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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 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 Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als
uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Dat kan gaan om de tegemoetkomingen
voor gebruikers van deze instellingen of om de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en
zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. Die 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. De werking en het beheer van het fonds ressorteert onder de Vlaams minister,
bevoegd voor Brussel en de leidend ambtenaar belast met het dagelijks en financiële beheer
van het Vlaams-Brussel Fonds is het hoofd van het team Coördinatie Brussel van het
departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het
Vlaams-Brussel Fonds werd de delegatie van de beslissingsbevoegdheid aan de leidend
ambtenaar van het fonds aangepast aan de regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse
overheid.
Gelet op het feit dat het Vlaams-Brussel Fonds haar opdracht ten aanzien van de Vlaamse
gemeenschapsvoorzieningen in Brussel op een vlotte manier moet kunnen uitvoeren en dat
deze taak vooral bestaat in het beheren en uitschrijven van overheidsopdrachten, en ook gelet
op het streven naar eenvormigheid in de delegatieregelingen van de Vlaamse Regering, werd
voorgesteld om de bevoegdheden van de leidend ambtenaar van het Vlaams-Brussel Fonds te
omschrijven als deze van het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap. Die
bevoegdheden zijn omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003
tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern
verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

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 - de jaarlijkse dotatie aan het Vlaams-Brussel Fonds wordt ingeschreven
onder het programma Brussel- en waarvoor het personeel van het team Coördinatie Brussel
wordt ingezet om de functie van leidend ambtenaar, dossieropvolger en financieel
stafmedewerker te behartigen.
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 projecten 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:
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- tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen;
- de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van
gemeenschapsvoorzieningen.
Die 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 dat kan worden opgevat als een (projectmatige, partiële en/of eenmalige)
aanvullende subsidie voor de betrokken instelling.
Alle projecten hebben als opzet een gemeenschapsinstelling of -voorziening uit te bouwen of
verder te versterken.
De financiering van het project Muntpunt vormt sinds 2009 een groot deel, om niet te zeggen
het hoofdaandeel, van de middelen.
De meest in het oog springende bestedingen in 2012 waren:
- de verbouwingswerken en inrichting van het gebouwencomplex van Muntpunt;
- de financiering van de dadingsovereenkomst tussen Vlaamse Gemeenschap en Strabag;
- de financiering van de erfpachtvergoeding voor het gebouwencomplex van Muntpunt;
- het verbouwingsdossier ‘nieuwe achterbouw’ van het Huis van het Nederlands Brussel;
- kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het
Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder;
- subsidie aan vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel voor de werking 2012;
- een investeringssubsidie aan vzw fmbrussel;
- een projectsubsidie aan NV Denkmal 15 voor het project “Art@school”.

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 Brussels 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 zeven begrotingsjaren was het fonds volstort. Een overzicht
van de vastleggingsmachtiging 2002-2013 is opgenomen onder punt 11 van dit jaarverslag.

4.2

De financiële middelen van het fonds in 2012

Binnen het programma G “Brussel” is er één begrotingsartikel (AB0/1AG-I-5-Z/IS) opgenomen
die het financiële kader vormt van het fonds.
Op basisallocatie AB0 AG000 9999 (vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds)
staat het krediet ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan
voor de financiering van voorziene initiatieven. In 2012 was er op die basisallocatie een bedrag
beschikbaar van 4.730.000 euro (3.980.000 euro + begrotingsruiter van 750.000 euro). In de
begroting van het Vlaams Brusselfonds bedragen de eigen inkomsten 94.000 euro. Het totale
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beschikbare krediet voor verbintenissen bedraagt bijgevolg 4.824.000 euro (4.730.000 + 94.000
eigen inkomsten). Er werd in totaal 4.822.384,96 euro van deze middelen gereserveerd.
Daarnaast staat er op basisallocatie AB0 AG018 6141 een investeringstoelage van 4.395.000
euro ingeschreven om de vereffening van de investeringsverbintenissen mogelijk te maken.
In 2012 stond er geen werkingstoelage ingeschreven. Voor de betaling van de
werkingsuitgaven volstond het overgedragen saldo van 2011 en de eigen inkomsten.

5. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING
Het Vlaams Brusselfonds is onderworpen aan het besluit van 21 mei 1997 betreffende een
geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering. De jaarrekening wordt
neergelegd op basis van een uniform schema. Er wordt een semestriële en
eindejaarsrapportering ingediend. De rapportering bevat o.a.:
- een identificatiefiche
- de balans
- de resultatenrekening
- de uitvoering van de begroting (in ESR)
- een toelichting bij de uitvoering van de begroting (enkel bij de eindejaarsrapportering)
Als instrument bij de monitoring van het ESR-vorderingensaldo van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en van de rechtspersonen die tot de consolidatiekring Vlaamse
overheid behoren, wordt de Oracle Financial Consolidation Hub (FCH) gebruikt.
Het Vlaams Brusselfonds moet driemaandelijks (vanaf november maandelijks) rapporteren
over de uitvoering van de begroting in de FCH toepassing. De begroting, de werkelijke
uitvoering en prognose worden aangeleverd. Deze rapportering laat toe het vorderingensaldo
over het kalenderjaar te kennen en een geconsolideerde balans te maken na
resultaatverwerking.
Voor het einde van de maand september moeten de semestriële staten worden ingediend.
Uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar moet de Vlaamse minister bevoegd voor
begroting in het bezit te zijn van de jaarrekening om een consolidatie mogelijk te maken van de
bedrijfseconomische boekhouding en de uitvoeringen van de begroting.

6. BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS
De middelen, opgenomen en uitgesplitst in de initiële begroting van het Vlaams Brusselfonds,
werden samen goedgekeurd bij decreet van 23 december 2011 houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012.
De begroting van het fonds werd aangepast:
•
•
•

bij decreet van 1 juni 2012 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012;
bij decreet van 13 juli 2012 houdende tweede aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012;
op 20 december 2012 (begrotingsakkoord voor een kredietherschikking).
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Begroting 2012 Vlaams Brusselfonds

ESR
code

0821
0821
1611
1620
3810
3840
4610
4910
4943
5720
5810
6612
6651
6910

6943
TOTAAL

COFOG
code

Omschrijving

Overgedragen saldo (ART. AB0
AG016 4141)
Overgedragen saldo (ART. AB0
AG018 6141)
Ontvangsten buiten de sector overheid
Ontvangsten binnen de sector
overheid
Terugbetalingen van bedrijven
Terugbetalingen van vzw's
Werkingstoelage (ART. AB0 AG016
4141)
Terugbetalingen van
gemeenschapscommissies
Terugbetalingen van de federale
overheid
Terugbetalingen van investeringen van
bedrijven
Terugbetalingen van investeringen van
vzw's
Investeringstoelage (ART. AB0 AG018
6141)
Terugbetalingen van investeringen van
de VUB
Kapitaaloverdracht van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor
Muntpunt
Terugbetalingen van investeringen van
de federale overheid

