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INLEIDING DOOR DE MINISTER

Tijdens het eerste volledige jaar van deze regeerperiode wil ik verder bouwen aan de
positieve band tussen Brussel en Vlaanderen. De Vlaamse Gemeenschap zal blijven
investeren in de dienstverlening en infrastructuur die ze doorheen de jaren in Brussel
mee heeft uitgebouwd.
Ik zal in 2020 rechtstreekse financiële impulsen geven in alle sectoren die tot de
gemeenschapsbevoegdheden behoren, aangepast aan de Brusselse realiteit. Ik beschik
daartoe over sterke structurele partners die nominatief in de Vlaamse begroting staan
ingeschreven. Met het Vlaams Brusselfonds financier ik voornamelijk de onderhouds- en
vermogensrechtelijke kosten voor Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel en
voer ik een aanvullend investeringsbeleid. Met de subsidielijn “Projecten voor Brussel”
zal ik impulsen geven aan initiatieven met een culturele en gemeenschapsvormende
dimensie. Ik hecht ook belang aan cultuurparticipatie van kwetsbare doelgroepen.
Daarnaast zal ik vanuit mijn horizontale bevoegdheid een actieve intermediaire en
faciliterende rol spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse ministers. De Vlaamse
Regering blijft de Brusselnorm hanteren en de Brusseltoets wordt behouden.
Het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel moet overlegd en geïntegreerd zijn. De
relatie met de VGC is in dat opzicht cruciaal. Tijdens deze regeerperiode wil ik werken
aan een duurzaam en constructief partnerschap met de VGC gestoeld op respect en
vertrouwen. Daartoe wens ik de beleids- en beheersinstrumenten van de VGC te
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vernieuwen en te moderniseren. In 2020 wil ik de basis leggen voor die vernieuwing met
als bouwstenen een onderling overlegd meerjarenplan en een modern begrotings- en
rekeningenstelsel.
Ik zal een eigentijds en integraal informatie-, communicatie- en mediabeleid voeren dat
de kennis over en toegankelijkheid tot onze hoofdstad verhoogt. Sterke partners zoals
Muntpunt, BRUZZ, Brik, … spelen daarbij een cruciale rol. Ik schenk ook aandacht aan
reële kennismakings- en uitwisselingstrajecten voor jongeren.
Kennis van het Nederlands vormt één van de belangrijkste hefbomen tot opwaartse
sociale mobiliteit en tot integratie. Ik zal in 2020 focussen op een actief taalpromotieen oefenkansenbeleid met het Huis van het Nederlands Brussel als centrale actor. En ik
volg de correcte naleving van de taalwetgeving actief op.
III.

SAMENVATTING

Het Vlaams Brusselbeleid steunt op vier grote doelstellingen, waarvan er drie een
budgettaire impact hebben.
De eerste doelstelling behelst een gestructureerde en transparante samenwerking met
de VGC gestoeld op respect en vertrouwen. In dat kader past het verlenen van een
dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van een subsidie voor de
gemeenschapsinfrastructuur.
De tweede doelstelling betreft de verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. Die financiering gebeurt
gericht en aanvullend zonder in de plaats te treden van de in de Vlaamse Regering
functioneel bevoegde ministers of collegeleden VGC. Daartoe bestaan er verschillende
beleidsinstrumenten: het Vlaams Brusselfonds dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid
voert, werkingssubsidies aan sterke, structurele partners die nominatief in de begroting
zijn vermeld, projectsubsidies aan hoofd- en grootstedelijke initiatieven en algemene
werkingskosten voor studieopdrachten en communicatie-acties.
De derde doelstelling focust op de versterking van de positie van het Nederlands in de
hoofdstad. Financiële hefbomen hiertoe zijn een werkingssubsidie aan het Huis van het
Nederlands Brussel (nominatim ingeschreven) en een toelage aan het begrotingsfonds
werking Volwassenenonderwijs om de cursussen NT2 voor iedereen kosteloos aan te
bieden.
De vierde doelstelling gaat over het streven naar een coherent en geëngageerd beleid
voor onze hoofdstad gedragen door de hele Vlaamse Regering. De Vlaamse minister
bevoegd voor Brussel speelt daarbij een intermediaire en faciliterende rol. Die
doelstelling heeft geen financiële repercussies voor het begrotingsprogramma Brussel.
TOTAAL BBT BRUSSEL (excl. apparaatsuitgaven en programma B)
(duizend euro)

AO
BO 2019
Bijstelling
BO 2020
BO 2020

2.487
13
2.500

TO

LO
0

0

0

0

0

0

-

VAK

VEK

52.077

52.039

3.457
48.620

-

1.077
50.962

2

PROGRAMMA PG – BRUSSEL
(duizend euro)

AO
BO 2019
Bijstelling
BO 2020
BO 2020

IV.

2.487
13
2.500

TO

LO
0

0

0

0

0

0

-

VAK

VEK

52.077

52.039

3.457
48.620

-

1.077
50.962

BELEIDSVELD BRUSSEL

Voor het beleidsveld Brussel is er slechts één inhoudelijk structuurelement: Brussel.
1. INHOUDELIJK STRUCTUURELEMENT 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. Het op maat ontwikkelen en
aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren.
Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond vier strategische doelstellingen (SD):
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 bijzondere 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, Muntpunt en aan het
begrotingsfonds werking Volwassenenonderwijs;
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.

