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INHOUDSTAFEL
Een administratie op het appel 

De editie 2020 van het activiteitenverslag van de diensten van de Stad 
Brussel is getekend door de bijzondere context van de gezondheids-
crisis. Dit verslag over het jaar 2020 getuigt van het aanpassingsvermo-
gen, de innovatie en de kwaliteit die onze openbare dienstverlening 
al vele jaren kenmerken. Het laat ook zien hoe 2020, net als de vorige 
jaren, het mogelijk heeft gemaakt om de transformatie van Brussel 
voort te zetten en dit ondanks de moeilijke context. De medewerkers 
van de Stad hebben zich telkens weer ingezet om de openbare dienst-
verlening aan de Brusselaars te garanderen. 

Sommige departementen moesten projecten en activiteiten stopzet-
ten. Andere moesten zich snel organiseren om hulp, steun en infor-
matie te geven aan de burgers (frontoffice, Cultuur, Horeca, Handel, 
Onderwijs, Crisiscommunicatie, Interne en Externe Communicatie …) en 
om te gaan met verschillende nieuwe maatregelen: de toename van 
de administratieve sancties, de nieuwe terrasruimtes, de snelle invoe-
ring van de social distancing-maatregelen, de verdeling van maskers, 
de Vijfhoek die woonerf werd ...

Human Resources heeft zich hard ingezet om concrete oplossingen te 
vinden voor werknemers die tijdens de lockdown op tijdelijke werk-
loosheid gezet moesten worden. In 2020 is thuiswerk ook sterk toe-
genomen als gevolg van de gezondheidscrisis. Op korte tijd moesten 
de werknemers van de Stad die nog geen telewerkmateriaal hadden 
het nodige ontvangen en moest in elk team een zo optimaal mogelijke 
werkwijze op afstand opgezet worden. 

De gezondheidscrisis zorgde ook voor een versnelling van het digitali-
seringsproject dat al enkele jaren aan de gang is. Of het nu gaat om het 
raadplegen van archieven (Archief, Stedenbouw …), overheidsopdrach-
ten of dienstverlening aan de burger.

Voor Openbaar Onderwijs werd het einde van het schooljaar 2019-2020 
sterk verstoord door de plotse sluiting van de scholen. Geleidelijk aan 
werden er alternatieven geïmplementeerd waardoor leraren en leerlin-
gen in de herfst de draad makkelijker konden oppikken. Het Openbaar 
Onderwijs heeft blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen. 
Het heeft zichzelf opnieuw uitgevonden om kinderen en jongeren de 
kans te geven bij te leren en zich verder te ontplooien om volwaardig 
deel uit te maken van onze maatschappij. 

De grote projecten die door de Stad Brussel werden ondernomen en 
gepland (bouw, renovatie, wegenwerken) konden over het algemeen 
voortgezet worden. Sommige ondervonden gevolgen van de crisis, 
andere werden verdergezet op kleinere schaal. 

VOORWOORD

Tot slot is de wil om meer 
groene, duurzame stadsdien-
sten te ontwikkelen, die dichter 
bij de burger staan, alleen 
maar sterker geworden tijdens 
de crisis. Lopende projecten 
werden voortgezet en nieuwe 
projecten en acties werden op 
poten gezet. Dat hebben we 
te danken aan de kracht en de 
flexibiliteit van onze teams. 

Ik weet dat ik kan rekenen op 
het professionalisme en het 
engagement van onze admi-
nistratie om de vele uitdagin-
gen en verwachtingen van de 
komende jaren aan te gaan.

Luc Symoens, 
Stadssecretaris
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De Covid-19-gezondheidscrisis had een 
aanzienlijke impact op het departement Or-
ganisatie, dat rechtstreeks betrokken was bij 
de crisiscommunicatie en de coördinatie van 
gerichte acties. Vanaf maart 2020 heeft het 
departement veel energie gestoken in pro-
jecten die essentieel waren voor de veiligheid 
van het stadspersoneel en de burger. Denk 
aan de virtuele zittingen van de gemeente-
raad, de invoering van telewerken voor 2.000 
medewerkers, de productie en distributie 
van 150.000 mondmaskers voor de Brusse-
laars, de communicatie over de Covid-crisis, 
de behandeling van overtredingen tegen de 
coronamaatregelen … 
Toch hebben deze onvoorziene gebeurte-
nissen het departement Organisatie er niet 
van weerhouden om grootschalige projecten 
verder te zetten doordat het zijn manier van 
werken heeft weten aan te passen aan de 
crisis. Zo werden 1,2 miljoen documenten 
gescand in het kader van het dematerialisa-
tieprogramma, 228 communicatieprojecten 
uitgewerkt, een wijkraad met een budget van 
1 miljoen euro opgestart, het LGBTQI+-actie-
plan gelanceerd, het project voor een ener-
giepositieve wijk opgezet …