Ontvangsten (in duizend euro)
1 BC
2de BC
Krediether2012
2012
schikking
ste

BO
2012
536

536

992

992

4.869

4.869

10.569

10.569

94
PM

94
PM

94
PM

94
PM

PM
PM
871

PM
PM
871

PM
PM
PM

PM
PM
PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

10.632

10.632

4.395

4.395

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

17.002

17.002

16.050

16.050
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ste

Uitgaven (in duizend euro)
BC 2012
2de BC 2012 Kredietherschikking

ESR
code

COFOG
code

Omschrijving

0322

00000

0322

00000

1211
3200

01000
01000

3300

01000

3300

09750

4510

01812

4540

04600

5112

01000

5210

01000

6112

00000

6151

00000

6321

09600

6510

04600

6540

04600

Over te dragen saldo (ART.
536
536
129
129
AB0 AG016 4141)
Over te dragen saldo (ART.
4.187
4.187
PM
PM
AB0 AG018 6141)
Algemene werkingskosten
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Tegemoetkomingen aan
300
377
300
377
300
337
170
337
bedrijven
Tegemoetkomingen aan
300
368
300
368
300
408
290
408
vzw's
Subsidie aan Quartier Latin
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
voor de financiering van
het openbaar vervoer
Tegemoetkomingen aan de
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
gemeenschapscommissies
Tegemoetkomingen aan de
220
220
220
220
212
212
182
212
federale overheid
Investeringsbijdrage aan
3.112 9.021 3.112 9.021 3.112 12.671 4.042 12.671
bedrijven
Investeringsbijdrage aan
150 1.668
150 1.668
900 1.968
140 1.968
vzw's
Kapitaaloverdracht aan de
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
institutionele overheid
Investeringsbijdrage aan
PM
325
PM
325
PM
325
PM
325
de VUB
Investeringsbijdrage aan
750
PM
750
PM
PM
PM
PM
PM
gemeenten
Investeringsbijdrage aan
PM
300
PM
300
PM
PM
PM
PM
de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Investeringsbijdrage aan
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
de federale overheid
4.832 17.002 4.832 17.002 4.824 16.050 4.824 16.050

BO 2012 1
VAK

TOTAAL

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK
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6.1

Vastleggingen

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: VAK: 170.000 euro – 170.000 euro vastgelegd
33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s: VAK: 290.000 euro – 289.436,59 euro vastgelegd
45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VAK: 182.000 euro – 181.319,37 euro
vastgelegd
51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: VAK: 4.042.000 euro – 4.042.000 euro vastgelegd
52.10 investeringsbijdrage aan vzw’s: VAK: 140.000 euro – 139.629 euro vastgelegd
Totaal beschikbaar VAK: 4.824.000 euro
Totaal aangerekend VAK: 4.822.384,96 euro
Bestedingstabel vastleggingen in 2012
VASTLEGGINGSMACHTIGING
TOTAAL VASTGELEGD
Basisallocatie 32.00
tegemoetkomingen aan bedrijven

170.000

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Meerdere begunstigden
Meerdere begunstigden
CEI-De Meyer
Denkmal 15
AANGEREKEND OP 32.00
SALDO OP 32.00
Basisallocatie 33.00
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Kenniscentrum Woonzorg
Brussel
Huis van het Nederlands
Brussel
Huis der Gezinnen
Zita
AANGEREKEND OP 33.00

4.824.000
4.822.384,96

onderhouds- en herstellingswerken aan
het Huis van het Nederlands Brussel
herstellingswerken/uitbatingskosten
Muntpunt
dading Muntpunt
art@school

30.000
40.000
25.000
75.000
170.000
0

tegemoetkomingen aan vzw's
290.000

jaarwerking 2012
onkostennota’s beheer
gebouwencomplex Huis van het
Nederlands Brussel dec 11 – nov 12
inloopteams
inloopteams

200.000

69.436,59
10.000
10.000
289.436,59
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536,41

SALDO OP 33.00

Basisallocatie 45.40

tegemoetkomingen aan de federale
overheid
182.000

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Ontvangkantoor directe
belastingen
Ontvangkantoor directe
belastingen

onroerende voorheffing Muntpunt
onroerende voorheffing Huis van het
Nederlands Brussel

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Huis van het Nederlands
Brussel
DVS
Van Mulder
Muntpunt
Fabricom
AXA
Strabag
Van de Kerkhof
B-architecten
Ahrend
Strabag

investeringsbijdrage aan bedrijven
4.042.000

perceel 1: architectuur en stabiliteit
perceel 3: elektriciteit

technische inrichting: databekabeling
erfpachtvergoeding 1ste kwartaal 2013
verrekeningen
binnenzonnewering kantoren
bijkomende vastlegging
interieurvormgever
tafels
dading

1.350.875,77
139.536,51

1.562,96
454.284,40
637.981,22
13.628,65
12.039,50
868,27
1.431.222,72
4.042.000
0

AANGEREKEND OP 51.12
SALDO OP 51.12
Basisallocatie 52.10

8.752,38
181.319,37
680,63

AANGEREKEND OP 45.40
SALDO OP 45.40
Basisallocatie 51.12

172.566,99

investeringsbijdrage aan vzw’s

140.000

investeringssubsidie

139.629

BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
fmbrussel
AANGEREKEND OP 52.10
SALDO OP 52.10

139.629
371
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6.2

Ordonnanceringen

32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven: VEK: 337.000 euro – 184.842,10 euro betaald
33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s: VEK: 408.000 euro – 301.213,35 euro betaald
45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VEK: 212.000 euro – 183.858,36 euro
betaald
51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven: VEK: 12.671.000 euro – 12.544.234,28 euro betaald
52.10 investeringsbijdrage aan vzw’s: VEK: 1.968.000 euro – 1.877.970,27 euro betaald
61.51 investeringsbijdrage aan de VUB: VEK: 325.000 euro – 313.387,87 euro betaald
Totaal beschikbaar VEK: 15.921.000 euro
Totaal betaald: 15.405.506,23 euro

Bestedingstabel ordonnanceringen in 2012
Basisallocatie 32.00
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

tegemoetkomingen aan bedrijven
337.000

Vastlegging 2005
Bovenbouw architecten
Vastlegging 2006
Bovenbouw architecten
Vastlegging 2010
Provisionele vastlegging
Provisionele vastlegging
Racine & Vergels
Vastlegging 2011
Provisionele vastlegging
Provisionele vastlegging
Racine & Vergels
GMT
Vastlegging 2012
Meerdere begunstigden
Meerdere begunstigden

studie en restylen gebouw Huis van het
Nederlands Brussel

5.216,38

studie en restylen gebouw Huis van het
Nederlands Brussel

107,62

herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
onderhouds- en herstellingswerken aan het
Huis van het Nederlands Brussel
juridische ondersteuning werfopvolging
Muntpunt

2.652,53
834,9
4.988,85

herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
onderhouds- en herstellingswerken aan het
Huis van het Nederlands Brussel
juridische ondersteuning werfopvolging
Muntpunt
Vervangen verduisterend gordijn aula Huis van
het Nederlands Brussel

12.712,34

herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
onderhouds- en herstellingswerken aan het