De uitgavenbegroting is onderverdeeld in 6 begrotingsartikels volgens het volgende
stramien:
-

Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EA-WT - werking en toelagen - een positief en
constructief partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide
instellingen elkaar respecteren en versterken
Dit begrotingsartikel past in SD 1
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-

-

-

Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT - Initiatieven en investeringen voor het
Brusselbeleid
Dit begrotingsartikel past in SD 2
Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT - De versterking van de positie van het
Nederlands in de hoofdstad
Dit begrotingsartikel past in SD 3
Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EV-IS - Begrotingsfonds werking
Volwassenenonderwijs
Dit begrotingsartikel past in SD 3
Begrotingsartikel PJ0-1PGI2EW-IS - Muntpunt
Dit begrotingsartikel past in SD 2
Begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS - Vlaams Brusselfonds
Dit begrotingsartikel past in SD 2

In de uitgavenbegroting van het programma G staan ook nog 2 begrotingsartikels
ingeschreven om de investeringen, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Brusselfonds
aan gebouwen van de Vlaamse overheid correct te kunnen verwerken in de boekhouding
van de Vlaamse overheid:
-

Begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-LE - leningen - Brussel - vergoedingen en
onderhoud van onroerende goederen van de Vlaams overheid
Begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-WT - werking en toelagen - Brussel - vergoedingen
en onderhoud van onroerende goederen van de Vlaamse overheid

1.1. BUDGETTAIR KADER
ISE BRUSSEL, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2020

BO 2019

VAK
evolutie

BO 2020

BO 2019

41.996

-465

41.531

41.958

1.847

43.805

Toelagen (interne
stromen (IS))

9.061

-3.037

6.024

9.061

-2.969

6.092

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

1.020

45

1.065

1.020

45

1.065

Totaal excl. Overflow

52.077

-3.457

48.620

52.039

-2.879

49.160

0

0

0

0

1.802

1.802

52.077

-3.457

48.620

52.039

-1.077

50.962

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Overflow
Totaal incl. Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De ESR-uitgaven in VAK dalen met -465 k euro door:
- een generieke besparing van 6% op alle project- en werkingssubsidies: -716 k euro op
begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT en -24 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT;
- een bijstelling van -32 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-WT (aanpassing aan
de werkelijke dossiers);
- een compensatie van 264 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT;
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- een indexatie van 43 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT.
De toelagen in VAK dalen met -3.037 k euro door:
- een generieke besparing van 6% op alle project- en werkingssubsidies: -138 k euro op
begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams Brusselfonds) en -152 k euro op
begrotingsartikel PJ0-1PGI2EW-IS (Muntpunt);
- een extra punctuele besparing van -2.500 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS
(Vlaams Brusselfonds);
- een compensatie van -264 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT;
- een indexatie van 17 k euro op PJ0-1PGI2EW-IS (Muntpunt).
Overige (Leningen LE-artikel): het begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-LE stijgt met 45 k
euro VAK en VEK door een toename van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding
van Muntpunt.
De ESR-uitgaven in VEK stijgen met 1.847 k euro door:
- een generieke besparing van 6% op alle project- en werkingssubsidies: -716 k euro op
begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT en -24 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT;
- een bijstelling van -32 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2ED-WT (aanpassing aan
de werkelijke dossiers);
- een compensatie van 193 k euro van begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT;
- een indexatie van 43 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT;
- een overflow van 2.068 k euro (1.986 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT en
82 k euro op PJ0-1PGI2EC-WT) – deze middelen hebben geen effect op het finaal
begrotingsresultaat;
- een VEK-behoefte van 315 k euro i.k.v. negatieve overflow op begrotingsartikel PJ01PGI2EB-WT – ook deze middelen hebben geen effect op het finaal begrotingsresultaat.
De toelagen in VEK dalen met -2.969 k euro door:
- een generieke besparing van 6% op alle project- en werkingssubsidies: -138 k euro op
begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams Brusselfonds) en -152 k euro op
begrotingsartikel PJ0-1PGI2EW-IS (Muntpunt);
- een extra punctuele besparing van -2.500 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS
(Vlaams Brusselfonds);
- een compensatie van -193 k euro naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT;
- een indexatie van 17 k euro op PJ0-1PGI2EW-IS (Muntpunt);
- een daling van het VEK met -84 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) op basis van de betaalkalender;
- een overflow van -266 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) – deze middelen hebben geen effect op het finaal begrotingsresultaat;
- een VEK-behoefte van 356 k euro i.k.v. negatieve overflow op begrotingsartikel PJ01PGI5EX-IS (Vlaams Brusselfonds);
- een generieke niet-indexatie NLBP van -9 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS
(Vlaams Brusselfonds).
De overflow bedraagt 1.802 k euro: 1.986 k euro op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT,
82 k euro op PJ0-1PGI2EC-WT en -266 k euro op PJ0-1PGI5EX-IS. Deze kaderen in de
overheidsbrede overflow-oefening ten gevolge van de nieuwe aanrekeningsregels zoals
voorgesteld in het VABN-advies inzake inkomensoverdrachten.
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Inhoudelijke toelichting per begrotingsartikel of overige entiteiten
1.1.1. DEPARTEMENT EN IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (EXCL.
DAB’S)
ONTVANGSTENARTIKELEN
PJ0-9PGIAEX-OI - VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor de gebouwen van
Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse
overheid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2019

2.487

Bijstelling BO 2020
BO 2020

13
2.500

TO

LO
0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De bijstelling van +13 k euro is een aanpassing op basis van de bedragen
ingeschreven op de volgende begrotingsartikels:
- PJ0-1PGI2ED-LE: +45 k euro (1.065 k euro)
- PJ0-1PGI2ED-WT: -32 k euro (1.435 k euro)
Deze wijzigen in functie van de uitgaven die door het Vlaams Brusselfonds gedaan
worden ten gunste van infrastructuur dat als eigendom van de Vlaamse Overheid
beschouwd wordt. Zie verder ook de verantwoording bij de twee bovenstaande artikels
en het Vlaams Brusselfonds.
UITGAVENARTIKELEN
PJ0-1PGI2EA-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.
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel
In 2020 wordt aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie een dotatie toegekend voor de
algemene werking en de regularisatie van de DAC-projecten.
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor gemeenschapsinfrastructuur
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De investeringssubsidie is bestemd voor de financiering van de kosten van de
herstellings-,
onderhoudsen
verbouwingswerken
van
de
culturele
gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
28.002
112
0
112

VEK
27.978
112
0
112

Overflow

28.002
0

27.978
0

BO 2020 incl. overflow

28.002

27.978

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke niet-indexatie
NLBP
TOTAAL
-

VAK
-112

VEK
-112

-112

-112

Bijstelling geen indexering van niet-loonkredieten: -112 k euro VAK en VEK. Dit
betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.

