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Dames en Heren,
De Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
behandelde het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008
op 20 maart 2008. Het betrof enkel het programma
AG Coördinatie Brussel.

Programma AG Coördinatie Brussel

1.

Toelichting door de heer Bert Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

Deze eerste begrotingscontrole gaat over de verdeling
van bijkomende middelen, die naast het zogenaamde
lokaal pact werden overeengekomen.
Deze begrotingscontrole betekent een verhoging van
de beleidskredieten op het programma AG ‘Coördinatie Brussel’ van 1,025 miljoen euro recurrent (zie
bijlage).

1. Verhoging werkingsdotatie Vlaams Brusselfonds
met 1.000.000 euro recurrent in NGK en machtiging
De verhoging van de werkingsdotatie en het vastleggingsmechanisme van het Vlaams Brusselfonds met 1
miljoen euro recurrent (zie bijlage) is bedoeld om de
verlenging mogelijk te maken van de actie ‘Verover
Brussel’ waarbij Nederlandstalige studenten van het
hoger onderwijs in Brussel bijna gratis het MIVB-net
kunnen gebruiken.
Naar aanleiding van de bespreking van de beleidsbrief in de commissie Brussel kreeg de minister vragen over de verlenging van deze actie en het eventuele
engagement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
in deze.
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voorzag in
de beheersovereenkomst met de openbare vervoersmaatschappij MIVB de invoering van een goedkoop
abonnemententarief voor de doelgroep van scholieren (12 tot 18-jarigen) en de doelgroep van hogeschool- en universiteitsstudenten (18 tot 24-jarigen).
Bij de begroting 2008 werd duidelijk dat het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest niet de middelen uittrok
voor de doelgroep van studenten, wel voor de scho-

lieren. Bovendien zou de maatregel beperkt zijn tot
scholieren die in het gewest wonen. Mocht die maatregel doorgetrokken worden naar studenten, dat zou
het over de jongeren gaan die in Brussel wonen én
studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit
of slechts 10% van de studenten die men bereikt met
de actie ‘Verover Brussel’.
Zoals aangekondigd heeft de minister dus de nodige
middelen uitgetrokken om er voor te zorgen dat studenten in Brussel goedkoop de tram, bus of metro
kunnen gebruiken om de stad te ontdekken. Opnieuw
zullen zo’n 8000 studenten bij het begin van volgend
academiejaar een beroep kunnen doen op de maatregel. De minister kan hierbij meedelen dat hij de actie
tevens uitbreidt naar de studenten van het hoger
beroepsonderwijs. Het gaat hier over de vierde graad
verpleegkunde (vroeger de A2-verpleegkundigen) van
het Sint-Guido-instituut en het Paramedisch Instituut van Koninklijk Atheneum Mechelen – vestiging
Jette. Gezien de beperkte doelgroep, maar vooral
ook omdat het hier gaat om een knelpuntberoep, is
het belangrijk dat deze studenten ook in aanmerking
komen voor een goedkoop abonnement.

2. Verhoging subsidie tvbrussel met 25.000 euro NGK
recurrent
Zoals de minister aankondigde bij de bespreking van
de beleidsbrief, heeft hij ook een inspanning gedaan
voor tvbrussel. Naar aanleiding van de indiening van
het jaarprogramma en de begroting 2008 bleek er
immers een structureel tekort van 25.000 euro te zijn.
Om dit tekort op te vangen, besliste de algemene vergadering van tvbrussel om de eerste twee weken van
augustus geen nieuws te maken.
Aangezien het verzorgen van nieuws tot de basisopdracht behoort van de regionale zender, wordt 25.000
euro bijkomend toegekend om dit euvel te verhelpen.
Op deze manier is de zender in staat het volledige
jaar nieuwsuitzendingen te brengen. Deze subsidieverhoging is recurrent, maar gaat gepaard met een
doorlichting van de financiële situatie van de zender.

3. Brussel binnen het lokaal pact
Naast de twee voorgaande punctuele punten, vermeldt de minister ook de schuldaflossing van 15 miljoen euro voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie
in het kader van het lokaal pact. Deze middelen vindt
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men niet terug binnen dit programma, maar ze zijn
wel opgenomen onder titel 3 van de begroting.
Deze schuldaflossing biedt de VGC extra beleidsruimte. Gedurende 20 jaar wordt hierdoor jaarlijks
extra 1,5 miljoen euro beleidsmiddelen gerealiseerd.

2.