5.226,74
36.062,08

20.057,97
7.290,31
4.692,38
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Denkmal 15
CEI De Meyer

Huis van het Nederlands Brussel
art@school
dading Muntpunt

184.842,10

BETAALD OP 32.00
Basisallocatie 33.00
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Vastlegging 2008
Brusselse Huisartsenkring
Vastlegging 2011
Kenniscentrum Woonzorg
Brussel
Tracé
Vastlegging 2012
Kenniscentrum Woonzorg
Brussel
Huis van het Nederlands
Brussel
Huis der Gezinnen
Zita

tegemoetkomingen aan vzw's
408.000

taxidienst huisartsen

9.600,83

jaarwerking 2011
taalvaardigheid Nederlands in de zorgsector in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4.325,88

jaarwerking 2012
onkostennota beheer gebouwencomplex dec
11 – nov 12
inloopteams
Inloopteams

Vastlegging 2008
Ontvangkantoor Belastingen
Brussel
Vastlegging 2012
Ontvangkantoor Belastingen
Brussel
Ontvangkantoor Belastingen
Brussel

19.850,05

180.000
69.436,59
9.000
9.000
301.213,35

BETAALD OP 33.00

Basisallocatie 45.40
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

60.000
25.000

Tegemoetkomingen aan de federale
overheid
212.000

onroerende voorheffing Muntpunt

onroerende voorheffing Muntpunt
onroerende voorheffing Huis van het
Nederlands Brussel

BETAALD OP 45.40
TOTAAL GEORDONNANCEERD MET DE WERKINGSTOELAGE
Basisallocatie 51.12
investeringsbijdrage aan bedrijven
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:

2.538,99

172.566,99
8.752,38
183.858,36
669.913,81
12.671.000
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Vastlegging 2007
Fabricom
B-architecten
Lat-architecten
Vastlegging 2009
Strabag
Vastlegging 2010
B-architecten
Strabag
PIC
Strabag
Fabricom
Arter Architects
Vastlegging 2011
Strabag
AXA Belgium
B-architecten
Vastlegging 2012
AXA
Strabag
Strabag

restylen gebouw – aanpassen
datanetwerk
ereloon verbouwings- en
renovatiewerken Muntpunt
architectenbureau project “Pieter &
Pauwel”
verbouwings- en renovatiewerken
Muntpunt
ereloon verbouwings- en
renovatiewerken Muntpunt
verbouwings- en renovatiewerken
Muntpunt
perceel 2: gevelrenovatie
verrekeningen verbouwings- en
renovatiewerken Muntpunt
technische inrichting databekabeling
studieopdracht nieuwe achterbouw
Nieuwland
verbouwings- en renovatiewerken
Muntpunt
erfpachtvergoeding (2de , 3de en 4de
kwartaal 2012)
interieurvormgever Muntpunt
erfpachtvergoeding 1ste kwartaal 2013
verrekeningen verbouwings- en
renovatiewerken Muntpunt
dading verbouwings- en
renovatiewerken Muntpunt

Daarkom
Aksent

175.392,75
78.650

5.881.111,90

43.005,38
215.641,20
137.110,89
524.138,17
73.853,40
13.158,75

1.731.086,40
1.332.612,38
74.294
454.284,40
503.425,97
1.274.720,32
12.544.234,28

BETAALD OP 51.12
Basisallocatie 52.10
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Vastlegging 2007
Ritterklub
Vastlegging 2008

31.748,37

investeringsbijdrage aan vzw's
1.968.000

voetbalaccommodatie
financiering van de
verbouwingswerken La Gaité
Renovatie tot creatie
dagverzorgingscentrum

114.571,57

569.658,70
58.750
13
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Vastlegging 2010
Zonnelied
EVA
Vastlegging 2012
fmbrussel

WZZ Sint-Jans-Molenbeek
Bilobahuis
investeringssubsidie

97.740
1.877.970,27

BETAALD OP 52.10
Basisallocatie 61.51
BESCHIKBAAR KREDIET
begunstigde:
Vastlegging 2007
VUB

1.000.000
37.250

investeringsbijdrage aan de VUB

voetbalaccommodatie

BETAALD OP 61.51
TOTAAL GEORDONNANCEERD OP INVESTERINGSTOELAGE
TOTAAL GEORDONNANCEERD

313.387,87
313.387,87
14.735.592,42
15.405.506,23
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7. INITIATIEVEN
Hieronder gaat een overzicht - per basisallocatie - van de vastgelegde dossiers en een korte
omschrijving per dossier.

7.1
7.1.1

Initiatieven gesubsidieerd met de werkingstoelage
BA 32.00 tegemoetkomingen aan bedrijven

Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands
(30.000 euro)
Herstellingswerken/uitbatingskosten Muntpunt
(40.000 euro)
Dading verbouwingsdossier Muntpunt
(CEI De Meyer: 25.000 euro)
De opdracht voor aanneming van werken “Muntpunt - verbouwings- en renovatiewerken
(perceel 1 – bouwkundige werken en vaste inrichting)” werd in eerste instantie gegund aan CEI
De Meyer, maar omwille van de niet rechtsgeldige ondertekening van de offerte van CEI De
Meyer besliste de Vlaamse Gemeenschap de gunningsbeslissing in te trekken en deze te
gunnen aan de NV Strabag Belgium (tweede in rangorde na CEI De Meyer). De NV Strabag
Belgium had een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend bij
de Raad van State omwille van de niet rechtsgeldige ondertekening van de offerte van CEI-De
Meyer.
Op 3 september 2010 heeft de NV CEI De Meyer de Vlaamse Gemeenschap gedagvaard voor
de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Bij vonnis van 11 mei 2012 heeft de rechtbank de eis van de NV CEI De Meyer toelaatbaar en
deels gegrond verklaard.
Er werd, na wederzijdse toegevingen, beslist om een dading te sluiten zonder enige nadelige
erkentenis of aanvaarding van fout of schuld, met het oog op een definitieve beëindiging van
het geschil.
De Vlaamse Gemeenschap ging, in het licht van een minnelijke regeling, de verbintenis aan om
aan CEI De Meyer 500.000 euro te betalen als forfaitaire schadevergoeding. Dit bedrag is een
all-in bedrag, inclusief de kosten, intresten en anderen eventuele lasten.
Er werd 475.000 euro betaald door het Agentschap voor Facilitair Management en 25.000 euro
door het Vlaams Brusselfonds.
art@school
(Denkmal 15: 75.000 euro)
In de Beleidsnota Brussel 2009-2014 wordt onder het luikje “Onderwijs en jeugd” de volgende
strategische doelstelling geformuleerd (p.28): “Ik wens de slagkracht en omkadering van het
onderwijs te verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te
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geven. Vanuit het beleidsdomein Brussel worden maatregelen en initiatieven genomen ter
flankering van het reguliere onderwijs- en jeugdbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Die
bijkomende impulsen geven het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een betere slagkracht en
houden rekening met de specificiteit van de Brusselse kinderen en jongeren”.
In het kader van deze beleidsdoelstelling werd een subsidie van 75.000 euro aan NV Denkmal
15 verleend voor een project van kunstenaar Jan De Cock dat kunst en artistieke praktijk op
een baanbrekende wijze wenst te injecteren in een onderwijscontext. Het project art@school is
een kunsteducatief project voor het basis- en secundair onderwijs. Het project wordt specifiek in
Brussel opgezet omdat het o.a. als doel heeft de maatschappijkritische tools van de
hedendaags kunst te gebruiken binnen het onderwijs als voorbereiding op de complexe en
diverse wereld waar jongeren in moeten opgroeien en hun plaats vinden. Het project heeft als
doelstelling alle leerlingen (van drie tot achttien jaar) en leerkrachten van het Brusselse Sint-Jan
Berchmanscollege te bereiken. Bovendien worden alle schoolvakken erin betrokken. Het is dus
een integraal project dat daadwerkelijk ingrijpt op de onderwijspraktijk zelf. Belangrijk is dat er
wordt samengewerkt met een aantal kunsteducatieve organisaties zoals Rasa (Antwerpen), het
ABC-huis (Brussel) en De Veerman (Antwerpen). Het project wordt theoretisch onderbouwd
door de vakgroep Agogiek van de Universiteit Gent en loopt tijdens de schooljaren 2011-2012
en 2012-2013. In het schooljaar 2012-2013 zullen de definitieve resultaten worden gebundeld in
een publicatie, die als handleiding kan fungeren voor andere scholen die in de toekomst een
gelijkaardig project plannen.
De totale uitgaven van het project bedragen 99.800 euro. Er wordt een subsidie van 75.000
euro verleend. De overige middelen worden door de NV zelf ingebracht.
7.1.2