PJ0-1PGI2EB-WT – INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk 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.
Algemene werkingskosten
In 2020 zullen de algemene werkingskosten hoofdzakelijk dienen om te communiceren
rond concrete realisaties en projecten die de beeldvorming van onze hoofdstad kunnen
verbeteren.
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
gemeenschapsvormende evenementen te ondersteunen.
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Nominatieve organisaties
De nominatieve organisaties werken in 2020 aan de voorbereidingen van hun strategisch
beleidsplan 2021-2025 met het oog op het afsluiten van de bijhoordende
beheersovereenkomsten. Dit gaat gepaard met een evaluatie van hun werking met de
strategische en operationele doelstellingen van de aflopende meerjarenplannen.
Brik
De vzw Brik – Student in Brussel voert een beleid inzake het promoten van Brussel als
studentenstad, het beheer van en investeringen in studentenhuisvesting en
studentenmobiliteit. Brik groeide de afgelopen jaren uit tot een servicedesk voor
studenten.
Voor 2020 focust de organisatie op een geïntegreerd onthaalbeleid voor nieuwe
studenten met een aantal acties zoals welkomstpakketten of ontmoetingsmomenten.
Voor derdegraadsscholieren uit secundaire scholen zal in 2020 een nieuw
welkomstpakket ontwikkeld worden. Leerkrachten kunnen online een uitstap naar
Brussel boeken en vastleggen. Inzake studentenmobiliteit verschuift de klemtoon van
aanbodgericht werken naar het in kaart brengen van specifieke noden van studenten
inzake mobiliteit. Brik werkt in 2020 ook aan het energiezuiniger maken van het
studentenhuisvestingpatrimonium.
Brukselbinnenstebuiten
De stadstoeristische organisatie Brukselbinnenstebuiten benadert de stad in zijn
globaliteit, waarbij urbanistische, sociale, demografische, stadsecologische, culturele…
aspecten aan bod komen. Het aantal stadsverkenningen van Brukselbinnenstebuiten
ging de voorbije jaren in stijgende lijn. Die tendens wil de gidsenorganisatie ook in 2020
verderzetten, onder meer dankzij een verbeterde communicatie. De organisatie wil er
op een kwalitatieve manier toe bijdragen dat meer (school-)groepen en individuen uit
Vlaanderen, Brussel of elders de hoofdstad leren kennen en begrijpen. Voor de gidsen
wordt een kwaliteitstraject uitgewerkt. De digitalisering van de organisatie gaat de
laatste fase in.
Studio Globo
Studio Globo heeft als doel via een inleefatelier en een buurtverkenning scholen (basis, secundair en hoger onderwijs) op een diepgaande wijze te leren omgaan met diversiteit
in de hoofdstedelijke context. De organisatie ondersteunt Vlaamse leerkrachten (ook in
opleiding) om in hun klas en school positief om te gaan met diversiteit.
Voor 2020 wordt de operationele doelstellingen van het vijfde jaar van het strategisch
plan 2016-2020 gerealiseerd. Dit gebeurt voornamelijk via de acties:
- een reeks vormingssessies ‘Lesgeven in grootstedelijke context’;
- projectdagen ‘Brussel Beleven’;
- het diversiteitsatelier ‘Wonen op het Dak’;
- en de educatieve buurtwandeling in Kuregem.
Huis voor Gezondheid
Het Huis voor Gezondheid is een netwerkorganisatie in de Brusselse zorg met als doel
het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de Nederlandstalige gezondheidzorg
in onze hoofdstad.
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Ook in 2020 bouwt de pijler ‘zorg en gezondheid’ van de Brusselse Nederlandstalige
welzijns- en gezondheidssector verder op de intense samenwerkingen van het Huis voor
Gezondheid en het Brussels Overleg Thuiszorg. Belangrijk in 2020 is de verdere
voorbereiding van BruZEL (de Brusselse eerstelijnszone), de inkanteling van het
personeel hiervan in het Huis voor Gezondheid en de voorbereiding en opstart van het
actieplan BruZEL.
Het Huis voor Gezondheid blijft in 2020 kinderen, jongeren en volwassen studiekiezers
de weg tonen naar een zorgopleiding, een stage in de Brusselse zorg of het Brusselse
zorgwerkveld. Eenmaal aan de slag in het Brusselse werkveld ondersteunt het Huis voor
Gezondheid de Nederlandskundige zorgverstrekkers. De klemtoon ligt op het faciliteren,
motiveren en ondersteunen van samenwerking binnen de eerste lijn, maar ook
transmuraal en sectoroverschrijdend.
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
Het Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise en kennis aan Brusselse
organisaties en partners in welzijn en zorg en realiseert deze via:
- de kennisfunctie: opbouwen expertise omtrent alle aspecten van woonzorg en
toegankelijkheid verder uit en ontsluit die kennis aan alle partners en geïnteresseerden;
- de ondersteunings- en begeleidende functie: ondersteunen en begeleiden van partners
in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haal- en brengfuncties
en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de zorgsector;
- de stimulerende functie: zoeken nieuwe initiatiefnemers voor de ontwikkeling van
woonzorgprojecten, stimuleert projecten rond levensloopbestendig wonen en
sensibiliseert het brede publiek rond dit thema.
In 2020 zal het Kenniscentrum WWZ werken rond de verdere ondersteuning van de
woonzorgsector bij de omzetting van bepaalde woonzorgfuncties naar buurtzorgfuncties,
zoals omschreven in het geactualiseerde woonzorgdecreet. Daarnaast zet het
Kenniscentrum WWZ de opdracht rond het kruispunt van wonen en welzijn verder door
het ontwikkelen van nieuwe projecten rond wonen voor specifieke of kwetsbare
doelgroepen, in samenwerking met de Nederlandskundige welzijnsactoren in Brussel. In
2020 zal het Kenniscentrum WWZ ook streven om de kloof te dichten tussen de
leefwereld van mensen in een sociaal-economisch kwetsbare positie en een aantal
