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1. OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS ACHTERGROND EN OPZET
Op basis van artikel 34 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de
gemeenschappen en de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten wordt
jaarlijks aan de Vlaamse Gemeenschap een dotatie toegekend ter compensatie van het kijk- en
luistergeld, dat als gevolg van de Lambermontakkoorden van een gemeenschapsbelasting tot
een gewestbelasting werd omgevormd.
Deze dotatie bestaat uit het gemiddelde bedrag van de laatste drie jaar van de nettoopbrengsten van het in het Nederlandstalige taalgebied gelokaliseerde kijk- en luistergeld
verhoogd met 20% van het gemiddelde bedrag van de netto-opbrengst van deze belasting in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
In de aanvullende regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 9 juli 2001 (punt 7)
voorzag de Vlaamse Regering op initiatief van de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor
Brussel dat in het kader van de afschaffing van het kijk- en luistergeld door de invoering van het
nultarief, deze 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld
(10,213 miljoen euro) via een Vlaams Brusselfonds zou worden geïnvesteerd in initiatieven ten
gunste van de Brusselse Vlamingen.
De oprichting van het fonds, gemotiveerd vanuit een compensatiegedachte ten voordele van de
Brusselse Vlamingen die verstoken bleven van het in het Vlaamse gewest ingevoerde nultarief,
werd geregeld bij decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2002 waarin de oprichting van het Vlaams Brusselfonds als een parastatale A werd
voorzien.
Artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001 voorzag de aanwending van de
middelen van het fonds voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gebruikers zijn van instellingen die wegens hun activiteiten
of hun organisatie beschouwd worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
Er werden een aantal toepassingsmogelijkheden afgetast waarbij het financiële voordeel enkel
nuttig zou zijn voor de Brusselaars die gebruik maken van de Vlaamse instellingen en
voorzieningen in Brussel.
De concrete uitwerking van tegemoetkomingen of budgettaire inspanningen dienaangaande
botste evenwel op de moeilijkheden omwille van de institutionele bevoegdheidsverdeling
waarbij de Vlaamse Gemeenschap enkel een gemeenschapsbeleid kan voeren via haar
instellingen.
Ondertussen schafte ook Brussel het kijk- en luistergeld af, waardoor de compensatiegedachte
verviel. Daarom werd het gebruik van de middelen van het fonds opengetrokken tot initiatieven
ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als
uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Dit kan gaan om de tegemoetkomingen
voor gebruikers van deze instellingen of om de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en
zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. Deze initiatieven zijn complementair aan
het inclusief gemeenschapsbeleid.
Pas bij decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2003 werd de bestemming van de middelen in die zin aangepast.
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Het Vlaams Brusselfonds werd operationeel na de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams
Brusselfonds.

2. HET VLAAMS BRUSSELFONDS – EEN PARASTATALE A
Het Vlaams Brusselfonds is een parastatale A, en dus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid
te onderscheiden van de Vlaamse Gemeenschap.
In realiteit is het een begrotingsfonds, een begrotingstechnisch vehikel waarvan de middelen
worden ingeschreven bij de beleidsmiddelen van het Brusselbeleid en waarvoor het personeel
van het team Coördinatie Brussel wordt ingezet.
Het fonds heeft geen publieksgericht karakter. Er is geen algemene decretale regeling op basis
waarvan men een subsidiedossier kan indienen. Het is een begrotingstechnisch instrument van
de Vlaamse Regering om in functie van bepaalde beleidsopportuniteiten middelen te halen uit
het Vlaams Brusselfonds en niet uit een of andere basisallocatie van de reguliere begroting.
Dit staat in schril contrast met de bestaande mythe rond het Vlaams Brusselfonds, waarbij men
het fonds vooropstelt als een oplossing voor vele mogelijke problemen en met een sterke
beheers- en beleidsmatige output.

3. TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN
Overeenkomstig artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001, gewijzigd door
artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2003 kunnen de middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter
bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als
uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van:
- tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
- de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van
gemeenschapsvoorzieningen.
Deze initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid.
Het gaat bijgevolg om een financieringssysteem van projecten en initiatieven waarbij het
financiële voordeel alleen nuttig is voor wie gebruik maakt van de Vlaamse instellingen en
voorzieningen of anderzijds kan worden opgevat als een (projectmatige, partiële en/of
éénmalige) aanvullende subsidie voor de betrokken instelling.
Met uitzondering van het project “Bijna gratis openbaar vervoer voor studenten” dat door
Quartier Latin wordt geïnitieerd en een tegemoetkoming is voor de studenten aan de Brusselse
hogescholen en universiteiten, hebben alle andere projecten als opzet een
gemeenschapsinstelling of -voorziening uit te bouwen of verder te versterken.
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4. DE FINANCIELE MIDDELEN VAN HET FONDS
4.1

De volstorting van het fonds - 2002-2008

In 2001 besliste de Vlaamse Regering om 20% van het in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
geïnde kijk- en luistergeld, zijnde 10,213 miljoen euro, te storten in het Vlaams Brusselfonds.
Bij de opmaak van de eerste begroting van het Vlaams Brusselfonds in 2002 werd dit bedrag
niet volledig ingeschreven.
Pas na 7 begrotingsjaren was het fonds volstort.
Een overzicht van de vastleggingsmachtiging 2002-2010 is opgenomen onder punt 10 van dit
jaarverslag.
Overzicht 2002-2005
In 2002 werd machtiging verleend voor een bedrag van 4.958.000,- euro Maar de middelen
werden dat begrotingsjaar niet aangewend.
Het bedrag werd overgeheveld naar 2003 waardoor, samen met de machtiging van €
5.032.000,- een totaal van € 9.990.000,- ter beschikking stond. Hiervan werd € 8.555.489
effectief gebruikt. De rest werd geblokkeerd in het kader van een begrotingsbesparing.
In 2004 werd er € 2.779.000,- vastleggingsmachtiging toegekend. Een bedrag van 850.000,euro werd (recurrent) ingezet voor het reguliere Brusselbeleid , de uitbouw van OPB als
hoofdstedelijke organisatie voor communicatie en animatie en voor de realisatie van de Gulden
Ontsporing). Het restbedrag van 1.403.000,-,euro werd in het kader van de begroting
ingebracht als besparing.
In 2005 werd initieel 4.182.000,-euro ingeschreven als vastleggingsmachtiging. (5.032.000 –
850.000)
Maar ook dat jaar gebeurde er een overheveling naar het reguliere Brusselbeleid en wel voor
een totaalbedrag van € 1.894.000,-.
* € 1.557.000,- werd ingezet voor de structurele ondersteuning van de stadszender fm brussel;
* € 133.000,- werd gebruikt voor de structurele ondersteuning van het Huis van het Nederlands;
* € 204.000,- (zijnde 3 x € 68.000,- werd gebruikt voor de realisatie en operationalisering van de
gemeenschappelijke website www.brusselnieuws.be van de drie Vlaams-Brusselse
mediapartners.
Omwille van de eenmalige verhoging van € 500.000,- vanuit het cultuurbudget, de eigen
inkomsten uit huurgelden van het Huis van het Nederlands Brussel (€ 123.000,-) en de index,
bedroeg de uiteindelijke machtiging in 2005 2.935.000,-euro.
Volstorting 2006-2008
De volstorting gebeurde in drie etappes.
Vanaf 2006 werd de machtiging verhoogd met € 2.250.000,Het beginbedrag voor dat jaar was € 2.935.000,-, zijnde het machtigingsbedrag van 2005. Dit werd
verminderd met de € 500.000,-, die in 2005 eenmalig werden toegevoegd vanuit het beleidsdomein
cultuur, en die opnieuw naar dat beleidsdomein werden overgeheveld., + 6000 euro
indexaanpassing, bedroeg de machtiging 4.691.000,- euro.
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Vanaf 2007 werd de machtiging nogmaals verhoogd met € 2.250.000,- en bedraagt dan 7.969.000,euro.
Vanaf 2008, tenslotte, kwam nog een laatste recurrente verhoging van 1.000.000,- euro. De
machtiging werd in 2008 ook nog eens verhoogd met 1.000.000 euro voor de financiering van het
bijna gratis openbaar vervoer. De basismachtiging bedroeg dan 9.019.000,-euro (7.019.000 euro
basismachtiging 2007 + 1.000.000 euro verhoging + 1.000.000 euro openbaar vervoer).
Eenmalige verhogingen nog toe te voegen zijn een overheveling van 1.000.000 euro voor de
financiering van het voetbalcentrum Jette-VUB, 2.200.000 euro kapitaaloverdracht door de VGC voor
de bouwwerken aan het Vlaams Communicatiehuis Muntpunt, + index. In 2008 werd 2.000.000 euro
overgeheveld naar de begroting 2009. De totale machtiging voor dat jaar was 10.384.000,- euro.
Op dat moment is het Vlaams Brusselfonds volstort. Bij de basismachtiging van 2008 moeten de
bedragen gevoegd worden die in 2004 en 2005 recurrent overgedragen werden naar andere
basisallocaties in de Brusselbegroting. Het gaat om respectievelijk 850.000,- euro en 1.894.000,euro. Het totaalbedrag gaf dan, los van de indexverhogingen, 11.763.000,- euro.
Er is dus een niet onaanzienlijke verschuiving gebeurd van het Fonds naar de reguliere middelen.
Het is ongetwijfeld zo dat hierdoor de mogelijkheid verminderde om eenmalige impulsen te geven
aan de diverse gemeenschapssectoren in Brussel. Anderzijds moet ook de afweging worden
gemaakt of bepaalde initiatieven die een waardevolle partner en instrument zijn van het Brusselbeleid
van de Vlaamse Gemeenschap, niet beter gediend zijn met structurele dan wel met projectmatige
ondersteuning. Dit laat hen immers toe om een beleid op langere termijn uit te bouwen en beter in te
spelen op actuele noden. Het gaat hier ondermeer om de structurele subsidiëring van fm brussel,
OPB, het Huis van het Nederlands Brussel, de Gulden Ontsporing en brusselnieuws.be,
Het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst nog bepaalde subsidies vanuit het Vlaams
Brusselfonds op structurele basis worden overgeheveld naar ander basisallocaties.