Bespreking

Mevrouw Greet Van Linter zegt dat de Vlaams
Belangfractie de actie ‘Verover Brussel’ altijd
gesteund heeft. In de oorspronkelijke uitgavenbegroting 2008 waren geen kredieten ingeschreven omdat
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die kosten zou
opnemen. Ondertussen is duidelijk geworden dat het
dat niet doet. Het lid vraagt of de heer Pascal Smet,
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
bevoegd voor mobiliteit, dit wel wil opnemen of zal
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) daartoe
bijdragen? Mevrouw Van Linter vindt dat de VGC
daarvoor inspanningen zou mogen doen. Wat is hun
inbreng?
In verband met het Vlaams Communicatiehuis
wenst het lid te weten of de overeenkomst tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de VGC nu al ondertekend is. Er zijn kwatongen die beweren dat dit nooit
gebeurd is. Volgens het lid antwoordt de minister
nooit op deze vraag.
De heer Sven Gatz leest in de begroting van het
Vlaams Brusselfonds dat de kredieten voor tegemoetkomingen aan vzw’s gestegen zijn met 1 miljoen euro.
Kan de minister grosso modo verduidelijken waar die
middelen naartoe gaan?
De heer Erik Arckens verwijst naar het getouwtrek vorig jaar tussen de Vlaamse Gemeenschap en
de VGC naar aanleiding van het dreigement van
tvbrussel om twee weken niet uit te zenden tijdens
de zomer. De minister had zich bij de begrotingsbespreking 2008 geëngageerd om het nodige geld op te
hoesten. Nu blijkt dus dat het budget recurrent met
25.000 euro verhoogd wordt om toch de hele tijd uit
te zenden. Wat is eigenlijk het structureel tekort bij
tvbrussel dat zich de volgende jaren zal aandienen?
Waarom komt de VGC niet over de brug?
De heer Luk Van Nieuwenhuysen sluit zich hierbij
aan. De minister schijnt er een doorlichting aan te
koppelen, maar waarom wacht hij die doorlichting
niet af vooraleer hij die middelen recurrent toekent?
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Antwoord van de minister
In verband met tvbrussel wenst de minister zeker niet
elk jaar geconfronteerd te worden met de mogelijke
dreiging dat, als de middelen niet toenemen, er geen
uitzendingen zijn. De minister geeft 25.000 euro om
de problemen in 2008 op te lossen. Al vele jaren laat
de minister het budget fors stijgen. Ooit gaven de
Vlaamse Gemeenschap en de VGC evenveel middelen, dus elk vijftig percent. Nu komen er veel meer
middelen vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Een
ander probleem is dat er geen automatische indexering van de middelen is. De minister probeert dat
tegen 2009 rond te krijgen. Om indexering te kunnen
toepassen moet een bepaald percentage van de uitgaven gaan naar personeelskost. Probleem is dat bij
tvbrussel de meeste personeelsleden ingehuurd worden. Die kosten worden niet als personeelskost, maar
als werkingskost ingeschreven. De minister probeert
hiervoor met de administratie begroting een oplossing te vinden. Natuurlijk moet ook onderzocht worden of er daarnaast geen structureel probleem is bij
tvbrussel.
Inzake mobiliteit en openbaar vervoer heeft de VGC
geen verantwoordelijkheid te dragen, merkt de minister verder op. De Vlaamse Gemeenschap kadert de
actie ‘Verover Brussel’ in de promotie van Brussel,
met als doel de studenten in Brussel te houden. Brussels minister Pascal Smet neemt wel zijn verantwoordelijkheid op ten aanzien van de scholieren. Vanaf
volgend schooljaar geeft de MIVB quasi gratis abonnementen aan scholieren. Zelfs als minister Pascal
Smet een totaalproject kan realiseren voor 18- tot
24-jarigen, dan wordt nog maar 10 procent van het
door de Vlaamse Regering beoogde doelpubliek
bereikt, namelijk enkel de studenten die in Brussel
wonen.
In 2000 is de minister samen met het Vlaamse Gewest
begonnen met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers in Brussel. Daardoor konden alle Nederlandstalige – Vlaamse en Vlaams-Brusselse – senioren gratis
van het openbaar vervoer gebruik maken. Dat wekte
wrevel op bij de Franstaligen. De MIVB heeft dan de
verantwoordelijkheid op zich genomen om voor alle
senioren gratis openbaar vervoer aan te bieden. De
regeling was helemaal sluitend omdat het openbaar
vervoer voor 65-plussers in Vlaanderen ook al gratis
was. Een regeling van verlaagd tarief voor de studenten zou dat nog niet zijn omdat het niet echt bestaat
in het Vlaamse Gewest. De minister zal dus vanuit de
begroting Coördinatie Brussel moeten blijven betalen
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tot het Vlaamse Gewest ook aan die doelgroep een
verlaagd tarief toekent.
Wat het Vlaams Communicatiehuis aangaat bevestigt de minister dat de overeenkomst met de VGC wel
degelijk – al geruime tijd geleden – ondertekend werd.
De notariële akte over de overname van de erfpacht
werd zelfs al verleden. Er is geen enkel probleem in de
samenwerking met minister Pascal Smet. De minister
belooft een kopie van de overeenkomst aan de commissieleden te bezorgen.
Op de vraag van de heer Gatz ten slotte antwoordt de
minister dat het miljoen euro bijkomende middelen
op de post ‘Tegemoetkomingen voor vzw’s (uitgaven)’
de tegemoetkoming betreft aan vzw Quartier Latin
voor het bijna gratis openbaar vervoer voor studenten. Bij de tweede begrotingscontrole zal het duidelijker zijn waarvoor de bedragen echt vastliggen.

3.

Indicatieve stemming

Het aan de commissie toegewezen artikel 17 en de
begrotingstabel afdeling I, programma AG, en afdeling V, Vlaams Brusselfonds, werden met 6 stemmen
bij 3 onthoudingen aangenomen.

De verslaggever,
Elke ROEX

De voorzitter,
Gerda Van Steenberge

––––––––––––––––
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BIJLAGE
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BEGROTINGSCONTROLE 2008 Programma AG COORDINATIE BRUSSEL
BO 2008
BC 1 2008
Totaal
PROG NGK GVK GOK MAC NGK GVK GOK MAC NGK GVK GOK MAC
AG
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