ambities inzake duurzaamheid en klimaat zoals opgenomen in de regeerakkoorden van
verschillende overheden.
Kuumba
Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba, in hartje Matongé, bevordert de culturele en
educatieve uitwisseling tussen de Vlaamse en Afrikaanse Gemeenschap in Brussel en
elders door taallessen, workshops, tentoonstellingen, optredens en rondleidingen in de
wijk. Na een moeilijke transitieperiode zal Kuumba in 2020 onder leiding van een nieuwe
coördinator op basis van een sterk lokaal-stedelijke fundament een hoofdstedelijke
werking uitbouwen. De stadsverkenningen waarbij Afrikaanse gidsen bezoekers uit
Vlaanderen op sleeptouw nemen, worden verder uitgebreid. Er worden samenwerkingen
met culturele instellingen zoals Bozar en Lasso uitgebouwd.
Vlaams-Brusselse Media
De vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) is een mediaorganisatie die – sinds 2016 onder
de merknaam BRUZZ - in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een crossmediale
werking ontplooit. Ze doet dat aan de hand van de exploitatie van een erkende
televisieomroeporganisatie, een erkende lokale radio-omroeporganisatie en een
elektronisch online informatiemedium, en de publicatie van een periodieke stadskrant.
De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunen de
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VBM structureel. De eerste beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie met de VBM beslaat de werkingsperiode 2016-2020
en is conform de Europese DAEB-regelgeving (Diensten van Algemeen Economisch
Belang).
Alvorens in 2021 een nieuwe beheersovereenkomst met de VBM af te sluiten, zullen we
haar huidige werking evalueren met de strategische en operationele doelstellingen van
haar meerjarenplan 2016-2020 als richtsnoer. Aandachtspunten daarbij zijn onder
andere de crossmediale samenwerking, de pluriformiteit, het bereik van elk mediakanaal
en de wijze waarop BRUZZ de band Brussel-Vlaanderen versterkt. Het speerpunt van de
werking van BRUZZ de afgelopen jaren was de digitale transformatie (de uitbouw van
een centrale redactiedesk volgens het digital first-principe), wat de aandacht vooral
richtte op de eigen organisatie, infrastructuur, producten en diensten. Tijdens de
volgende werkingsperiode kantelt de focus van de mediaorganisatie naar de (beleving
van) de gebruiker en staan de dienstverlening, de toegankelijkheid en de rol in de
beeldvorming over Brussel in Vlaanderen centraal.
Prioritaire werkpunten voor 2020:
− de merkbekendheid van BRUZZ in Brussel en Vlaanderen verder verhogen door de
stadskrant (fysiek) te distribueren in de Vlaamse Rand, televisieprogramma’s
beschikbaar te stellen in Vlaanderen, structureel samen te werken met andere
relevante Brusselse en Vlaamse maatschappelijke actoren (het aanbieden van extra
diensten die een hoge toegevoegde waarde bieden, bijvoorbeeld op het vlak van
mobiliteit, onderwijs, cultuur, vrije tijd, huisvesting en stadsontwikkeling);
− een specifiek doelgroepenbeleid voeren t.a.v. jongeren (onder andere door het
aanbieden van creatieve platformen, zie bijvoorbeeld BRUZZket) en anderstaligen (als
toeleiding naar het Nederlandstalige aanbod);
− BRUZZ complementair blijven positioneren t.o.v. andere nationale en/of
internationale contentproviders en/of mediabedrijven;
− de BRUZZ-content “in en uit” verder verrijken met partnercontent (bvb VRT,
Mediahub).
BRIO
BRIO
is
een
documentatie-,
informatieen
onderzoekscentrum,
een verzamelpunt voor wetenschappelijke kennis over Brussel. De algemene doelstelling
van BRIO is wetenschappelijk onderzoek over Brussel en De Rand voorbereiden,
initiëren, uitwerken, opvolgen en verspreiden.
Het focusthema voor het onderzoek van BRIO voor de periode 2020-2021 is ‘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 te identificeren en optimaliseren
richt BRIO zich op de studie van de leefwereld en de noden van de jongeren en op de
politiek-institutionele aspecten (onderwijs, integratie, cultuur…). Verder zal BRIO ook
medewerking verlenen aan de Brussel- en taallemma’s in de Nieuwe Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging. Op het vlak van wetenschapsvalorisatie gaat BRIO in het nieuwe
werkjaar op zoek naar een optimalisering van het statische cijfermateriaal van de BRIOsite. Uiteraard wordt via publicaties en fiches wetenschappelijk onderzoek verder
ontsloten.
VGC in Brussel voor de ondersteuning van de Brede School in Brussel
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. De VGC oefent de
regierol uit om de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de Brede Schoolprojecten
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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. De VGC voorziet in haar bestuursakkoord een hervorming
van haar Brede Schoolbeleid.
In 2020 wordt verder in dit Brede School-netwerk geïnvesteerd, in samenwerking met
de VGC.
Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel
Het Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel (SDKO) werd opgericht in 2012 met als
doelstelling het behartigen van de belangen van de Nederlandstalige instellingen voor
deeltijds kunstonderwijs in Brussel en het organiseren en ondersteunen van artistieke
en educatieve initiatieven en projecten in samenwerking met hen, bijvoorbeeld door het
inrichten van lessen kunstinitiatie.
Het SDKO zal in 2020 de communicatie van de Brusselse academies verder verfijnen en
op elkaar afstemmen. In diezelfde lijn zal het SDKO op maat gemaakte oplossingen
aanbieden voor wat betreft communicatie naar doelgroepen zoals aangebracht door de
individuele academies.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
12.120
80
264
753