BA 33.00 tegemoetkomingen aan vzw’s

Jaarwerking 2012
(Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw: 200.000 euro)

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is de inhoudelijke draaischijf voor de kennis over en de
ontwikkeling van de woonzorgzones en de woonzorgconcepten. Het motto ‘stabiliseer het
wonen, mobiliseer de zorg’ vormt daarbij de leidraad, waardoor prioritair het levenslang
thuiswonen van de zorgbehoevende wordt gestimuleerd en pas indien nodig hem de
aangepaste zorgen worden geboden in daarvoor specifieke voorzieningen. Het Kenniscentrum
Woonzorg Brussel heeft drie kernopdrachten:
- de kennisfunctie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel bouwt zijn expertise omtrent alle
aspecten van woonzorg en toegankelijkheid verder uit en ontsluit deze kennis aan alle partners
en geïnteresseerden;
- de ondersteunings- en begeleidende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel
ondersteunt en begeleidt partners in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van
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de haal- en brengfuncties en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de
zorgsector;
- de stimulerende functie: Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel zoekt nieuwe initiatiefnemers
voor de ontwikkeling van woonzorgprojecten, stimuleert projecten rond levensloopbestendig
wonen en sensibiliseert het brede publiek rond dit thema.
Op 13 december 2012 vond de Staten-Generaal Woonzorg plaats. Op basis van de resultaten
en de beleidsaanbevelingen van die Staten-Generaal Woonzorg zal het Masterplan
Woonzorgzorgzones Brussel geactualiseerd worden (in de loop van 2013). Daarnaast volgde
het Kenniscentrum een aantal geprogrammeerde woonzorgprojecten op.
Onkostennota’s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel
(Huis van het Nederlands Brussel vzw: 69.436,59 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 gebouwenbeheerder aangesteld. Gedurende de
periode december 2011 – november 2012 bedroeg de loonkost 69.436,59 euro.
Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve
gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs
(Huis der Gezinnen vzw: 10.000 euro)

Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve
gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs
(Zita vzw: 10.000 euro)

In oktober 2011 lanceerde het agentschap Kind en Gezin samen met de beleidsdomeinen ‘werk
en sociale economie’, ‘armoedebestrijding’ en ‘onderwijs’ een oproep naar projecten voor de
‘versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning
met bruggen naar onderwijs en activering’. Omdat tewerkstelling en sociale economie
gewestbevoegdheden zijn, konden Brusselse initiatieven toen niet intekenen op deze oproep,
ondanks de grote behoefte aan dergelijke projecten. Daarom werd in 2012 beslist om via het
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Vlaams Brusselfonds en samen met de minister van Welzijn, Kind en Gezin en het
beleidsdomein ‘armoedebestrijding’ twee Brusselse initiatieven financieel te steunen. Na een
gesloten projectoproep werd gekozen voor de projecten van de Brusselse inloopteams Huis der
Gezinnen en Zita in het kader van integrale preventieve gezinsondersteuning t.a.v. kansarme
gezinnen. Het doel van beide initiatieven is om ouders te versterken in hun ouderrol en peuters
tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs. Laagdrempeligheid,
emancipatie en participatie zijn eigen aan hun werking als inloopteam.
7.1.3

BA 45.40 tegemoetkomingen aan de federale overheid

Onroerende voorheffing pand Huis van het Nederlands Brussel
(Ontvangkantoor directe belastingen: 8.752,38 euro)
Onroerende voorheffing pand Muntpunt
(Ontvangkantoor directe belastingen: 172.566,99 euro)

7.2
7.2.1

Initiatieven gesubsidieerd met de investeringstoelage
BA 51.12 investeringsbijdrage aan bedrijven

Investeringswerken Huis van het Nederlands Brussel

Het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands, eigendom van de Vlaamse
Gemeenschap, huisvest er naast het Huis van het Nederlands nog andere organisaties met
dezelfde of aanverwante doelstellingen. Zo zijn er ook het Brussels Onthaalbureau (BON), het
Centrum voor Basiseducatie Brusselleer en Bru-Taal gevestigd. Het grootste deel van het
gebouw bestaat uit lokalen die ingericht zijn als klaslokalen, vergaderruimte, intake lokalen NT2,
een auditorium en een cafetaria.
Het hoofdgebouw van het Huis van het Nederlands Brussel werd gerenoveerd in de periode
2007-2009. In de achterbouw kon het kinderdagverblijf van Elmer vzw begin 2009 zijn deuren
openen.
Omwille van de zeer slechte staat van de rest van de achterbouw, is het noodzakelijk dit
volledig te vernieuwen.
Eind 2010 werd het architectenbureau Arter aangesteld, met in onderaanneming de
studiebureaus technieken en stabiliteit. Onder leiding van het Agentschap Facilitair
Management werden de aanbestedingsdocumenten voorbereid en opgesteld (bestekken,
meetstaten en plannen).
De nieuwbouw zal bestaan uit een gelijkvloers en 4 verdiepingen. Op het gelijkvloers is een
doorgang naar de binnenkoer. Langs beide kanten van de doorgang zijn burelen, de
Taalgarage en de hoofdtoegang tot het gebouw. Op de verdiepingen zullen er 10 leslokalen van
diverse grootte komen. De netto-uitbreiding van het gebouw bedraagt 985 m².
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Het infrastructuurdossier “realisatie nieuwe vleugel” bestaat uit de volgende 4 percelen:
a.
b.
c.
d.