4.2

De financiële middelen van het fonds in 2009

Het fonds werkt met drie budgetten. Binnen het programma AG “Brussel” zijn drie
basisallocaties opgenomen die het financiële kader vormen van het fonds.
Op BA 99.11 (vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds) staan de kredieten
ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan voor de
financiering van voorziene initiatieven. In 2009 was er een beschikbaar krediet van 13.841.000
euro. Er werd in totaal 13.823.051,68 euro vastgelegd.
Daarnaast zijn er binnen het voormelde programma tevens twee dotaties ingeschreven om de
vereffening van de machtiging mogelijk te maken. Het betreft hier een werkingsdotatie op BA
41.01 en een investeringsdotatie op BA 61.01. De werkingsdotatie bedroeg in 2009 1.578.000
euro en de investeringsdotatie 3.257.000 euro.
In 2009 waren er 2 grote projecten waarvan de financiering 93% vertegenwoordigd van de
middelen van het fonds:
De uitbouw van het Vlaams Communicatiehuis Muntpunt en de financiering van het project
“bijna gratis openbaar vervoer” van Quartier Latin.
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5. BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS
De middelen, opgenomen en uitgesplitst in de initiële begroting van het Vlaams Brusselfonds,
werden samen goedgekeurd bij decreet van 19 december 2008 houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009.
De begroting van het fonds werd aangepast:
• bij decreet 18 december 2009 houdende de derde aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009;
• op 18 december 2009 (begrotingsakkoord - kredietherschikking).

Begroting 2009 Vlaams Brusselfonds
(in duizend euro)
ESR
code
0821
0821
1610
1620
3810
3840
4611
4910
4940
5720
5810
6611
6651
6910
6940
TOTAAL

COFOG
code

Omschrijving

Overgedragen saldo (AG4101B)
Overgedragen saldo (AG6101B)
Ontvangsten buiten de sector overheid
Ontvangsten binnen de sector overheid
Terugbetalingen van bedrijven
Terugbetalingen van vzw's
Werkingsdotatie (AG4101B)
Terugbetalingen van gemeenschapscommissies
Terugbetalingen van de federale overheid
Terugbetalingen van investeringen van bedrijven
Terugbetalingen van investeringen van vzw's
Investeringsdotatie (AG6101B)
Terugbetalingen van investeringen van de VUB
Kapitaaloverdracht van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het Vlaams
Communicatiehuis Brussel
Terugbetalingen van investeringen van de federale
overheid

BO 2009

3BC 2009 Krediether
-schikking

133
2.865
85
PM
PM
PM
1.786
PM
PM
PM
PM
3.257
PM
2.200

1.061
3.818
85
PM
PM
PM
1.578
PM
PM
PM
PM
3.257
PM
2.200

1.061
3.818
85
PM
PM
PM
1.578
PM
PM
PM
PM
3.257
PM
2.200

PM

PM

PM

10.326

11.999

11.999
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(in duizend euro)
ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

03.22

00000

03.22

00000

12.11
32.00
33.00
45.10

01000
01000
01000
01812

45.40

04600

51.12
52.10
61.51
65.10

01000
01000
09800
04600

65.40

04600

Over te dragen saldo (werking PR AG –
b.a. 41.01)
Over te dragen saldo (investeringen PR AG
– b.a. 61.01)
Algemene werkingskosten
Tegemoetkomingen aan bedrijven
Tegemoetkomingen aan vzw's
Tegemoetkomingen aan de
gemeenschapscommissies
Tegemoetkomingen aan de federale
overheid
Investeringsbijdrage aan bedrijven
Investeringsbijdrage aan vzw's
Investeringsbijdrage aan de VUB
Investeringsbijdrage aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Investeringsbijdrage aan de federale
overheid

BO 2009
GVK

TOTAAL

3BC 2009

GOK

GVK

2.000

Kredietherschikking

GOK

GVK

GOK

528

528

3.353

3.353

PM
149
1.314
PM

PM
205
1.579
PM

PM
278
1.314
PM

PM
605
1.579
PM

PM
278
1.314
PM

PM
605
1.579
PM

220

220

PM

12

PM

12

3.360 12.249
2.562
PM
PM
PM
PM
PM

3.360
2.562
PM
PM

12.249
PM
PM
PM
PM
13.932

3.360 11.049
2.962 1.200
PM
PM
PM
PM
PM

PM

PM

PM

PM

10.326 13.841 11.999 13.841 11.999
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5.1

Vastleggingen

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: GVK: 278.000 euro – 278.000 euro vastgelegd
33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s: GVK: 1.314.000 euro – 1.313.673,12 euro vastgelegd
51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: GVK: 12.249.000 euro – 12.231.378,56 euro
vastgelegd
Totaal beschikbaar GVK: 13.841.000 euro
Totaal aangerekend GVK: 13.823.051,68 euro
Bestedingstabel vastleggingen in 2009
VASTLEGGINGSMACHTIGING
TOTAAL VASTGELEGD
Basisallocatie 32.00

13.841.000
13.823.051,68
tegemoetkomingen aan bedrijven

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

278.000

onderhouds- en herstellingswerken aan het
Provisionele vastlegging
Huis van het Nederlands
Provisionele vastlegging/meerdere
begunstigden
herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
Zebra
jurylid wedstrijd open oproep Pieter & Pauwel