VEK
12.077
80
222
438

Overflow

11.711
0

11.941
1.986

BO 2020 incl. overflow

11.711

13.927

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van begrotingsartikel
PJ0-1PGI5EX-IS
Van begrotingsartikel
PJ0-1PGI2EC-WT
TOTAAL
-

-

VAK
264

VEK
193
29

264

222

Er wordt 264 k euro VAK en 193 k euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel
PJ0-1PGI5EX-IS om de subsidielijn “Projecten voor Brussel” te versterken. We
worden geconfronteerd met een toenemend aantal projectaanvragen en wensen de
Vlaamse impact op de snel veranderende Brusselse realiteit verder te verhogen.
Er wordt 29 k euro VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGI2EC-WT: 1 k
euro voor de betaling van de projectsubsidies op de subsidielijn en 28 k euro VEK
voor de betaling van het saldo 2020 voor het Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel.
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In de begroting 2019 werd geen VEK ingeschreven voor de betaling van het saldo
van het Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel 2018 omdat dit in 2019 werd betaald
op de begroting van het Vlaams Brusselfonds.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke besparing van
6% op subsidies
Generieke niet-indexatie
NLBP
VEK-behoefte i.k.v.
negatieve overflow
TOTAAL
-

VAK
-716

VEK
-716

-37

-37

0

315

-753

-438

Toelichting bijstellingen:
- generieke besparing van 6% op de project- en werkingssubsidies -716 k euro VAK
en VEK;
- geen indexering van niet-loonkredieten -37 k euro VAK en VEK;
Dit zijn generieke besparingen in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
- VEK-behoefte stijgt met 315 k euro in het kader van de negatieve overflow.
Bijkomende toelichting over de overflow m.b.t. subsidiedossiers: zie bijlage bij de
algemene toelichting bij de uitgavenbegroting BO 2020.

PJ0-1PGI2EC-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. Daarnaast wordt pro memorie een basisallocatie voorzien voor uitgaven in het
kader van het taalbeleid.
Huis van het Nederlands Brussel
De integrale werking van het Huis van het Nederlands Brussel steunt op vijf
doelstellingen:
- drempels wegwerken en kansen creëren voor iedereen die in Brussel Nederlands wil
leren;
- Brusselaars die Nederlands leren maximale oefenkansen bieden;
- Brusselaars die (beter) werk zoeken, sterker maken in het Nederlands;
- bijdragen aan een positief klimaat rond Nederlands in het meertalige Brussel;
- Brusselaars die Nederlands leren en oefenen een aanbod bieden op maat van hun
ambities en mogelijkheden.
De algemene coördinatie en het voeren van een taalpromotiebeleid (creëren van een
positief klimaat rond het Nederlands) valt onder de bevoegdheid van het Brusselbeleid
van de Vlaamse Regering.
Het Huis van het Nederlands Brussel focust in 2020 verder op het promoten,
ondersteunen en organiseren van oefenkansen voor Brusselaars die Nederlands leren.
Naast het verderzetten van de reguliere activiteiten doet ze dit in 2020 door een:
- hernieuwd digitaal aanbod van oefenkansen Nederlands in Brussel;
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- de verdere uitbouw van het project Patati, dé community van Brusselaars die talen
willen uitwisselen en Nederlands willen oefenen;
- intensievere samenwerking met de Vlaams-Brusselse media BRUZZ;
- nieuwe inrichting van de publieksruimte in het gebouw in de Philippe de
Champagnestraat.
Het Huis lanceert een nieuwe website en ontsluit hiermee oefenkansen Nederlands in
Brussel op een nog gebruiksvriendelijkere manier. De nieuwe website promoot naast de
door het Huis ondersteunde oefenkansen ook die van structurele partners binnen het
Nederlandstalig netwerk in Brussel. Met BRUZZ zet het Huis een intensievere
samenwerking op, zodat meer cursisten kennis maken met het aanbod van de VlaamsBrusselse media en die media ook actief gebruiken om hun Nederlandse taalkennis te
oefenen.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
407
0
0
24

VEK
436
0
29
24

Overflow

383
0

383
82

BO 2020 incl. overflow

383

465

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar begrotingsartikel
PJ0-1PGI2EB-WT
TOTAAL
-

VAK
0

VEK
-29

0

-29

Er wordt -29 k euro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT.
Het VEK wordt terug aangepast aan het VAK.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke besparing van
6% op subsidies
TOTAAL

-

VAK
-24

VEK
-24

-24

-24

Toelichting bijstelling generieke besparing van 6% op subsidies: -24 k euro VAK en
VEK. Dit betreft een generieke besparing in het kader van efficiëntie en focus op
kerntaken.
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PJ0-1PGI2ED-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.
Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt 1.1.3.1.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
1.467
0
0
32

VEK
1.467
0
0
32

Overflow

1.435
0

1.435
0

BO 2020 incl. overflow

1.435

1.435

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Aanpassing aan de
werkelijke dossiers
TOTAAL
-

VAK
-32

VEK
-32

-32

-32

Toelichting bijstelling aanpassing aan de werkelijke dossiers:
De bedragen op dit artikel hebben betrekking op:
- investeringen Huis van het Nederlands Brussel (259 k euro);
- onderhoudskosten Huis van het Nederlands Brussel, Muntpunt (200 k euro);
- index- en interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt (976 k euro).

PJ0-1PGI2ED-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.
Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt 1.1.3.1.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

VAK
1.020
0
0
45

VEK
1.020
0
0
45

1.065
0

1.065
0

1.065

1.065

BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Toename
kapitaalgedeelte erfpacht
Muntpunt
TOTAAL
-

VAK
45

VEK
45

45

45

Toelichting bijstelling toename kapitaalgedeelte erfpacht Muntpunt:
Het bedrag op dit artikel wordt aangepast aan de werkelijke kapitaalaflossing van
de erfpachtvergoeding voor het Muntpuntgebouw.