Perceel 1 – ruwbouw en afwerking: 1.350.875,77 euro - firma DSV nv
Perceel 2 – sanitair + hvac – 231.810,60 euro - firma ISS Building Services
Perceel 3 – elektriciteit – 139.536,51 euro - firma De Mulder bvba
Perceel 4 – liften – 52.453,50 euro – Technilift nv

De percelen 2 en 4 werden reeds vastgelegd in 2011.
De percelen 1 en 3 werden vastgelegd op de begroting van het Vlaams Brusselfonds 2012.
- Perceel 1: architectuur en stabiliteit
(DVS: 1.350.875,77 euro)
De opdracht “Huis van het Nederlands Brussel – architectuur en stabiliteit perceel 1” werd via
de procedure openbare aanbesteding gegund aan de firma DVS voor een bedrag van
1.350.875,77 euro.
- Perceel 3: elektriciteit
(De Mulder: 139.536,51 euro)
De opdracht “Huis van het Nederlands Brussel – elektriciteit perceel 3” werd via de procedure
openbare aanbesteding gegund aan de firma De Mulder bvba voor een bedrag van 139.536,51
euro.
Investeringswerken Muntpunt

De Vlaamse Regering en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie beslisten
respectievelijk op 27 oktober en 26 oktober 2006 om op het Muntplein 6 in Brussel een
informatie- en communicatiecentrum uit te bouwen met hoofdstedelijke uitstraling, voor
informatie over en promotie van het Nederlandstalige netwerk van gemeenschapsdiensten en
voorzieningen, van evenementen en andere stadsinformatie.
Met betrekking tot de infrastructuur gingen beide overheden akkoord met:
- de medefinanciering door de Vlaamse Gemeenschap van de canon van de
erfpachtovereenkomst dd. 18/09/2002 afgesloten tussen de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en Wereldhave Belgium S.C.A in 2006 en 2007;
- de overname van de erfpachtovereenkomst vanaf 2008;
- de overname van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Barchitecten en de aanduiding van de Vlaamse Gemeenschap als bouwheer voor de volledige
opvolgingsprocedure van de infrastructuurwerken.
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Het uitvoeringsdossier van de infrastructuurwerken behelst een combinatie van renovatie en
inrichtingswerken en werd opgedeeld in 5 deelopdrachten.
1.
2.
3.
4.
5.

basisdossier
gevelrenovatie
vaste inrichting
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 losse inrichting en signalisatie werd uitbesteed aan verschillende firma’s, m.n. voor het
leveren van kantoormeubilair, voor het leveren van de bibliotheekkasten, voor het leveren van
los meubilair en het aanbrengen van de nood- en functionele signalisatie en tenslotte voor het
produceren en leveren van maatmeubilair.
De technische uitrusting: de sorteerrobot, het computer- en printerpark en de audiovisuele
uitrusting werden respectievelijk door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, door Muntpunt
(via een eenmalige investeringssubsidie) en door de Vlaamse Gemeenschap – Vlaams
Brusselfonds uitbesteed.
Het gebouwencomplex bestaat uit 4 entiteiten:
- het zogenaamde “Monnaie House”, gelegen op het Muntplein 6
- het pand, gelegen in de Schildknaapstraat 26, 1000 Brussel
- het “Schildknaapgebouw”, gelegen in de Schildknaapstraat 28, 1000 Brussel
- 15 autostaanplaatsen in erfpacht
De bruto oppervlakte (bovengronds en ondergronds) bedraagt +/- 8.900 m².
Het 7 verdiepingen tellende gebouw ondergaat een grondige facelift. De gelijkvloerse
verdieping wordt een riante open ruimte en de grote glaspartijen laten veel licht binnen. Op de
andere verdiepingen komt er een studiezaal, een kinderbib, vergaderruimten, een auditorium,
een café en verschillende zit- en leeshoeken.
Muntpunt wordt een hedendaagse belevenisbibliotheek en een modern informatiehuis waar
iedereen terecht kan voor inlichtingen over Nederlandstalige en Brusselse initiatieven en
organisaties op het vlak van onderwijs en vorming, welzijn en gezondheid, recreatie en cultuur,
wonen en werken. Als centrum met hoofdstedelijke uitstraling zal het alles kunnen vertellen
over Brussel als woonstad, studentenstad, winkelstad en vrijetijdsstad. Zo vormt Muntpunt voor
groepen en individuen uit Vlaanderen en Brussel het ideale startpunt voor een stedelijke
verkenningstocht, met voor ieder wat wils. Muntpunt zal op 6, 7 en 8 september 2013 feestelijk
openen.
- Erfpachtvergoeding 1ste kwartaal 2013 Muntpunt
(AXA:454.284,40 euro)
- Verrekeningen verbouwings- en renovatiewerken
(Strabag: 637.981,22 euro)
In 2010 werd de opdracht voor het verbouwen en renoveren van Muntpunt gegund aan de NV
Strabag Belgium voor een bedrag van 11.989.128,50 euro (incl. BTW).
In 2012 werd in totaal een bedrag van 637.981,226,40 euro aan verrekeningen/meerwerken
goedgekeurd.
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De opstart van de werf en de loop van de uitvoering der werken kenden heel wat vertraging die
leidde tot heel wat verrekeningen, een dading en thans ook een belangrijke som herzieningen.
In 2011 werd in totaal een bedrag van 1.731.086,40 euro verrekeningen/meerwerken
goedgekeurd: de vervanging van het dak voor een bedrag van 1.046.455,55 euro en
verrekeningen voor een totaal bedrag van 684.630,85 euro (cfr. jaarverslag Vlaams
Brusselfonds 2011).
Het gros van de andere verrekeningen is voornamelijk te wijten aan onvoorziene
omstandigheden Dit geldt zeker voor de stabiliteitswerken. Er bestonden immers geen
stabiliteitsplannen van het bestaande gebouwencomplex. Er werd tijdens de ontwerpfase
weliswaar een destructief onderzoek uitgevoerd, maar dit was omwille van beperkingen mbt
toegang tot bepaalde ruimtes (voormalige “nachtwinkel” nog in privé-eigendom en het gebruik
van de kelderverdieping en verdiepingen 1 en 2 van het Monnaie House door de bibliotheek)
beperkt. Veel van de problematieken met betrekking tot de stabiliteit zijn bijgevolg aan het licht
gekomen bij de ontmanteling van het gebouw. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de
vaststelling van diverse staalstructuren in muren en vloeren en geometrische afwijkingen bij
ontmanteling van het Schildknaapgebouw, de vaststelling van een onvoldoende
gedimensioneerde houten kapconstructie bij ontmanteling van het Schildknaapgebouw, de
vaststelling van een dubbele dakstructuur (twee daken boven elkaar) ter hoogte van de
aansluiting van het Schildknaapgebouw met de nieuwe trappenhal, problematieken omtrent de
gevelelementen na ontmanteling van de onderste elementen en de elementen aan de erkers
enz..
Tenslotte is er ook nog 163.549,50 euro betaald voor de tijdelijke verwarmingskosten van het
gebouw.
Het verbouwingsproject bevindt zich thans in de eindfase. De herzieningen die momenteel
reeds gekend zijn en nog moeten worden voorzien in 2013 bedragen om en bij de 935.442,49
euro.
- Technische inrichting: databekabeling
(Fabricom: 1.562,96 euro)
De werken voor de databekabeling werden gegund op basis van het raamcontract
“databekabeling” dat door het Agentschap Facilitair Management werd afgesloten met de firma
Fabricom. Er werd in totaal voor de databekabeling een bedrag voorzien (2010 en 2011) van
153.525,71 euro.
De vastlegging werd verhoogd met 1.562,96 euro voor een bijkomende kabelgoot die niet
voorzien was in de opgemaakte studie.
- Binnenzonnewering kantoren
(Van de Kerkhof: 13.628,65 euro)
Voor de binnenzonnewering op het kantoorniveau van Muntpunt werd 13.628,65 euro voorzien.
Deze binnenzonnewering werd besteld op basis van het lopende raamcontract
“binnenschilderwerken” bij de Vlaamse overheid.
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- Bijkomende vastlegging interieurvormgever
(B-architecten: 12.039,50 euro)
De opdracht voor het opstellen van een ontwerp en uitvoering/opvolging van de levering van de
inrichting van Muntpunt werd in 2011 gegund aan de firma B-architecten. Er werd hiervoor
100.974,50 euro voorzien. Door de wijziging van het programma van eisen (na opmaak van het
definitief ontwerp) werd het ontwerp voor 1/3 herwerkt. De in het contract voorziene regie-uren
voor deze werken waren onvoldoende om deze wijziging op te vangen. B-architecten diende
hiervoor een verrekeningsvoorstel in voor de bijkomende te leveren prestaties voor een bedrag
van 12.039,50 euro.
- Tafels
(Ahrend: 868,27 euro)
In 2010 werd een bedrag van 35.959,66 euro voorzien voor de inrichting van de backoffice van
Muntpunt met bureaus en tafels. Die opdracht werd gegund aan de firma Ahrend op basis van
het raamcontract “tafels” bij de Vlaamse overheid.
Na wat aanpassingen bedraagt het uiteindelijke bedrag 36.827,93 euro. In 2012 werd bijgevolg
een bijkomend bedrag voorzien van 868,27 euro.
- Dading verbouwings- en renovatiewerken Muntpunt
(Strabag: 1.431.222,72 euro)
De opdracht voor het verbouwen en renoveren van Muntpunt werd in 2010 gegund aan de NV
Strabag Belgium voor een bedrag van 11.989.128,50 euro (incl. BTW).
Sedert de aanvang van de verbouwings- en renovatiewerken van Muntpunt hebben zich diverse
feiten en omstandigheden voorgedaan die invloed hadden op de uitvoeringstermijn en op de
kostprijs van de opdracht. Strabag vorderde een termijnsverlenging en diende een schadeclaim
in ter vergoeding van alle door haar zelf geleden schade en uitgestane kosten wegens het aldus
opgelopen termijnverlies bij de uitvoering van de opdracht. Er ontstond eveneens discussie en
betwisting over diverse door Strabag ingediende verrekeningen voor (bevolen) wijzigingen en
meerwerken.
De Vlaamse Gemeenschap (AFM en Vlaams Brusselfonds) en Strabag hebben de
verschillende twistpunten besproken en onderhandeld. De verrekeningen voor (bevolen)
wijzigingen en meerwerken werden stelselmatig onderzocht en de ingenomen standpunten
werden met de nodige bewijzen en plausibele argumenten onderbouwd en uitgeklaard. Dit
resulteerde in een dading waarin het volgende werd overeengekomen:
- de Vlaamse Gemeenschap betaalt een forfaitaire schadevergoeding van 1.234.691,75 euro;
- Strabag verbindt zich toe om tegen uiterlijk 31 december 2012 alle werken te voltooien;
- de Vlaamse Gemeenschap betaalt aan Strabag uit hoofde van en ter definitieve betaling van
de betwiste verrekeningsbedragen een totaal bedrag van 196.530,97 euro.
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7.2.2

