multidisciplinaire teams die elkeen de verantwoordelijkheid dragen voor één
strategische doelstelling.
De coronacrisis had ook in 2021 nog een aanzienlijke impact op de werking. Werd er
gedurende de zomerperiode nog een duidelijk positieve kentering waargenomen in de
cijfers, dan zorgden de verstrengde maatregelen in het najaar opnieuw voor een
gedeeltelijke stopzetting van de voorziene werking. Van de vrijgekomen tijd en ruimte en grotendeels dankzij de relancemiddelen van de Vlaamse overheid - werd gebruik
gemaakt om enkele procesessen en projecten te versnellen. Met “De Grid” opende
Muntpunt in oktober een nieuwe doe-, leer- en maakplek, de stadstudiezaal werd uitgerust
met nieuwe IT-infrastructuur en alle zalen kregen een vaste uitrusting zodat er sterker
kan worden ingespeeld op onder andere livestreaming en hybride werken/vergaderen.
Er werd naarstig verder gewerkt aan de digitale strategie en de nieuwe merkenstrategie
zodat deze in 2022 van start kan gaan. Deze zal onder andere resulteren in een nieuwe
website die de verschillende functies van Muntpunt beter moet weergeven.
Verder zorgden onder andere een nieuwe plek voor de infobalie, een uitbreiding van het
infoteam en extra informatie- en consultatiemomenten voor de versterking van onze
informatieopdracht. Een aangepast gamma van wandelingen en stadbezoeken, en ook
samenwerkingen met partners rond bestaande initiatieven in Brussel bracht dit aanbod bij
een groter publiek. Muntpunt nam zijn rol als partner en platform op in de ondersteuning
van onder meer gidsenorganisaties, BRIK, JES en de VUB.
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Initiatieven als Brussels City of Stories of Project Pitch, en aanpassingen aan de werking
rond Paspartoe, zorgden er dan weer voor dat leesplezier nog wat meer aandacht kreeg
en dat er extra aandacht werd besteed aan jeugd en kansengroepen.
Zo werd een wederom moeilijk jaar 2021 uiteindelijk een positief jaar waarin de werking
werd klaargestoomd voor een sterke toekomst.
Toelichting van de begrotingsuitvoering 2021 van Muntpunt vzw
Ontvangsten
De eigen inkomsten (ESR 16.12) zijn in 2021 begroot op 541 keuro en bij uitvoering 335
keuro. Deze daling is volledig te wijten aan de impact van de Coronamaatregelen, nl. een
sterke daling van de bibliotheekinkomsten, de inkomsten uit zaalverhuur en de
concessievergoeding van het Muntpunt café.
De inkomstenoverdrachten van vzw’s (ESR 38.40) zijn gestegen vanwege een extra
toekenning van VIA6 middelen uitgekeerd via VSPF vzw. Muntpunt is toegetreden tot het
toepassingsgebied VIA 6 koopkracht, cao 1,1% loonsverhoging.
De inkomstenoverdracht van de VGC (ESR 49.12) is gestegen omwille van de toekenning
van een aantal projectsubsidies t.b.v. 26 keuro, o.a. een subsidie in kader van Staycation,
een bibliotheekcampagne, branding van het netwerk.
De inkomstenoverdracht vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR 49.35) is
gedaald. Dit zijn loonsubsidies vanwege Actiris. Omwille van een langdurige afwezigheid
door ziekte is de tussenkomst van Actiris lager maar zijn er ook minder loonkosten (cf.
uitgavenzijde ESR 11.11).
Ten slotte is er een toekenning van relancemiddelen van de Vlaamse overheid (ESR
66.41). Die middelen zijn voor de installatie van audio- en videomateriaal, de vernieuwing
van de IT-infrastructuur van de stadsstudiezaal en de herinrichting van de 5e verdieping,
nl. door de stopzetting van de CD-collectie is de 5de verdieping nu een doe- en maakplek
(cf. uitgavenzijde ESR 12.11 en ESR 74.22).
Begroting

Uitvoering

08.21

Overgedragen overschot vorige boekjaren

1.297

1.297

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

541

335

0

16

78

119

2.439

2.437

370

370

Inkomensoverdrachten, Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Inkomensoverdrachten, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