PJ0-1PGI2EV-IS – BEGROTINGSFONDS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het Nederlands in
de hoofdstad). De toelage aan het begrotingsfonds werking Volwassenenonderwijs wordt
toegekend voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in Brussel woont en er
een cursus NT2 volgt.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

VAK
0
0
633
0

VEK
0
0
633
0

Overflow

633
0

633
0

BO 2020 incl. overflow

633

633

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van begrotingsartikel
PJ0-1PGX2EY-IS
TOTAAL
-

VAK
633

VEK
633

633

633

Er wordt 633 k euro VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PJ0-1PGX2EYIS. Dit is een verschuiving van het IS-artikel van de DAB Fonds Inschrijvingsgelden
Centra voor Volwassenenonderwijs naar het nieuw opgerichte begrotingsfonds
werking Volwassenenonderwijs.

PJ0-1PGI2EW-IS – MUNTPUNT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief
netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt ontvangt voor 2020 een toelage van
2.402 k euro.
Zie toelichting onder 1.1.4 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw
Muntpunt.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter
Andere bijstellingen
Generieke niet-indexatie
NLBP
Generieke besparing van
6% op subsidies
TOTAAL
-

VAK
2.537
31
0
166

VEK
2.537
31
0
166

2.402
0

2.402
0

2.402

2.402

Inhoudelijke
toelichting
kredietevoluties:
(duizend euro)

VAK
-14

VEK
-14

-152

-152

-166

-166

Toelichting bijstellingen:
- geen indexering van niet-loonkredieten: -14 k euro VAK en VEK;
- generieke besparing van 6% op subsidies: -152 k euro VAK en VEK.
Dit zijn generieke besparingen in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
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PJ0-1PGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief
netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Voor 2020 staat er op de toelage van het Vlaams Brusselfonds een vastleggingskrediet
(VAK) ingeschreven van 2.989 k euro; het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 3.057 k
euro.
Zie ook toelichting onder 1.1.3. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams
Brusselfonds.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
5.891
88
264
2.726
2.989
0
2.989

VEK
5.891
0
193
2.375
-

3.323
266
3.057

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar PJ0-1PGI2EB-WT
TOTAAL
-

VAK
-264
-264

VEK
-193
-193

Er wordt -264 k euro VAK en -193 k euro VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel
PJ0-1PGI2EB-WT om de subsidielijn “Projecten voor Brussel” te versterken. Het
tekort aan VEK op begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT wordt door deze compensatie
volledig opgevangen.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generiek niet-indexatie
NLBP
Extra punctuele
besparing
Generieke besparing van
6% op subsidies
VEK-nood daalt
VEK-behoefte i.k.v.
negatieve overflow
TOTAAL
-

VAK
-88

VEK
-9

-2.500

-2.500

-138

-138
-84
356

-2.726

-2.375

Toelichting bijstellingen:
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- geen indexering van niet-loonkredieten: -88 k euro VAK en -9 k euro VEK;
- extra punctuele besparing:-2.500 k euro VAK en VEK;
- generieke besparing van 6% op de subsidies: -138 k euro VAK en VEK;
Dit zijn generieke besparingen in het kader van efficiëntie en focus op kerntaken.
- aanpassing van het VEK aan de betaalkalender(voor doorvoeren punctuele
besparing): -84 k euro VEK;
- VEK-behoefte stijgt met 356 k euro in het kader van de negatieve overflow.
Bijkomende toelichting over de overflow m.b.t. subsidiedossiers: zie bijlage bij de
algemene toelichting bij de uitgavenbegroting BO 2020.

PJ0-1PGX2EY-IS
–
FONDS
VOLWASSENENONDERWIJS

INSCHRIJVINGSGELDEN

CENTRA

VOOR

Korte inhoud begrotingsartikel:
De toelage voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor wie in Brussel woont en
er een cursus NT2 volgt, werd tot 2019 toegekend aan het Fonds Inschrijvingsgelden
Centra voor Volwassenenonderwijs.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
633
0
633
0

VEK
633
0
633
0

0
0

0
0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar begrotingsartikel
PJ0-1PGI2EV-IS
TOTAAL
-

VAK

VEK

-633

-633

-633

-633

Er wordt -633 k euro VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ01PGI2EV-IS. Dit is een verschuiving van het IS-artikel van de DAB Fonds
Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs naar het nieuw opgerichte
begrotingsfonds werking Volwassenenonderwijs.