BA 51.12 investeringsbijdrage aan vzw’s

Investeringssubsidie voor de vervanging en vernieuwing van diverse apparatuur
(fmbrussel: 139.629 euro)

Aan de Vlaams-Brusselse mediapartner FM Brussel werd in 2012 een investeringssubsidie van
139.629 euro toegekend als bijdrage van de Vlaamse overheid in de kosten voor de uitvoering
van het investeringsplan 2013. Dat betreft de vervanging of upgrading van niet-bedrijfszekere
studio-, computer- en productieapparatuur. Ca. 22% daarvan (39.612,81 euro) wordt
gefinancierd met de eigen werkingsmiddelen, de rest met de investeringssubsidie. De
verantwoording voor de toekenning van de subsidie stoelt onder andere op een
gerechtvaardigde nood aan de betreffende operationele investeringen bij FM Brussel en de
gegarandeerde marktconformiteit van de prijsramingen voor de genoemde apparatuur. Zoals
ook blijkt uit het investeringsplan voor 2013, voert FM Brussel een consequent en gematigd
investeringsbeleid. De verhouding tussen zijn inkomsten- en uitgavenbudget laat immers weinig
of geen marge voor het aanleggen van een reserve. Het lenigen van (grote) investeringsnoden
bij FM Brussel is bijgevolg in grote mate afhankelijk van de cyclische toekenning van extra
investeringssubsidies door de twee subsidiërende overheden (Vlaamse overheid en VGC).
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8. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN – BUDGETTAIR = BEDRIJFSECONOMISCH
Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 03.22 =
648.630,68 euro
Over te dragen netto resultaat - resultaatrekening code 693 = - 648.630,68 euro
8.1 Werking
Beschikbaar krediet 2012: 1.090.448,49 euro:
- overgedragen saldo van 2011: 992.260,74 euro
- huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands: 97.437,75 euro
- bijdrage van Strabag in de verwarmingskosten: 750 euro
Ordonnanceringen 2012: 669.913,81 euro
Over te dragen overschot van het boekjaar: 420.534,68 euro

8.2 Investeringen
Beschikbaar krediet 2012: 14.963.688,42 euro:
- overgedragen saldo van 2011: 10.568.688,42 euro
- investeringstoelage 2012: 4.395.000 euro
Ordonnanceringen 2012: 14.735.592,42
Over te dragen overschot van het boekjaar: 228.096 euro
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9. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTINGEN OP DATUM VAN 31/12/2012

WERKING
Herstellings- en onderhoudswerken aan het Huis van
het Nederlands Brussel
Herstellingswerken en uitbatingskosten Muntpunt
Racine & Vergels - juridische ondersteuning Muntpunt
Denkmal 15 - Art@school
Kenniscentrum Woonzorgzones – werking 2012
Huis der Gezinnen - inloopteams
Zita - inloopteams
Kenniscentrum Woonzorg - Staten-generaal
Huis voor Gezondheid - website zorgzoeker 3.0