HET SECRETARIAAT VAN DE  
VERGADERINGEN

Zoals overal werden de werkzaamheden 
van de cel in 2020 sterk beïnvloed door de 
Covid-19-crisis en de noodzaak om de wer-
king aan te passen aan de gezondheidsmaat-
regelen. Slechts één enkele zitting van de 
gemeenteraad, die van 30/03/2020, werd 
geannuleerd. Vanaf 20/04/2020 deden de 
virtuele zittingen hun intrede, met de onder-
steuning van i-City voor de technologie en 
mits de aanpassing van het wettelijk kader 
door de hogere overheden. Tijdens de perio-
de juni-september, wanneer de coronamaat-
regelen versoepeld werden, is de gemeen-
teraad enkele keren fysiek samengekomen, 
buiten het stadhuis, in voldoende ruime zalen 
die uitgerust werden met mobiel materiaal 
(microfoons, vertaalcabines …). We kunnen 

zeggen dat de belangrijkste opdracht van het 
secretariaat er in 2020 in bestond om de con-
tinuïteit en het goede verloop van de zittingen 
te garanderen en elke keer de werking aan te 
passen aan de wijzigende omstandigheden. 

In diezelfde context heeft het secretariaat 
inspanningen geleverd om een interne proce-
dure op poten te zetten die het versneld mo-
gelijk gemaakt heeft om de beslissingen van 
de Stad elektronisch over te maken naar de 
gewestelijke diensten belast met het admi-
nistratief toezicht via het gewestelijk digitaal 
platform.

ENKELE CIJFERS
 

In 2020 heeft de gemeenteraad 21 keer in plenaire 
zitting vergaderd, waarvan slechts 5 keer op de 
gewone manier in de raadzaal van het stadhuis, 5 
keer in een auditorium van de Académie Royale 
des Beaux-Arts, 2 keer in een auditorium van het 
Institut des Arts et Métiers en 9 keer via videocon-
ferentie. 

IN HET KADER VAN DEZE 21 ZITTINGEN:

• Heeft de gemeenteraad 1.983 beslissingen 
genomen, waarvan 1.284 in openbare zitting en 
699 in besloten vergadering.

• Hebben de gemeenteraadsleden 4 interpella-
ties en 219 mondelinge vragen ingediend.

• Werd er 7 keer een “coronadebat” georgani-

seerd zodat het college en de OCMW-voorzitter 
de gemeenteraadsleden konden informeren 
over alle aspecten van het beheer van de crisis 
en op een volledige manier konden antwoorden 
op alle vragen hierover.

• Werd er over 7 moties gedebatteerd, waarvan er 
3 aangenomen werden.

• Heeft de raad 5 burgerinterpellaties gehoord 
(2 andere aanvragen waren onontvankelijk en 1 
verzoek werd door de interpellant zelf ingetrok-
ken).

 
De openbare zittingen van de gemeenteraad 
worden gefilmd en opgenomen en kunnen ofwel 
rechtstreeks ofwel uitgesteld bekeken worden via 
de website van Stad Brussel. In 2020 was de ge-
middelde duurtijd van een openbare zitting 4 uur 
37 min (iets minder dan 2 uur voor de kortste zitting 
en 7 uur 21 min voor de langste). Tot en met 31 
december 2020 werden de zittingen van het afge-
lopen jaar 13.275 keer bezocht via de website. Dat 
cijfer blijft evolueren aangezien voorbije zittingen 
nog steeds kunnen herbekeken worden.

Het college organiseert ook verenigde secties om 
de raad te informeren over verschillende thema’s. 
Deze presentaties worden meestal georganiseerd 
vóór de plenaire zitting (10 keer in 2020).