18

1.1.2. DAB’S
Geen.
1.1.3. OVERIGE ENTITEITEN ONDER GEZAG
1.1.3.1. VLAAMS BRUSSELFONDS
OMSCHRIJVING
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
structuur element 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 middelen van het Vlaams Brusselfonds worden jaarlijks voor een belangrijk gedeelte
ingezet voor de eigen infrastructuur. Het gaat hierbij om de erfpachtvergoeding en
onroerende voorheffing voor het gebouwencomplex van Muntpunt en het
eigenaarsonderhoud en gebouwenbeheer van Muntpunt en het Huis van het Nederlands
Brussel. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in infrastructuur van Vlaamse instellingen
in de welzijns-, onderwijs- en culturele sector. Ten slotte kunnen er nog een aantal
project- en werkingssubsidies worden verleend.
De begrotingsruiter, ingeschreven in de begrotingsaanpassing 2019, voorziet de
overdracht van de niet bestede middelen in 2019 naar het begrotingsjaar 2020. Het
resterende budget 2019 zal gekend zijn bij het afsluiten van het begrotingsjaar.
De uitgaven passen in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Het totaal aan ontvangsten in de begroting van het Fonds bedraagt 3.691 k euro:
3.057 k euro toelagen en 634 k euro eigen inkomsten (subsidie VGC en huurgelden voor
Huis van het Nederlands Brussel).
Het totaal aan uitgaven (VAK) in de begroting van het Fonds bedraagt 3.623 k euro:
2.989 k euro VAK en 634 k euro eigen inkomsten. Het totaal aan uitgaven (VEK) in de
begroting van het Fonds bedraagt 3.691 k euro en is gelijk aan de totale ontvangsten
van het Fonds.
De ontvangsten en bijhorende uitgaven (VEK) dalen t.o.v. BO2019 met 2.818 k euro:
+16 k euro eigen ontvangsten
-2.834 k euro daling toelagen:
-193 k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT
-2.500 k euro punctuele besparing
-138 k euro generieke besparing van 6% op subsidies
-84 k euro VEK nood daalt
-9 k euro generiek niet-indexatie NLBP
+356 k euro VEK-behoefte i.k.v. negatieve overflow
-266 k euro negatieve overflow
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De uitgaven (VAK) dalen t.o.v. BO2019 met 2.886 k euro:
-264 k euro gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ0-1PGI2EB-WT
-2.500 k euro punctuele besparing
-138 k euro generieke besparing van 6% op subsidies
+16 k euro eigen ontvangsten
De erfpachtvergoeding en de investeringen aan eigendommen van de Vlaamse overheid
worden geboekt op ESR-code 61.12. De onderhoudskosten aan Muntpunt en het Huis
van het Nederlands Brussel worden geboekt op een ESR 41.10. Dit is nodig omdat het
Fonds hier uitgaven doet ten gunste van de Vlaamse Gemeenschap, en deze uitgaven
hierdoor in de boekhouding van de VG moeten opgenomen worden. Om de uitgaven
correct te kunnen verwerken in de boekhouding van de VG staan hiervoor drie
begrotingsartikels
(PJ0-9PGIAEX-OI,
PJ0-1PGI2ED-LE
en
PJ0-1PGI2ED-WT)
ingeschreven onder ISE Brussel.
ONTVANGSTEN
3.691 k euro: -2.818 k euro (t.o.v. BO2019)
Eigen ontvangsten: 634 k euro (+16 k euro):
ESR 16.11: 130 k euro huurgeld voor het Huis van het Nederlands Brussel (+6 k euro
indexaanpassing)
ESR 58.10: 15 k euro terugbetaling subsidie van de vzw Pantalone
ESR 69.12: 489 k euro geïndexeerde vergoeding van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie als bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt (in
uitvoering van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams
Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008)
(+10 k euro indexaanpassing)
Toelagen: 3.057 k euro (-2.834 k euro):
ESR 46.10: 1.015 k euro werkingstoelage van PJ0-1PGI5EX-IS (-959 k euro)
ESR 66.12: 2.042 k euro investeringstoelage van PJ0-1PGI5EX-IS (-1.875 k euro)
UITGAVEN
VAK: 3.623 k euro (2.989 k euro VAK van PJ0-1PGI5EX-IS en 634 k euro eigen
inkomsten): -2.886 k euro t.o.v. BO2019
ESR 12.50: 30 k euro (onroerende voorheffing Muntpunt – herziening kadastraal
inkomen en aanrekening op andere ESR-code)
ESR 33.00: 548 k euro (100 k euro voor onkostennota's Huis van het Nederlands
Brussel en 448 k euro voor subsidies: 50 k euro voor Citizenne, 110 k euro voor VK
Concerts, 50 k euro voor Brussel Behoort Ons Toe, 80 k euro voor Imal, 35 k euro voor
be.brusseleir, 50 k euro voor Visit Brussels en 73 k euro nog te bestemmen)
ESR 41.10: 200 k euro (eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van
het Nederlands Brussel en Muntpunt)
ESR 41.60: 345 k euro (uitbatingskosten Muntpunt)
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ESR 61.12: 2.500 k euro (2.041 k euro voor de erfpachtvergoeding Muntpunt en 459 k
euro voor investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel en Muntpunt)
VEK: 3.691 k euro (is gelijk aan de ontvangsten)
ESR 12.50: 30 k euro (VAK 2020: onroerende voorheffing Muntpunt)
ESR 32.00: 50 k euro (50 k euro encours aan de VUB – mediahub)
ESR 33.00: 470 k euro (189 k euro encours en VAK 2020: 100 k euro voor
onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel en 181 k euro voor subsidies)
ESR 33.00: 50 k euro (50 k euro encours aan Kanal)
ESR 41.10: 200 k euro (43 k euro encours en VAK 2020: 157 k euro voor
eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van het Nederlands Brussel
en Muntpunt)
ESR 41.60: 345 k euro (VAK 2020: uitbatingskosten Muntpunt)
ESR 52.10: 246 k euro (246 k euro encours)
ESR 61.12: 2.300 k euro (VAK 2020: 2.041 euro voor de erfpachtvergoeding Muntpunt
en 259 k euro voor investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel en
Muntpunt)
1.1.4. OVERIGE ENTITEITEN ONDER TOEZICHT
1.1.4.1. VZW MUNTPUNT
OMSCHRIJVING
Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw heeft als missie de kennis en de
beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatieen promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en
organisaties.
Muntpunt biedt informatie, kennis en cultuur aan door bibliotheekdiensten te leveren en
wil ook Vlaanderen in Brussel en Brussel in Vlaanderen promoten om de hoofdstedelijke
uitstraling en aantrekkingskracht te vergroten.
EVA Muntpunt vzw oefent haar activiteiten uit binnen het ISE 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.
De uitgaven passen in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
De structureel gesubsidieerde werking van het extern verzelfstandigd agentschap wordt
geregeld in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst die de Vlaamse Gemeenschap
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met de vzw Muntpunt in 2016 hebben