226.875,00
1.125,00

AANGEREKEND OP 32.00
SALDO OP 32.00

278.000,00
0

Basisallocatie 33.00
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Quartier Latin
Pro Medicis Brussel
Huis van het Nederlands Brussel
Kenniscentrum Woonzorg Brussel
AANGEREKEND OP 33.00
SALDO OP 33.00

50.000,00

tegemoetkomingen aan vzw's
1.314.000
goedkoop openbaar vervoer studenten
werking 2009
onkostennota’s dec 2008-nov 2009
strategisch woonzorgplanner 16 sept 2009 31 dec 2009

1.043.280,00
184.000,00
61.393,12
25.000,00
1.313.673,12
326,88
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Basisallocatie 51.12
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Huis van het Nederlands
Brussel
Kone Belgium
Muntpunt
CEI – De Meyer
Mouton
AXA
AXA
Pieter en Pauwel
Buro II
BOB361
Bogdan & Van Broeck
Els Claesens
AANGEREKEND OP 51.12
BESCHIKBAAR OP 51.12

investeringsbijdrage aan bedrijven
12.249.000

eindregularisatiestaat vernieuwen lift
investeringen perceel 1
bijkomende vastlegging stabiliteitswerken
indexatie erfpachtvergoeding 4de kwartaal
2009
erfpachtvergoeding 1ste kwartaal 2010
BTW
BTW
BTW
BTW

wedstrijd Open Oproep
wedstrijd Open Oproep
wedstrijd Open Oproep
wedstrijd Open Oproep

5.279,26
11.773.487,30
8,09
6.720,19
429.083,72
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
12.231.378,56
17.621,44
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5.2

Ordonnanceringen

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: GOK: 605.000 euro – 405.408,62 euro betaald
33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s: GOK: 1.579.000 euro – 1.570.763,07 euro betaald
45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: GOK: 12.000 euro – 0 euro betaald
51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: GOK: 3.360.000 euro – 2.322.561,76 euro betaald
52.10 investeringsbijdrage aan vzw’s: GOK: 2.562.000 euro – 688.796,46 euro betaald
Totaal beschikbaar GOK: 8.118.000 euro
Totaal betaald: 4.987.529,91 euro
Bestedingstabel ordonnanceringen in 2009
Basisallocatie 32.00
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Vastlegging 2006
Huiswerk BVBA
Vastlegging 2008
Provisionele vastlegging
Provisionele vastlegging
At Osborne
At Osborne
Baker & McKenzie
Van Vaerenbergh
Axima services nv
Vastlegging 2009
Provisionele vastlegging
Provisionele vastlegging
Zebra!

tegemoetkomingen aan bedrijven
605.000

studieopdracht restylen gebouw Huis van het
Nederlands
kleine onderhouds- en herstellingswerken aan:
het Huis van het Nederlands inclusief
gebouwenbeheer
herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
adviseren bouwbudget quantity surveyor
deelopdracht Muntpunt
validatie businessplan Pieter & Pauwel
juridisch advies en begeleiding huurcontract "La
Gaité"
stakeholders Muntpunt
onderhoudscontract 2913/1 Muntpunt (jan 2009
tem okt 2009)

29.813,35

kleine onderhouds- en herstellingswerken aan:
het Huis van het Nederlands inclusief
gebouwenbeheer
herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
jurylid open oproep Pieter & Pauwel

42.037,79

BETAALD OP 32.00
Basisallocatie 33.00
BESCHIKBAAR KREDIET

3.654,87

11.501,87
23.958,00
10.890,00
4.364,50
6.422,08
68.791,05

202.850,11
1.125,00
405.408,62

tegemoetkomingen aan vzw's
1.579.000
11
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begunstigde:
Vastlegging 2007
Zorgnet
De Overmolen
Vastlegging 2008
Pro Medicis Brussel
Zorgnet
Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad
Brusselse Huisartsenkring
VDAB

zorgnet 2008 (saldo)
Kenniscentrum (saldo)

30.000,00
15.325,69

werking 2008 (saldo)
zorgnet 2009 (2de schijf)

34.000,00
30.000,00

gezondheidsmanager (saldo)
taxidienst huisartsen (2de schijf)
opleidingsmodules ikv WWZ (2de en 3de schijf)
strategisch woonzorgplanner 16 sept 2008 – 15
Kenniscentrum Woonzorgzones sept 2009 (saldo)
Kenniscentrum Woonzorgzones jaarwerking 2009 (2de schijf en 3de schijf)
Vastlegging 2009
Quartier Latin
bijna gratis openbaar vervoer studenten
Pro Medicis Brussel
werking 2009 (1ste en 2de schijf)
Huis van het Nederlands
Brussel
onkostennota dec 2008- aug 2009
BETAALD OP 33.00
Basisallocatie 45.40
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

1.043.280,00
150.000,00
48.157,38

tegemoetkomingen aan de federale overheid
12.000

TOTAAL GEORDONNANCEERD MET DE WERKINGSDOTATIE

AXA

40.000,00
60.000,00

1.570.763,07

BETAALD OP 45.40
Basisallocatie 51.12
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Vastlegging 2007
Huis van het Nederlands
Brussel
Decorteam Meuleman
Decorteam Meuleman
Muntpunt
B-Architecten
Mouton
Abetec
Vastlegging 2008
Muntpunt
Mouton
Vehent Aloïs
Bureau de Fonseca

20.000,00
40.000,00
60.000,00

0,00
1.976.171,69

investeringsbijdrage aan bedrijven
3.360.000

restylen gebouw - deel 2
restylen gebouw - ontvangstbalie

stabiliteitswerken
technieken

stabiliteitswerken
werken funderingsonderzoek
studieopdracht akoestiek
erfpachtvergoeding 2009 (2de, 3de en 4de
kwartaal)

27.231,49
11.283,84
278.555,64
65.569,22
30.657,33

59.325,85
11.071,50
37.405,68
1.243.569,95
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Pieter en Pauwel

Vastlegging 2009
Pieter en Pauwel

Muntpunt
AXA
AXA
Mouton
Huis van het Nederlands
Brussel
Kone Belgium

wedstrijd Open Oproep
Bogdan & Van Broeck
BURO II
Lat architecten
BOB .361
Office DA
wedstrijd Open Oproep - BTW
Bogdan & Van Broeck
BURO II
Lat architecten
BOB .361
indexatie erfpachtvergoeding 4de kwartaal 2009
erfpachtvergoeding 1ste kwartaal 2010
bijkomende vastlegging stabiliteitswerken

eindregularisatiestaat vernieuwen lift

BETAALD OP 51.12
Basisallocatie 52.10
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Vastlegging 2006
Ritterclub
Vastlegging 2007
‘t Mutske
Vastlegging 2008
Ehsal
Ultima Vez
tvbrussel
Kruispunt-Galerij
Archief en Museum van het
Vlaams leven Brussel
Priem

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
6.720,19
429.083,72
8,09

5.279,26
2.322.561,76

investeringsbijdrage aan vzw's
2.562.000

realisatie voetbalaccommodatie (3de schijf)

12.503,74

regionaal jeugdcentrum (1ste schijf)

52.075,72

geriatrisch dagverzorgingscentrum Terranova
aankoop van het pand aan de Zwarte Vijverstraat
camera's 16:9
kruispunt project (saldo)
compactusrek (saldo)
inrichting huisvesting (saldo)

BETAALD OP 52.10
TOTAAL GEORDONNANCEERD OP INVESTERINGSDOTATIE
TOTAAL
GEORDONNANCEERD

200.000,00
250.000,00
149.000,00
5.000,00
5.217,00
15.000,00
688.796,46
3.011.358,22
4.987.529,91
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6. INITIATIEVEN
Hieronder gaat een overzicht - per basisallocatie - van de vastgelegde dossiers en een korte
omschrijving per dossier.