1.409

1.435

180

154

38.30
38.40
46.10
46.40
49.12
49.35
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Begroting

Uitvoering

49.40

Inkomensoverdrachten, Federale Overheid

111

111

66.41

Investeringsbijdrage Vlaams Brusselfonds

0

378

Totaal

6.425

6.652

Uitgaven
In 2021 zijn er minder loonkosten (ESR 11.11, 11.12, 11.20, 11.40). Vervangingen, o.a.
n.a.v. pensioneringen in 2021, zijn uitgesteld naar 2022. Hierdoor kon de daling van de
eigen inkomsten omwille van de coronacrisis opgevangen worden.
De algemene werkingskosten (ESR 12.11) en de investeringen (ESR 74.22) zijn hoger
door de toekenning van relancemiddelen van de Vlaamse overheid (zie inkomsten ESR
66.41). Hierdoor heeft Muntpunt kunnen investeren in audio- en videomateriaal, heeft
Muntpunt de IT-infrastructuur van de stadstudiezaal vernieuwd en heeft de 5e verdieping
een nieuwe bestemming gekregen, nl. door de stopzetting van de cd-collectie is de 5e
verdieping nu een doe- en maakplek.
Begroting

Uitvoering

03.22

Over te dragen overschot van het boekjaar

1.297

1.309

11.11

Bezoldiging volgens weddeschalen

2.266

2.113

11.12

Overige bezoldigingselementen

86

71

11.20

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers

575

587

11.40

Lonen in natura

120

120

12.11

Algemene werkingskosten

2.081

2.186

74.22

Verwerving van overig materieel

0

266

Totaal

6.425

6.652

VI

LIJST MET AFKORTINGEN

BRIO: Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum
BBC: Beleids- en beheerscyclus
BTW: Belasting over de Toegevoegde Waarde
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk
CVO: Centrum Voor Avondonderwijs
DAB: Dienst Afzonderlijk Beheer
DKO: Deeltijds Kunstonderwijs
ESR: Europees Systeem van Rekeningen
EVA: Extern Verzelfstandigd Agentschap
GACB: Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel
GGC: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
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HVAC: Heating, Ventilation en Airconditioning
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
NORTV: Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen
NT2: Nederlands als tweede taal
OD: Operationele doelstelling
PLE: Platforme Logement Etudiant
SD: Strategische doelstelling
VAK: Vastleggingskredieten
VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VBM: Vlaams-Brusselse Media
VEK: Vereffeningskredieten
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VRT: Vlaamse Radio- en Televisie
VSPF: Vlaamse Social-Profitfondsen
VUB: Vrije Universiteit Brussel
WWZ: Welzijn, Wonen, Zorg
VII BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
1. Nieuwe en belangrijke wijzigingen Vlaamse decreten en besluiten
Vlaamse Regering
SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op
respect en vertrouwen
-

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 tot vaststelling van de wijze van
communicatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Regering
in het kader van bestuurlijk toezicht en tot vaststelling van de digitale rapportering
over de gegevens van de beleidsrapporten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Regering vernieuwt en moderniseert de communicatie met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) in het kader van bestuurlijk toezicht en de rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de VGC. Ze keurt daarvoor, na advies van de SERV
en van de Raad van State, definitief het besluit goed. In het kader van het algemeen en
bijzonder administratief toezicht op de VGC worden de schriftelijke kennisgevingen of
verzendingen van beslissingen (verordeningen, besluiten en maatregelen) van de VGC aan
de Vlaamse Gemeenschap digitaal bezorgd met een beveiligde zending. Ook de
schriftelijke kennisgevingen of verzendingen van besluiten van de Vlaamse Gemeenschap
in het kader van het bestuurlijk toezicht op de VGC worden vervangen door een digitale
beveiligde zending. Daarenboven verloopt de rapportering over de gegevens van de
beleidsrapporten in het kader van de beleids- en beheerscyclus (het meerjarenplan, de
aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) en de overdrachten van de
kredieten voor investeringen en financiering digitaal.
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