afgesloten. Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst (2016-2020) zullen de
overheden in 2020 de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en het gebruik
van de toegekende middelen evalueren. Dan zal moeten blijken of Muntpunt over
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voldoende financiële draagkracht beschikt, welke opdrachten we van Muntpunt kunnen
verwachten gegeven hun basisfinanciering en of de overheden vanuit een meerjarig
perspectief nieuwe afspraken moeten maken.
Op infrastructureel vlak plant Muntpunt een aantal aanpassingen om het verblijfsklimaat
te verbeteren en de informatiebalie uit te bouwen naar de zgn. trage balie, waar dieper
kan worden ingegaan op vragen. Hier zal ook assistentie verleend worden bij
inschrijvingen die digitaal worden verwerkt (scholen, sportclubs, kinderopvang,…). De
focus ligt op het assisteren van maatschappelijk kwetsbare personen.
Muntpunt ontwikkelt in 2020 naast een aanbod van de Nederlandstalige
gidsenverenigingen aan scholen een aanbod van de gidsenorganisaties voor
volwassenen en combipakketten van een breder netwerk van aanbieders. Daartoe
ontwikkelt Muntpunt een online tool die leerkrachten, verenigingen en particulieren actief
ondersteunt wanneer zij een uitstap naar Brussel plannen.
Muntpunt bouwt haar ambitie als grootstedelijke bibliotheek verder uit. Via het
intervisieplatform, de G14, werkt ze samen met de bibliotheken uit de 13 Vlaamse
centrumsteden en via het internationaal netwerk van de Lighthouse Libraries zoekt ze
samen met de meest innovatieve en creatieve bibliotheken van elke EU-lidstaat naar
strategisch innovatieve initiatieven en het opzetten van internationale projecten.
Het informatiecentrum accentueert zijn rol als facilitator eerder dan als programmator.
Partners worden uitgenodigd Muntpunt te gebruiken als locatie en als communicatiehuis.
Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, beoogt Muntpunt in 2020 het label
ecodynamische onderneming te behalen. Dat zal gevolgen hebben op de gehele
organisatie en dus niet enkel op de infrastructuur.
‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’
Het feest van de Vlaamse Gemeenschap is over de jaren heen gegroeid qua
publieksbereik. Steeds meer mensen in Vlaanderen en Brussel willen de Vlaamse
feestdag meevieren. Naast de ‘klassieke feestvierders’ wordt er een nieuw, jong en
divers publiek aangetrokken.
Net zoals de voorbije jaren zal de 11 juli-viering op de Grote Markt in Brussel plaats
vinden. We zoeken daarbij naar een sterke samenwerking tussen de verschillende
cultuurhuizen en betrekken het Nederlandstalige middelenveld en verenigingsleven. De
Vlaamse feestdag blijft ook in 2020 een creatief en breed toegankelijk volksfeest, dat
zich richt tot alle Brusselaars, Vlamingen en hun vrienden die in onze hoofdstad mee
willen genieten en vieren.
Algemene opmerking begroting Muntpunt
Zowel aan ontvangstenzijde als aan uitgavenzijde zijn bepaalde ESR codes
samengevoegd. Dit zorgt voor meer transparantie in de ESR rapportering.
ONTVANGSTEN
ESR 08.21: Er is een stijging van 82 k euro overgedragen saldo op basis van de
uitvoering 2018.
ESR 16.12: 592 k euro.
In vergelijking met BO 2019 zijn in BO 2020 volgende ESR codes samengevoegd:
ESR 16.11: 40 k euro
ESR 16.12: 475 k euro
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ESR 26.10: 1 k euro
ESR 38.10: 3 k euro
ESR 57.20: 5 k euro
Totaal BO 2019: 524 k euro
Er is dus een stijging voorzien van 68 k euro. Deze stijging slaat op o.a. meer inkomsten
van de zaalverhuur en aanverwante diensten zoals catering en meer inkomsten die slaan
op mediaruildeals.
ESR 46.10: Er is een daling van 138 k euro omwille van de besparingen bij de Vlaamse
overheid.
ESR 46.40: Er is een stijging van 8 k euro in de tegemoetkoming van het Vlaams
Brusselfonds in de exploitatiekosten.
ESR 49.12: Er is een stijging van 54 k euro. Enerzijds is er een stijging van de
enveloppedotatie van de VGC omwille van pensionering van VGC medewerkers en de
respectievelijke overdracht van de personeelsgebonden enveloppe aan Muntpunt.
Anderzijds is er het wegvallen van een VGC ICT projectsubsidie.
UITGAVEN
ESR 03.22: Er is een stijging van het over te dragen overschot met 82 k euro op basis
van de uitvoering 2018.
ESR 11:
Met betrekking tot de loonkosten zijn volgende ESR codes correcter op elkaar afgestemd,
ESR 11.11, ESR 11.12, ESR 11.20, ESR 11.40
De totaalsom van deze ESR codes bij BO 2019 bedraagt 3.235 k euro
De totaalsom van deze ESR codes bij BO 2020 bedraagt 2.991 k euro
Er is dus een daling van de loonkosten voorzien van 244 k euro omwille van de
besparingen door de Vlaamse overheid.
ESR 12.11: 2.180 k euro
In vergelijking met BO 2019 zijn in BO 2020 de volgende ESR codes samengevoegd:
ESR 12.11: 1.857 k euro
ESR 34.41: 8 k euro
ESR 72.00: 1 k euro
ESR 74.22: 65 k euro
ESR 74.40: 12 k euro
Totaal BO 2019: 1.943 k euro
Er is dus een stijging van 237 k euro, waarvan meer collectiekosten (bibliotheek), kosten
m.b.t. mediadeals en kosten m.b.t. informatica o.a. het ontwikkelen van een digitale
strategie.
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V.

APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD

De apparaatskredieten van het beleidsveld Brussel zijn vervat in de apparaatskredieten
van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zie BBT Binnenlands bestuur, Stedenbeleid en
Audit lokale besturen.
VI.

LIJST MET AFKORTINGEN

BRIO: Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum
BBT: Beleids- en Begrotingstoelichting
DAB: Dienst Afzonderlijk Beheer
DAC: Derde Arbeidscircuit
DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang
DEBEST: Democratic Empowerment for Brussels Education, Students and Teachers
DKO: Deeltijds Kunstonderwijs
ESR: Europees Systeem van Rekeningen
IS-artikel: Interne Stroom artikel
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
NT2: Nederlands als tweede taal
NLBP: Niet Loongebonden Buiten Indexprovisie
SD: Strategische doelstelling
SDKO: Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel
VAK: Vastleggingskredieten
VBM: Vlaams-Brusselse Media
VEK: Vereffeningskredieten
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VRT: Vlaamse Radio- en Televisie
VUB: Vrije Universiteit Brussel
WWZ: Welzijn, Wonen, Zorg
VII.

BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
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