6.1
6.1.1

Initiatieven gesubsidieerd met de werkingsdotatie
BA 32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven

Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands
(50.000 euro)
Herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
(226.875 euro)
Jurylid wedstrijd open oproep Pieter & Pauwel
(Zebra: 1.125 euro)
Er werd een vergoeding van 1.125 euro betaald voor een jurylid bij de wedstrijd open oproep
voor het woonzorgproject “Pieter en Pauwel”. Het woonzorgproject P&P is een multidisciplinair
nieuwbouwproject dat kadert binnen de uitvoering van het Masterplan “Woonzorg” dat op 23
november 2007 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.
6.1.2

BA 33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s

“Bijna gratis openbaar vervoer voor de student in Brussel” academiejaar 2009-2010
(Quartier Latin – Student in Brussel vzw: 1.043.280 euro)
Dit project bestaat sinds 2003 en heeft tot doel te voorzien in het bijna gratis openbaar vervoer
voor studenten aan de Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs in Brussel op het MIVB-net.
Quartier Latin vzw – Student in Brussel - een samenwerkingsverband tussen alle Vlaamse
hogescholen en universiteiten in Brussel - werd aangesteld als intermediaire instelling om de
implementatie van dit gratis vervoer te verwezenlijken.
Door het facultatief aanbieden van een goedkoop MIVB-abonnement werd niet alleen de lat
gelijk gelegd met andere Vlaamse studentensteden waar gelijkaardige initiatieven bestaan,
maar werd bovendien ook een basisdoelstelling van het Brusselbeleid van de Vlaamse
Regering uitgevoerd, m.n. studenten meer betrekken bij het sociaal-culturele leven van hun
hoofdstad.
Al wie jonger is dan 25 en in één van de partnerinstellingen als student ingeschreven is kan
genieten van het voordelige tarief, ook buitenlandse studenten. Erasmushogeschool Brussel, de
Europese Hogeschool Brussel (EHSAL), de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, de Hogeschool
voor Wetenschap & Kunst, de Katholieke Universiteit Brussel en de Vrije Universiteit Brussel
waren al partner in dit verhaal. Voor het hoger beroepsonderwijs werd daar in 2008 nog het
Sint-Guido-Instituut en het Koninklijk Atheneum Mechelen - vestiging Jette aan toegevoegd.
Tijdens het academiejaar 2009-2010 konden de Vlaamse studenten in Brussel een MIVBstudentenabonnement aankopen voor 45 euro i.p.v. de normale prijs van 205 euro.
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Quartier Latin ontving hiervoor een subsidie van 1.043.280 euro. Met het “gesloten
enveloppesysteem” kwamen 8.000 studenten in aanmerking voor een abonnement van 45
euro.
Er werden 8.055 abonnementen (7.970 aan 45 euro en 85 aan 165 euro) verkocht, een stijging
van 200 abonnementen in vergelijking met het vorig academiejaar.
Het uitgebreide verkoopnet, de online verkoop en een betere communicatie resulteren duidelijk
in een beter resultaat.
De verkoop concentreert zich in de maand september (67%). 13% van de abonnementen
werden verkocht tussen 1 juli en 31 augustus 2009. De verkoop startte in theorie op 1 juli –
moment waarop de MIVB haar online systeem activeerde. De promotie van de actie startte
slechts vanaf augustus, om aan alle studenten – ook tweedezitters – een faire kans te geven op
een abonnement.
De uitbreiding van het verkoopnet resulteerde in een aanzienlijke vermindering van de wachttijd
in de BOOTIK. De actie “Stop de wachtrij” was effectief en zorgde ervoor dat studenten –
zonder uren aan te schuiven aan een loket – een abonnement konden aanschaffen. De MIVB
noch Quartier Latin ontving hierover een klacht.
De editie 2009 kon dus zowel naar aantal uitgereikte abonnementen als organisatie als
succesvol worden bestempeld.
Pro Medicis Brussel 2009
(Pro Medicis Brussel vzw: 184.000 euro)

Het doel van vzw Pro Medicis Brussel (PMB) is de tweetaligheid van het medische,
verpleegkundige en paramedische zorgaanbod in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad te
bevorderen en dit met de uiteindelijke bedoeling de zorgvrager in zijn taal te verzorgen.
Het Pro Medicis-project startte embryonaal in 1999 met steun van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, maar kon pas volop van start gaan dankzij de financiële injectie van
de Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel.
De doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:
1. Het opbouwen en actualiseren van een zo volledig mogelijke gegevensbank van
Nederlandskundige eerstelijnszorgverleners in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
2. Het aantrekken en behouden van Nederlandskundige zorgverleners in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad, zodat het Nederlandskundig zorgaanbod verhoogt, vooral door:
2.1. Het sensibiliseren van afstuderende zorgverleners in Vlaanderen met het oog op
een eventuele tewerkstelling in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
2.2. Het ondersteunen van Nederlandskundige artsen, verpleegkundigen, werkzaam
binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad;
2.3. Beleidsvoorbereidend werk rond de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg
in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
3. Het versterken van de aanwezige zorgpunten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
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Gedurende de laatste jaren werd op de verschillende punten vooruitgang geboekt. We focussen
op drie resultaatgebieden:
1. De verdere uitbouw van zorgzoeker. Bij de start van de databank zaten er 373 zorgverleners
in, eind 2009 was het opgelopen tot 447. In samenwerking met Zorgnet zullen de gegevens van
de tweede- en derdelijnszorgverleners in www.zorgzoeker.be worden geïntegreerd. De data van
de tweede- en derdelijnszorgverleners zullen enkel voor de eerstelijnszorgverleners
toegankelijk zijn (om efficiënt te kunnen doorverwijzen). Ze zullen dus niet voor het publiek
toegankelijk zijn. Daarnaast zullen de gegevens van de zorgverleners uit de Vlaamse Rand, die
door Medirand werden verzameld, worden geïntegreerd.
2. Het nemen van concrete initiatieven inzake promotie en tewerkstelling.
- De organisatie blijft ijveren voor het aantrekken van jonge stagiair-huisartsen en
verpleegkundigen naar de hoofdstad. Uit onderstaande cijfers blijkt dat dit project goed loopt.
Stagiairs
Geneeskunde
Verpleegkunde
Vroedkunde