SUBTOTAAL

INVESTERINGEN
Investeringswerken aan het Huis van het Nederlands
Brussel
Investeringswerken Muntpunt
Ritterclub - realisatie voetbalaccommodatie
Aksent - renovatie tot creatie dagverzorgingscentrum
fmbrussel – investeringen
Koninklijke Gilde St-Sebastiaan - verbouwingswerken
clublokaal
Aksent - Evere - LDC Sint-Jozef
EVA - Biloba huis
Ritterclub - investeringsbijdrage voetbalaccommodatie
VUB - investeringsbijdrage voetbalaccommodatie
Dotatie VGC - Pieter en Pauwel

SUBTOTAAL
TOTAAL

encours

2013

45.664

45.664

55.885
12.722
15.000
20.000

55.885
12.722
15.000
20.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.650

1.650

94.000

94.000

246.921,40

246.921,40

encours

2013

1.963.333

472.920

1.140.834

1.140.834

80.571
176.250

80.571
117.500

41.889

41.889

70.000
229.597
111.750
1.147.429
179.918

70.000
172.198
74.500
1.147.429
179.918

2014

0

2014
1.490.412

58.750

57.399
37.250

300.000

300.000

5.441.570,77

3.497.759,49 1.943.811,28

5.688.492,17

3.744.680,89 1.943.811,28
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10. OVERZICHT DOSSIERS 2003-2012
2003
Huis van het Nederlands
Brussel
aankoop pand HVN – Ph.
de Champagnestraat
aankoop pand HVN –
Nieuwland
aktekosten aankoop pand

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

485.318

357.397

761.048

239.672

713

5.279

376.712

189.177

149.207

142.680

82.400

73.179

50.000

75.000

54.692

38.752

22.823

28.015

60.469

63.583

53.900

61.393

63.411

63.027

69.437

TOTAAL

1.562.500
350.000
2.000

investeringen

21.430

taalpromotie

200.000

kleine
herstellingswerken/uitbatin
gskosten pand
onkostennota’s beheer
gebouwencomplex

361.728 1.490.412

7.555.354
BRIO
oprichting interuniversitair
onderzoekscentrum

435.000
435.000

tvbrussel
camera’s 16:9

149.000
149.000

fmbrussel
werkingssubsidie
investeringssubsidie

1.557.000
520.000

120.000

139.629
2.336.629

Onthaal Promotie
Brussel
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2003
Ancienne Belgique –
OPB+
Onthaal en Promotie
Brussel – OPB+

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAAL

118.125
323.000
441.125

11 juli viering
Ancienne Belgique
Onthaal en Promotie
Brussel

371.000
62.500
433.500

Quartier Latin
gratis openbaar vervoer
website
aankoop pand
studentenkamers
internationaal hotel

1.200.000

1.096.293 1.063.200

1.063.200

1.063.200

1.047.960

1.043.280 1.047.960

97.000
1.000.000
100.000

kamers voor pas
afgestudeerden

65.000
9.887.093

Brussel deze Week
haalbaarheidsstudie
mediaplatform van de
Brusselse media
oprichten van een
Brusselse nieuwsportaal
investeringen hardware
website
vernieuwing website
brusselnieuws.be

23.624

200.000
40.000
138.125
401.749

Huis voor gezondheid
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2003
Brusselse Welzijns- en
146.833
gezondheidsRaad – Pro
Medicis – Baanbrekend
Brussel
Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad –
gezondheidsmanager
Brusselse Welzijns- en
gezondsheidsRaad –
Lokaal Sociaal Beleid
Doktersgild Van Helmont –
haalbaarheidsstudie
130.535
virtueel zorgnetwerk
Huis voor Gezondheid –
website zorgzoeker 3.0
Pro Medicis Brussel
Zorgnet – virtueel
zorgnetwerk

2004

2005

2006

63.000

42.685

2007

2008

70.000

70.000

2009

2010

2011

2012

TOTAAL

29.770

94.000
120.000

135.714

150.000

184.000

150.000

150.000

150.000

184.000

1.870.537
Muntpunt
Uitbatingskosten/kleine
herstellingswerken
CEI – De Meyer - dading
Muntpunt

279.623

HP-Belgacom – ICT
Muntpunt

50.000

75.000

40.000
25.000

JINT - gevelbekleding
Muntpunt - Europees
voorzitterschap
At Osborne - adviseren
bouwbudget quantity
surveyor
juridische ondersteuning
werfopvolging
onroerende voorheffing
erfpachtvergoeding

226.875

149.798

56.628

40.025

20.013

212.796
745.000

745.000

3.281.119

172.567
435.804 2.574.502

2.219.820

454.284

73.051
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2003

2004

2005

2006

investeringen

2007

2008

756.921

512.461

2009

2010

11.773.495 1.625.426

2011

2012

TOTAAL

2 .030.584 2.097.303
30.673.096

Woonzorgzones
Seniorencentrum: uitbouw
woon- en zorgcentrum
De Overbron – aankoop
panden
De Overmolen
Kenniscentrum jaarwerking
Kenniscentrum woonzorgplanner
KARAD woonzorgplanner
Brusselse Huisartsenkring
- taxidienst
VDAB - opleidingsmodules
ikv WWZ
de Crombrugghe &
Partners - schatting
bouwgrond Pieter&Pauwel
Tracé- taalvaardigheid
Nederlands in de
zorgsector in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
At Osborne - validatie
Businessplan Pieter &
Pauwel
Open oproep Pieter &
Pauwel: architectenbureau
Open oproep Pieter &
Pauwel: jurylid
Open oproep Pieter &
Pauwel: wedstrijd
Dotatie VGC - Pieter &
Pauwel

59.942
148.000

945.000
142.000
142.000
110.000
232.320

200.000

200.000

200.000

25.000

72.600

100.000
139.815

3.630
54.800

10.890
250.000
1.125
100.000

16.800

300.000
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAAL

845.000

’t Stadhuis

490.000

Ehsal - Terranova
225.000

Aksent
Zonnelied vzw - aankoop
pand

235.000

229.597
1.000.000

EVA vzw - Biloba

149.000
6.627.519

Werkings/
projectsubsidies
Werkgroep immigratie
(Foyer) - projecten OETC
JIM-VMMA - looking for
pearls
VUB - marktonderzoek
poliklinische antenne
Flagey - uitbouw
kunstencentrum
Brusselse Werkplaats voor
Podiumkunsten
Seniorencentrum flankerende initiatieven
VUB - optimalisatie
website
Denkmal 15 - art@school

400.000
100.000
60.500
500.000

1.000.000

1.000.000
100.000
42.700
14.000
75.000

Huis der Gezinnen inloopteams
Zita - inloopteams

10.000
10.000
3.312.200

Investeringssubsidies
BHAK - vernieuwen
telefooncentrale
VUB/Ritterklub
Ritterklub

46.930
2.250.000
141.000
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2003

2004

2005

2006

Koninklijke Gilde StSebastiaan verbouwingswerken
clublokaal
Priem - inrichting
huisvesting