2005-2006
10
3
-

2006-2007
10
7
11

2007-2008
51
35
29

2008-2009
55
26
38

We stellen vast dat het aantal stagiairs blijft stijgen. De betere samenwerking met de Vlaamse
universiteiten en scholen zorgt ervoor dat meer studenten hun weg naar Brussel vinden.
- Het H-Team-project richt zich op een verhoging van de instroom aan Nederlandskundige
verpleegkundigen. Pro Medicis Brussel organiseert infosessies waarbij verpleegkundigen de
zorgsector bekendmaken bij leerlingen van de laatste twee jaren van het secundair onderwijs
van Brussel en de Vlaamse Rand. Doel is de studenten er toe aan te zetten een
verpleegkundeopleiding in het Brusselse te volgen. Op die manier zou op termijn de instroom
van Brusselse afstuderenden in de Brusselse verpleegsector moeten verhogen. Er bestaat
immers een duidelijke link tussen de studeer- en de latere werkplek.
- Pro Medicis Brussel moet geïnteresseerde werkkrachten blijvend wegwijs maken in het
Brusselse gezondheidsveld. Stagiairs, maar ook andere zorgverleners die op zoek zijn naar een
job in Brussel, worden in contact gebracht met sleutelfiguren.
3. Het is essentieel dat ook andere kwaliteitsbevorderende maatregelen worden genomen om
de werkomgeving voor de zorgverleners in Brussel te verbeteren, zodat PMB meer troeven in
handen heeft om jonge zorgverleners te overtuigen.
Sinds 1 januari 2010 werd de werking voor Pro Medicis Brussel vzw overgenomen door het
Huis voor Gezondheid, dat het Vlaams Brussels gezondheidslandschap hertekent, stroomlijnt
en meer slagkracht moet geven.
Op 25 juni 2009 ondertekenden Pro Medicis Brussel vzw, Zorgnet vzw, de Brusselse Welzijnsen gezondheidsraad (BWR), de Brusselse Huisartsenkring (BHAK), het Brussels Overleg
Thuiszorg (BOT) en het Doktersgild Van Helmont het stichtingsdocument “Huis voor
Gezondheid”. Op 25 november werden de statuten van het huis door de 12 stichtende leden
ondertekend.
Het Huis voor Gezondheid is een samenwerkingsverband van Nederlandstalige
gezondheidsorganisaties binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Het vormt een
antwoord op het beleidsstandpunt van de Vlaamse overheid om te komen tot een structurele
samenwerking /integratie van de bestaande zorgondersteunende organisaties.
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Het Huis voor Gezondheid is opgebouwd rond vier pijlers:
1. Netwerking in de gezondheidszorg versterken;
2. Inter- en multidisciplinair samenwerking bevorderen;
3. Toegankelijkheid en zichtbaarheid van de Nederlandskundige zorg/Zorgzoeker en
doelgroepwerking;
4. Tewerkstelling van tweetalige zorgverleners (promotie van en stages in de zorgsector,
taalcursussen, praktijkassistentie…)
De Vlaamse overheid heeft hiervoor 463.000 euro - Pro Medicis Brussel (184.000 euro),
Zorgnet (150.000 euro), Gezondheidscoördinatie (79.000 euro) en Zorgzoeker (50.000 euro
voor de publiciteitscampagne) - ingeschreven in de begroting 2010.
Onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel
(Huis van het Nederlands Brussel vzw: 61.393,12 euro)

Het Huis van het Nederlands Brussel heeft als bijkomende opdracht het gebouwencomplex te
beheren, gelegen in de Philippe de Champagnestraat 23 en Nieuwland 9-15 te 1000 Brussel.
Om deze opdracht te vervullen is er een gebouwenverantwoordelijke aangesteld.
Gedurende de periode december 2008 – november 2009 bedroeg de loonkost 61.393,12 euro.
Strategisch woonzorgplanner periode 16 september 2009 tem 31 december 2009
(Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw: 25.000 euro)
De ontwikkeling van de Brusselse woonzorgzones is aan de gang. Om de (steden)bouwkundige
opdrachten van de verschillende projecten verder te ondersteunen, zoals ze werden
uitgetekend in het Masterplan Woonzorg Brussel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
23 november 2007, is de inzet van een strategisch woonzorplanner noodzakelijk. De bvba
KARAD werd in 2007 aangesteld als strategisch woonzorgplanner. Vanaf 16 september 2008
heeft het Kenniscentrum Woonzorg de functie van strategisch woonzorgplanner overgenomen.
De strategisch woonzorgplanner heeft in de fase van de ontwikkeling van de woonzorgzones
een meervoudige opdracht:
•
•
•
•

de begeleiding en opvolging van de projecten;
het zoeken van nieuwe initiatiefnemers;
het zoeken naar mogelijke inplantingsplaatsen;
het op stedenbouwkundig en bouwtechnisch vlak ondersteunen van de woon- en de
zorgdeskundige van het Kenniscentrum.
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6.2
6.2.1

Initiatieven gesubsidieerd met de investeringsdotatie
BA 51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven

Investeringswerken Huis van het Nederlands Brussel
(Kone – eindregularisatiestaat vernieuwen lift: 5.279,26 euro)
Investeringswerken Muntpunt
(CEI – De Meyer – perceel 1: 11.773.487,30 euro)

Het Vlaams Communicatiehuis Brussel ‘Muntpunt’ wordt strategisch ingeplant in het hart van
Brussel en kan zich maximaal verankeren in haar omgeving. Tussen de Muntschouwburg en
het Muntcentrum, tussen de drukke Nieuwstraat en het nieuwe hotelcomplex, tussen het
Vlaams-Nederlands Huis de Buren en de Schildknaapstraat.
Het gebouwencomplex bestaat uit vier entiteiten:
- het ‘Monnaie House’, gelegen te 1000 Brussel, Schildknaapstraat 22, gekadastreerd
onder 21802 Brussel, 2e afdeling, sectie B14, kadastrale legger 3563 (nummers 958C
en 974G);
- de voormalige ‘nachtwinkel’, gelegen te 1000 Brussel, Schildknaapstraat 26,
gekadastreerd onder 21802 Brussel, 2e afdeling, sectie B14, nummer 971E;
- het ‘schildknaapgebouw’, gelegen te 1000 Brussel, Schildknaapstraat 28, gekadastreerd
onder 21802 Brussel, 2e afdeling, sectie B14, nummer 970B;
- 15 autostaanplaatsen in erfpacht en 20 in huur in de ondergrondse parking ‘Monnaie’
niveau -4.
Het gebouwencomplex zal in de toekomst toegankelijk zijn langs de vier zijden van het gebouw:
aan het Muntplein, de Koninginnestraat, de Leopoldstraat en de Schildknaapstraat. Hierdoor
ontstaat een belangrijk knooppunt in het stedelijke, culturele en administratieve Brusselse
netwerk. De bruto oppervlakte (bovengronds en ondergronds) bedraagt +/- 8.900 m². De totale
opdracht behelst een combinatie van renovatie en inrichtingswerken.
De fasering van de infrastructuurwerken werd opgedeeld in drie grote delen:
 voorbereidende deel:

- installatie van de werkzaamheden
IW
- opstellen van een programma van eisen

fase 0
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 deel 1: de studiefase:
→
ontwerp:

→
→

- schetsontwerp
- voorontwerp
- definitief ontwerp
administratief ontwerp / dossier (vergunningen)
uitvoeringsontwerp / aanbestedingsdossier

 deel 2: de uitvoeringsfase:
→
openbare aanbestedingsprocedure
→
uitvoering:
- leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de werken
- nazicht van de rekeningen
- voorlopige opleveringen
- definitieve opleveringen

SO
VO
DO
AO
UO

fase 1
fase 2
fase 3
fase 4
fase 5

OA

fase 6

LA

fase 7

VO
DO

fase 8
fase 9

De fases 0 en 1 werden uitgevoerd in 2007;
Fase 2 (het voorontwerp) werd uitgevoerd in 2008;
De uitvoering van fase 3 tem 5 werden uitgevoerd in 2008-voorjaar 2009;
De uitvoering van fase 6 werd uitgevoerd in het najaar 2009;
De uitvoering van fase 7 en 8 is voorzien in 2010 – 2011;
De uitvoering van fase 9 is voorzien in 2011-2012.
Elke fase van het verbouwingsdossier is/ wordt opgestart na het geven van een bevel van
aanvang, nadat de bouwheer zijn akkoord heeft gegeven over de resultaten van de vorige fase.
De projectcoördinator bewaakt de conceptuele invulling van het project versus de infrastructurele
en financiële noodwendigheden. Voor de opvolging van de verschillende studies en
werkzaamheden wordt beroep gedaan op het Agentschap voor Facilitair Management Gebouwen Brussel/Vlaams-Brabant.
Het uitvoeringsdossier en de financiering ervan wordt opgedeeld in 5 deelopdrachten.
1.
2.
3.
4.
5.

basisdossier
gevelrenovatie
vaste inrichting en kunstopdracht
losse inrichting en signalisatie
technische uitrusting

De eerste drie opdrachten werden aan B-architecten toevertrouwd op basis van de gesloten
overeenkomst dd 11.02.2004 met bijakte dd 31.01.2007.
De 4e deelopdracht maakt deel uit van een nieuwe opdracht.
De 5e deelopdracht wordt gecoördineerd door de gebruikers en het Agentschap voor Facilitair
Management van de Vlaamse overheid.
In het kader van de gunning van het basisdossier via de procedure openbare aanbesteding - de
overheidsopdracht voor aanneming van werken “Muntpunt - verbouwings- en renovatiewerken
(perceel 1 – bouwkundige werken en vaste inrichting)” - werd er eind 2009 een lastenboek van
1600 p., 160 plannen, een bouwvergunning, een milieuvergunning en 4 biedingen opgeleverd.
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De opdracht werd initieel gegund aan CEI-De Meyer. Omwille van de niet rechtsgeldige
ondertekening van de offerte van CEI-De Meyer werd de opdracht begin 2010 ingetrokken en
gegund aan de NV Strabag Belgium (tweede in rangorde na CEI-De Meyer).
Investeringswerken Muntpunt
(Mouton - bijkomende vastlegging stabiliteitswerken: 8,09 euro)
Erfpachtvergoeding Monnaie House indexatie 4de kwartaal 2009
(AXA: 6.720,19 euro)
Erfpachtvergoeding Monnaie House 1ste kwartaal 2010
(AXA: 429.083,72 euro)
BTW kandidaten wedstrijd openbare oproep “Pieter en Pauwel”
(4 x 4.200 euro – zie bestedingstabel vastleggingen)
Het woonzorgproject “Pieter en Pauwel” is een multidisciplinair nieuwbouwproject dat kadert
binnen de uitvoering van het Masterplan “Woonzorg” dat op 23 november 2007 door de
Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Het gebouwencomplex Pieter en Pauwel, dat aan het
Peter Benoitplein komt, omvat een nieuwbouw waarin het gemeenschapscentrum HeembeekMutsaard en de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek onderdak zullen krijgen. Het project wordt
aangevuld met een dagverzorgingscentrum en een dienstencentrum. Daarnaast komen er voor
meer dan achtduizend vierkante meter appartementen voor een gemengd publiek, waarvan
bijna zevenduizend vierkante meter aanleunwoningen voor senioren.
Via de procedure van de Open Oproep werd een architectenbureau aangesteld. De procedure
werd behartigd door het team Vlaamse Bouwmeester. In 2008 werd 100.000 euro vastgelegd
voor de vergoeding van 5 kandidatuurstellingen (=20.000 euro incl. BTW) en 250.000 euro voor
het geselecteerde architectenbureau.
Er stelde zich echter een probleem bij de uitbetaling van de facturen voor de vergoeding van 5
kandidatuurstellingen. In het initiële ontwerp- bestek werd voor de vergoeding een totaalbedrag
van 100.000 euro vastgesteld voor 5 bureaus (20.000 euro incl. BTW).
In het officieel verstuurde bestek was een vergoeding van 20.000 exclusief BTW (24.200 euro
incl. BTW) opgenomen. Tijdens een briefing heeft het team van de Vlaamse Bouwmeester er op
gewezen dat alle bedragen in principe nooit “inclusief BTW” worden voorgesteld en dat dit met
het bestek zou worden gecorrigeerd in 20.000,-excl BTW.
Aangezien het vastgelegde bedrag van 100.000 euro ontoereikend was om te voldoen aan het
financieel engagement dat t.a.v. 4 bureaus (er was geen BTW verschuldigd aan kandidaat
gevestigd in Boston, USA) werd aangegaan, was een bijkomende vastlegging van 16.800 euro
(4 x 4.200) noodzakelijk.
6.2.2

BA 52.10 investeringsbijdrage aan vzw's

De toekenning van investeringssubsidies gebeurt op basis van het richtlijnenkader voor de
subsidiëring van gemeenschapsinfrastructuur met hoofdstedelijke uitstraling. (bijlage1)
Er werden in 2009 geen investeringssubsidies toegekend aan initiatiefnemers met een
privaatrechtelijke rechtspersoon. De lopende betalingsverplichtingen in het kader van
investeringen (zowel eigen als gesubsidieerde) zijn terug te vinden onder punt 9.2.
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7. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN – BUDGETTAIR
Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 03.22 =
7.023.992,27 euro
7.1

Werking

Beschikbaar krediet 2009: 2.736.524,24 euro:
- werkingsdotatie 2009: 1.578.000 euro
- overgedragen saldo van 2008: 1.060.784,40 euro
- huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands en het Muntpunt: 97.739,84
euro
Ordonnanceringen 2009: 1.976.171,69 euro
Over te dragen overschot van het boekjaar: 760.352,55 euro

7.2

Investeringen

Beschikbaar krediet 2009: 9.274.997,94 euro:
- investeringsdotatie 2009: 3.257.000 euro
- overgedragen saldo van 2008: 3.817.997,94 euro
- investeringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 2.200.000 euro
Ordonnanceringen 2009: 3.011.358,22 euro
Over te dragen overschot van het boekjaar: 6.263.639,72 euro

8. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN – BEDRIJFSECONOMISCH
Over te dragen netto resultaat - resultaatrekening code 693 = 7.023.992,27 euro
8.1

Werking

Beschikbaar krediet 2009: 2.736.524,24 euro:
- werkingsdotatie 2009: 1.578.000 euro
- overgedragen saldo van 2008: 1.060.784,40 euro
- huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands en het Muntpunt 97.739,84
euro
Ordonnanceringen 2009: 1.976.171,69 euro
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Over te dragen overschot van het boekjaar: 760.352,55 euro

8.2

Investeringen

Beschikbaar krediet 2009: 9.274.997,94 euro:
- investeringsdotatie 2009: 3.257.000 euro
- overgedragen saldo van 2008: 3.817.997,94 euro
- investeringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 2.200.000 euro
Ordonnanceringen 2009: 3.011.358,22 euro
Over te dragen overschot van het boekjaar: 6.263.639,72 euro

9. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTINGEN OP DATUM VAN 31/12/09
Totaal werking + investeringen: 17.944.462,04 euro
9.1

Werking

Betalingsverplichtingen in 2010
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2005:
10.406 euro
10.406: herstellings- en onderhoudswerken aan het pand Huis van het Nederlands
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2006:
16.808,04 euro
108,04: herstellings- en onderhoudswerken aan het pand Huis van het Nederlands
4.000: VUB (saldo optimalisatie website)
12.700: Seniorencentrum (saldo flankerende initiatieven)
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2007:
53.019,66 euro
6.219,66: herstellings- en onderhoudswerken aan het pand Huis van het Nederlands
10.500: UZ Brussel (saldo marktonderzoek poliklinische antenne VUB)
36.300: KARAD (woonzorgplanner)
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2008:
373.291,89 euro
6.783,65: herstellings- en onderhoudswerken aan het pand Huis van het Nederlands
10.117,71: herstellings- en uitbatingskosten Muntpunt
21.780: At Osborne (adviseren bouwbudget Quantity Surveyor)
20.000: Brusselse Huisartsenkring (taxidienst)
30.000: Zorgnet (saldo zorgnetwerk in Brussel 2009)
32.000: Kenniscentrum Woonzorgzones
39.815: VDAB – opleidingsmodules ikv Woonzorgzones
212.795,53: Onroerende voorheffing Muntpunt
22