2007

2008

14.300

70.000

2010

2011

2012

TOTAAL

35.000

Pantalone - aankoop pand

300.000
26.700

AMVB - compactusrek
Welvaartkapoen Kostuumcentrale
Daarkom verbouwingswerken La
Gaité
Kruispunt-Galerij kruispuntproject

23.217
50.000

1.500.000
15.000

Ultima Vez - aankoop
pand
’t Mutske – verbouwing
jeugdhuis

250.000
290.810
20.000

De Vrienden van Brosella
AMVB
Wacko infrastructuurwerken

2009

110.000

6.947
70.000
5.219.904

Werkingskosten
publieksonderzoek
mediapartners
Baker & Mc Kenzie juridisch advies
huurcontract "La Gaité”

60.500
6.050

66.550
TOTAAL

8.555.489

2.775.241 2.928.504

4.687.901

7.967.933

10.321.981

13.823.051 8.280.057

5.246.715 4.822.384
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TOTAAL 2003-2012
Werkingskosten

2.925.662

Werkings/
projectsubsidies
Investeringen

18.856.559

Investeringssubsidies

11.920.130

35.706.905

11. SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING 2002 - 2013
Jaar Basis
bedrag
machtiging
2002
2003

4.958.000
4.958.000

2004

5.032.000

2005

2.779.000

Bewegingen

-4.958.000 overgeheveld naar 2003
4.958.000 overheveling machtiging 2002

74.000 index
-850.000 overgeheveld naar BA 33.04 “Onthaal en Promotie
Brussel”
-1.403.000 besparing begrotingscontrole
1.403.000 terug bijtellen besparing begrotingscontrole 2004
-1.557.000 overgeheveld naar BA 33.07 “fmbrussel”
-133.000 overgeheveld naar BA 33.05 “Huis van het
Nederlands Brussel”
-204.000 3 x 68.000 overgeheveld naar de mediapartners
(33.01 “tvbrussel”, 33.05 “Brussel Deze Week” en
33.07 “fmbrussel” voor brusselnieuws
123.000 inkomsten uit huurgelden

Ingeschreven
machtiging
4.958.000
5.032.000 4.958.000
(begrotings-ruiter)

Vastgelegd

Opmerking

0
8.555.489 1.434.511
geblokkeerd ikv
begrotingsbesparing

2.779.000

2.775.241

2.935.000

2.928.504
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2006

2.935.000

2007

4.691.000

2008

7.969.000

2009

10.384.000

24.000 index
500.000 éénmalige verhoging vanuit het cultuurbudget
-500.000 éénmalige verhoging 2005 opnieuw overgeheveld
naar cultuurbudget
2.250.000 verhoging machtiging (volstorting)
6.000 index
2.250.000 verhoging machtiging (volstorting)
78.000 index
1.250.000 éénmalige verhoging financiering Ritterklub
-300.000 overgeheveld naar 2009 (voor investeringen
Muntpunt)
1.000.000 verhoging machtiging (volstorting)
1.000.000 éénmalige bijkomende verhoging financiering
Ritterklub
1.000.000 verhoging machtiging financiering openbaar vervoer
300.000 verhoging machtiging (vermindering machtiging in
2007 - overheveling naar 2009 voor investeringen
Munpunt)
-2.000.000 overgeheveld naar 2009 voor investeringen
Muntpunt
-1.250.000 vermindering machtiging éénmalige verhoging in
2007 financiering Ritterklub
2.200.000 verhoging machtiging Kapitaaloverdracht van de VGC
1.800.000 + 400.000 (Muntpunt)
165.000 index
2.000.000 verhoging machtiging vermindering machtiging in
2008 (overheveling naar 2009 voor investeringen
Muntpunt)
2.000.000 verhoging machtiging overgeheveld van 2008 naar
2009 voor investeringen Muntpunt
300.000 verhoging machtiging overgeheveld van 2007 naar
2009 voor investeringen Muntpunt

4.691.000

4.687.901

7.969.000

7.967.933

10.384.000

10.321.981

13.841.000

13.823.052
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2010

13.841.000

2011

8.806.000

-1.000.000 vermindering machtiging eenmalige verhoging in
2008 financiering Ritterklub
117.000 verhoging machtiging bijdrage van de VGC in de
exploitatiekosten Muntpunt
248.000 index
-208.000 besparing nulindexatie niet-loongebonden kredieten
-2.000.000 vermindering machtiging overheveling van 2008
naar 2009 voor investeringen Muntpunt
-300.000 vermindering machtiging overheveling van 2007
naar 2009 voor investeringen Muntpunt
-1.800.000 vermindering machtiging –wegvallen van
kapitaaloverdracht van VGC (verhoogd in 2008) van
1.800.000 voor Muntpunt
-65.000 overgedragen naar programma AA voor de
aanwerving van projectopvolger Woonzorgzones
-463.000 overgeheveld naar AG3314B “Subsidie aan het Huis
voor Gezondheid”
-117.000 vermindering machtiging – wegvallen bijdrage van de
VGC in 2009 voor exploitatiekosten Muntpunt
-290.000 besparing
-1.048.000 overgeheveld naar AB0 AG010 33000 “Vlaams
Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel”
-2.000.000 overgeheveld naar artikel AB0 AG019 6510 “Dotatie
aan de VGC voor gemeenschapsinfrastructuur”
766.000 bijdrage van de VGC (50% van de inrichtingskosten
van het Muntpunt)
-400.000 wegvallen van kapitaaloverdracht VGC (verhoogd in
2008) van 400.000 voor Muntpunt tijdens de
investeringswerken
-395.000 besparing
-290.000 overgeheveld naar AB0 AG021 3300 “Subsidie aan
het Muntpunt vzw”

8.806.000

5.439.000

8.280.057 500.000
geblokkeerd
besparing
begrotingscontrole
2010

5.246.715
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-766.000 vermindering machtiging –bijdrage van de VGC in
50% van de inrichtingskosten van Muntpunt
(verhoogd in 2011)
2012

5.439.000

3.980.000
+ 750.000
(begrotingsruiter
Brede School 2011)
+ 94.000 euro
eigen inkomsten
(buiten machtiging)

4.822.384

-700.000 overgeheveld naar AB0 AG021 3300 “Subsidie aan
het Muntpunt vzw” voor de ICT uitrusting
750.000 begrotingsruiter “subsidies voor Brede School”
overgeheveld van AB0 AG022 4510 (begroting 2011)
109.000 index

2013

3.980.000

-8.000 Besparing 2de Begrotingscontrole
-94.000 Eigen inkomsten (te besteden buiten de machtiging
van het Vlaams Brusselfonds)
+ 72.000 index
-200.000 overgeheveld AB0 AG025 3300 (nominatim subsidie
Kenniscentrum woonzorg Brussel)

4.552.000
+ 127.000 euro
eigen inkomsten
(buiten machtiging)

700.000 overgeheveld van AB0 AG021 3300 “Subsidie aan het
Muntpunt vzw” voor de ICT uitrusting (terugzetten
vermindering - toegevoegd in 2012)
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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 milieueffectenrapport.
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. Paul Van
Herpe, , 02-553 40 65 e-mail: paul.vanherpe@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
Team 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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