Jaarverslag 2009 – Vlaams Brusselfonds

Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2009:
104.222,84 euro
7.962,21: herstellings- en onderhoudswerken aan het pand Huis van het Nederlands
24.024,89: herstellings- en uitbatingskosten Muntpunt
34.000: Pro Medicis Brussel (saldo Pro Medicis Brussel 2009)
25.000: Kenniscentrum Woonzorgzones (strategisch woonzorgplanner)
13.235,74: Huis van het Nederlands (onkostennota sept 09 – nov 09)

Totaal: 557.748,43 euro
9.2

Investeringen

Betalingsverplichtingen in 2010
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2004:
3.364,44 euro
3.364,44: investeringswerken aan het pand van het Huis van het Nederland
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2007:
473.332,98 euro
119.957,27: investeringswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands
114.641,43: investeringswerken Muntpunt
238.734,28: ‘t Mutske (saldo 75% regionaal jeugdcentrum)
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2008:
988.503,01 euro
341.003,01: investeringswerken Muntpunt
300.000: Daarkom (verbouwingswerken La Gaité)
15.000: Welvaartkapoen (Kostuumcentrale)
30.000: fmbrussel (investeringen)
52.500: Koninklijke Gilde St-Sebastiaan (verbouwingswerken clublokaal)
250.000: wedstrijd oproep en aanstelling Pieter en Pauwel
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2009:
4.606.034 euro
4.606.034: investeringswerken Muntpunt
Totaal: 6.071.234,43 euro

Betalingsverplichtingen in 2011
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2008:
1.549100,25 euro
17.500: Koninklijke Gilde St-Sebastiaan (verbouwingswerken clublokaal)
1.200.000: Daarkom (verbouwingswerken La Gaité)
300.000: Dotatie VGC (Pieter & Pauwel)
31.600,25: investeringswerken Muntpunt
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Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2009:
7.167.453,30 euro
7.167.453,30: investeringswerken Muntpunt
Totaal: 8.716.553,55 euro

Betalingsverplichtingen in 2012 of later
De betalingsverplichtingen vastgelegd in 2006:
82.325,38 euro
82.325,38: Ritterklub (realisatie voetbalaccommodatie)
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2007:
2.250.000 euro
2.250.000: VUB (realisatie voetbalaccommodatie)
Betalingsverplichtingen vastgelegd in 2008:
266.600,25 euro
235.000: Aksent (renovatie tot creatie dagverzorgingscentrum)
31.600,25: investeringswerken Muntpunt
Totaal: 2.598.925,63 euro

Totaal: 17.386.713,61 euro
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10. SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING 2002 - 2010

Begrotingsjaar

Ingeschreven machtiging
(na laatste begrotingscontrole)

2002

4.958.000

2003

2004

2005

2006

5.032.000
In 2003 was er een beschikbaar
budget van 9.990.000 euro (+
4.958.000 begrotingsruiter 2002)

Samenstelling bedrag

Totaal vastgelegd

0
(krediet is overgeheveld
naar BJ 2003)
4.958.000 + index

8.555.489
(blokkering van 1.434.511
begrotingsbesparing)

2.779.000

5.302.000 - 850.000(1)
= 4.182.000
4.182.000 - 1.403.000
(besparing begrotingscontrole)
= 2.779.000

2.775.241

2.935.000

4.182.000 -1.894.000(2)
= 2.288.000
2.288.000 + 123.000
(inkomsten uit huurgelden) +
500.000 + index = 2.935.000

2.928.504

4.691.000

2.935.000 - 500.000 (3) +
2.250.000 = 4.685.000
+ 6.000 (indexaanpassing)

4.687.901
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2007

2008

2009

2010

7.969.000

10.384.000

13.841.000

8.806.000

2.435.000 + 4.500.000 =
6.935.000 + 84.000 (index)=
7.019.000 + 1.250.000 (4) =
8.269.000 euro – 300.000 (5)
= 7.969.000 euro
7.019.000 (basismachtiging
2007) + 1.000.000 (6) +
1.000.000 (7) + 2.200.000 (8)
- 2.000.000 (9) + 1.000.000
(10) + 165.000 (index) =
10.384.000 euro

7.967.933

10.321.981,40

10.384.000 (machtiging 2008)
+ 2.000.000 (9) +2.000.000 (9)
+ 300.000 (5) +
- 1.000.000 (7) + 248.000
13.823.50,68
(index) + 117.000 (11) 208.000 (12) = 13.841.000
13.841.000 (machtiging 2009)
– 2.000.000 (9) - 300.000 (5)
- 1.800.000 (13) - 65.000 (14)
– 463.000 (15) - 117.000 (16)
290.000 (17) = 8.806.000

(1) -850.000 euro → Onthaal en Promotie Brussel
Voor de uitbouw van een hoofdstedelijk communicatie- en animatiecentrum en de organisatie van De Gulden Ontsporing.
(2) -1.894.000 euro

26

Jaarverslag 2009 – Vlaams Brusselfonds
-1.557.000 euro → FM Brussel
-133.000 euro → Huis van het Nederlands Brussel
-204.000 → 3 x 68.000 euro voor de kosten van de gemeenschappelijke website “brusselnieuws.be” van FM Brussel, Brussel Deze
Week en TV-Brussel
In totaal is er 2.744.000 euro overgeheveld van de machtiging op BA 99.11 naar andere BA’s binnen het programma 11.1.
In 2005 is er dus, binnen het programma 11.1, een budget van 5.616.000 euro [2.872.000 (machtiging) + 2.744.000 (overgeheveld
budget)] dat zijn oorsprong vindt in het Vlaams Brusselfonds.
(3) -500.000 euro
Overgeheveld naar programma 45.5
(4) +1.250.000 euro
Éénmalige verhoging machtiging voor de financiering van het voetbalcentrum Jette - VUB
(5) -300.000 euro
Blokkering van 300.000 euro begroting 2007 - overgeheveld naar de begroting 2009
(6) +1.000.000 euro
Verhoging machtiging – beslissing meerjarenbegroting
(7) +1.000.000 euro
Éénmalige verhoging machtiging voor de financiering van het voetbalcentrum Jette - VUB
(8) +2.200.000 euro
Verhoging machtiging voorziene kapitaaloverdracht investeringen door de VGC voor het Vlaamse Communicatiehuis Brussel
(9) 2.000.000 euro
Vermindering machtiging 2008 – vermindering terug bijtellen + overheveling naar de begroting 2009
(10)+1.000.000 euro
Verhoging machtiging voor de financiering van het bijna gratis openbaar vervoer academiejaar 2008-2009
(11)+117.000 euro
Verhoging machtiging (3de BC 2009) voor de financiering van de exploitatiekosten 2009 van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek
en andere instellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft 234.360 euro
betaald als bijdrage in de exploitatiekosten voor 2008 en 2009.
(12)- 208.000 euro
Besparing machtiging nulindexatie in 2009 van de niet-loongebonden kredieten
(13) -1.800.000 euro
Wegvallen van de betaling van de VGC voor wat betreft de verbouwing van het Vlaams Communicatiehuis Brussel (zie (8)
(14)- 65.000 euro
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Overgedragen naar apparaatkredieten (programma AA: wedden + rugzakjes) betreffende aanwerving A1 “projectopvolger
Woonzorgzones” besparing machtiging nulindexatie in 2009 van de niet-loongebonden kredieten
(15)- 463.000 euro
Overgeheveld naar AG3314B 'Subsidie aan het huis voor Gezondheid vzw'
(16) -117.000 euro
Vermindering machtiging financiering van de exploitatiekosten 2009 zie (11)
(17)- 290.000 euro
Besparing
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BIJLAGE 1
richtlijnenkader bij de subsidiëring

van gemeenschapsinfrastructuur met hoofdstedelijke uitstraling
Via het Vlaams Brusselfonds kan de Vlaamse Gemeenschap o.a. investeringssubsidies verlenen voor
het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van gemeenschapsinfrastructuur met een
bovenlokale/hoofdstedelijke uitstraling. Dit reglement vindt zijn grondslag in het decreet van 21
december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, hoofdstuk XV, afdeling
II, zoals gewijzigd door artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2003
De middelen van het fonds kunnen worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de
ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die wegens
hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap
door middel van:
-

tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van
gemeenschapsvoorzieningen.

Deze initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid.

1 WERKWIJZE
De subsidiëring van gemeenschapsinfrastructuren, wordt beoordeeld in het kader van het algemeen
beleid voor Brussel, het cultuur-, welzijn of onderwijsbeleid.

2 VOORWAARDEN
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring zijn de volgende:
- Financiering van het project en/of inbreng in natura door eigen middelen of andere middelen dan
overheidsmiddelen voor minimum 20 % van de totale projectkost;
- Beschikkingsmacht over de infrastructuur als eigenaar. Indien de organisatie huurder, erfpachter of
gebruiker is van de infrastructuur, beschikkingsmacht voor een minimum van 20 jaar indien het
project onroerende werken betreft, en voor een minimum van 5 jaar indien het project roerende
goederen betreft;
- Indien de organisatie huurder, erfpachter of gebruiker is van de infrastructuur van een private
eigenaar, kan de minimumduur van de beschikkingsmacht worden herleid à rato van 1 jaar per 2%
inbreng van de eigenaar in de totale kostprijs van de onroerende werken, begrepen in het project;
- Verbintenis van de betoelaagde i.v.m. de terugbetaling van de subsidie bij vervreemding van de
infrastructuur of bij bestemmingswijziging ervan, zonder het akkoord van de subsidiënt. Het bedrag
van de terugbetaling wordt berekend, rekening houdend met een jaarlijkse afschrijving van 5% indien
het project onroerende werken betreft en met een jaarlijkse afschrijving van 33% indien het project
roerende goederen betreft;
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- Om de terugbetaling te waarborgen kan de Vlaamse Gemeenschap een zakelijke zekerheid vragen;
- Naleving van het decreet van 23 december 1986 houdende de integratie van kunstwerken;
- Toezichtregeling door de Vlaamse Gemeenschap op de besteding van de subsidie, de
instandhouding en het onderhoud van de gesubsidieerde infrastructuur.

3

BIJKOMENDE BEOORDELINGSCRITERIA VOOR PROJECTEN GELIEERD AAN EEN
GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEID VAN EEN ANDER LID VAN DE VLAAMSE REGERING EN WAARVAN
DE FINANCIERING OOK VIA ANDERE REGULIERE BASISALLOCATIES KUNNEN WORDEN
GEFINANCIERD

- De mate van subsidiëring van het project en/of inbreng in natura door andere overheden.
Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes van andere overheden, die afhankelijk gemaakt zijn van het
bekomen van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, kunnen volstaan.
- De mogelijkheid om de nieuwe of aangepaste infrastructuur te kunnen beheren en onderhouden
binnen de perken van de structurele werkingstoelagen verleend door een ander lid van de Vlaamse
regering bevoegd voor het functioneel bevoegde beleidsdomein cultuur, welzijn of onderwijs.

4

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET INDIENEN EN DE SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER
PROJECTVOORSTELLING

• Inhoud van de projectvoorstelling/subsidieaanvraag
-

Beschrijving en motivatie van het investeringsproject;
Technische omschrijving van het project, de inhoud en de vormgeving;
Eigendomsstatuut van de geplande investering;
Informatie aangaande de bouwvergunning, het stedenbouwkundig attest, het milieueffecten-rapport.
rapport inzake brandveiligheid of andere vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project;
- Het investeringsplan en het financieringsplan van het project;
- Uiteenzetting over de financiële repercussie van het investeringsproject op de werking;
- Kopie van huur- of erfpachtcontracten en van gebruikersovereenkomsten. Kopie van
leningsovereenkomsten en van toezeggingen van subsidies en/of inbreng in natura door andere
overheden i.v.m. de geplande investering.
• Uitbetalingsvoorwaarden en –modaliteiten van de subsidie:
- de subsidietrekker dient de aanbestedingen te houden overeenkomstig de wet van de
overheidsopdrachten;
Hiertoe dient de subsidietrekker, alvorens tot de aanbesteding over te gaan, het lastenboek voor
advies voor te leggen aan het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, agentschap voor Binnenlands
Bestuur, Team Gesubsidieerde Infrastructuur, Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel. (Voor bijkomende informatie over
deze aangelegenheden kan u terecht bij het Team Gesubsidieerde Infrastructuur: ing. Jan
Baeyens, directeur, tel. 02-553.75.62, e-mail: jan.baeyens@bz.vlaanderen.be);
- alvorens de werken te gunnen dient de subsidietrekker het resultaat van de aanbesteding ter
bevestiging voor te leggen aan genoemde afdeling; - de uitbetaling van de subsidie gebeurt door
het Vlaams Brusselfonds op basis van vorderingsstaten en bijhorende facturen die, op naam van de
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subsidietrekker opgemaakt, dienen goedgekeurd door genoemde afdeling. Deze afdeling stuurt de
goedgekeurde dossiers voor uitbetaling naar het Vlaams Brusselfonds.

De aanvragen worden verstuurd naar:
Vlaamse overheid
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Vlaams Brusselfonds
T.a.v. mevrouw Ann Steenwinckel
Boudewijngebouw 7A12, Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Contactgegevens

Ann Steenwinckel telefoon: 02-553.56.23
e-mail: ann.steenwinckel@dar.vlaanderen.be
fax:
02-553.56.34
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INHOUD DEFINITIEF AANVRAAGDOSSIER

Identificatie Project:
- naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
- naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de infrastructuur waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd;
- naam en nummer van de rekening waarop de subsidie dient gestort.
Motivatie van het project, de visie en het concept waarop het berust.

Aantonen dat wordt voldaan aan alle voorwaarden voor subsidiëring.
Aantonen in welke mate wordt voldaan aan de beoordelingscriteria.
Indienen van de nodige bewijsstukken dat zal worden voldaan aan de uitbetalingsvoorwaarden.

Technische omschrijving van het project, de inhoud en de vormgeving.

Eigendomsstatuut van de geplande investering en de beschikkingsmacht over de infrastructuur van
de aanvrager (gebruiker).

Informatie betreffende de bouwvergunning, het stedenbouwkundig attest, het
milieueffectenrapport, het rapport inzake brandveiligheid of andere vereiste vergunningen voor de
uitvoering van het project.

Het investeringsplan (welke investeringsuitgaven?) van het project en het financieringsplan (welke
inkomsten?) van het project.
(ook de timing vermelden).

Uiteenzetting over de financiële repercussie van het investeringsproject op de werking.

Kopie van huur- of erfpachtcontracten en van gebruikersovereenkomsten.
Kopie van leningsovereenkomsten en van toezeggingen van subsidies en/of inbreng in natura door
andere overheden i.f.v. de geplande investering.

Kopie van de meest recente statuten en van de samenstelling van het beheersorgaan (zoals
verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad).
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Vlaamse overheid
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Cel Coördinatie Brussel
Vlaams Brusselfonds

Contact:
Ann Steenwinckel
Leidend ambtenaar
ann.steenwinckel@dar.vlaanderen.be
Tel. 02/553.56.23

Nathalie Vanhaverbeke
hoofddeskundige
nathalie.vanhaverbeke@dar.vlaanderen.be
tel. 02/553.50.45
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