Buiten deze zittingen werden 61 schriftelijke vra-
gen ingediend door de gemeenteraadsleden via 
het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

Het college van burgemeester en schepenen 
komt, behoudens uitzondering of buitengewone 
zittingen, elke donderdagvoormiddag samen. In 
2020 heeft het college 56 zittingen gehouden, 
waarvan 22 via videoconferentie. Tijdens deze 56 
zittingen hebben de verschillende stadsdiensten 
via het Secretariaat van de Vergaderingen 16.555 
punten op de agenda van het college gezet.

ONTWIKKELING EN ORGANISATIE  

MINDER PAPIER EN EENVOUDIGERE TOEGANG 
TOT DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Administratie en papier, in de rij staan wachten en 
langsgaan bij tal van diensten: het zijn beelden die 
binnenkort tot het verleden zullen behoren!

In 2020 werden talrijke nieuwe digitaliserings-
projecten gelanceerd. Van de 6 miljoen papieren 
documenten die gedigitaliseerd moeten zijn tegen 

de verhuizing van het Administratief Centrum, zijn 
er al 1,2 miljoen gescand. Dat is een stapel papier 
van ongeveer 240 meter hoog of meer dan twee 
keer de hoogte van het Atomium.

Verder werden in 2020 meer dan 40 processen 
van de administratieve diensten geanalyseerd met 
het oog op de vereenvoudiging en automatisering 
ervan. Het doel is bepaalde stappen te schrap-
pen, de burger tijd te besparen doordat hij zich 
niet langer moet verplaatsen en van de ene naar 
de andere dienst moet gaan. Zo kan de burger 
nu bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister 
opvragen via e-mail of persoonlijk aan het loket. Hij 
ontvangt het vervolgens per post of haalt het op 
aan het loket. Dankzij al het analysewerk dat dit jaar 
verricht werd, zal de burger het document binnen-
kort onmiddellijk (digitaal) ontvangen na indiening 
van een onlineaanvraag. Dit zal mogelijk zijn voor 
verschillende documenten.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk burgers 
van deze toegevoegde waarde kunnen genieten, 
werd de informatie op regionaal en federaal niveau 
gedeeld. Een voordeel dat al vastgesteld werd: 
voor alle Belgische gemeenten zal het uittreksel uit 
het strafregister met elektronische handtekening 
van het Centraal Strafregister binnenkort online 
beschikbaar zijn. 

Ten slotte wil de Stad de burger de mogelijkheid 
bieden om contact op te nemen via het kanaal van 
zijn keuze (telefoon, loket, internet) en permanent 
inzage te hebben in zijn globaal dossier met een 
overzicht van al zijn aanvragen. Met het oog hierop 
wordt een portaal ontwikkeld. In 2020 kon het al 
gebruikt worden voor de 150 aanvragen voor ver-
groening van de openbare ruimte (aanvragen voor 
planten in de openbare ruimte). 

21 plenaire  
zittingen 

1983 beslissingen



JAARVERSLAG 2020∙1110∙ JAARVERSLAG 2020

DIENSTVERLENING TIJDENS DE PANDEMIE 

Begin 2020 beschikte slechts een deel van de 
werknemers van Stad Brussel over een laptop en 
de toebehoren die nodig zijn voor thuiswerk, dat 
steeds meer ingang begon te vinden. Sinds het 
einde van de zomer zijn, ondanks de Covid-pande-
mie, meer dan 2.000 werknemers voorzien van het 
nodige materiaal. Zij werden opgeleid en kunnen 
nu thuis werken voor taken die dat toelaten. Toe-
passingen en telecommunicatie werden gemoder-
niseerd en maken nu gebruik van middelen ‘in de 
cloud’.

Sinds het einde van het jaar kunnen de mede-
werkers van de Stad tijdens thuiswerk bellen en 
vergaderen via SkypeTM of TeamsTM.

Dankzij deze ontwikkelingen die in samenwerking 
met de dienstverlener, i-City vzw, gerealiseerd 
werden, konden de stadsdiensten hun opdracht 
ten dienste van de burger voortzetten, ondanks de 
gezondheidssituatie.

GEGEVENSBESCHERMING 

De Stad hecht belang aan gegevensbescherming, 
in overeenstemming met de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG). Een netwerk 
van ambassadeurs bestaande uit referentieper-
sonen van elk departement werd en wordt nog 
steeds rond dit thema opgeleid.

SMART CITY-PROJECTEN 

 
  
PROJECT VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE  

   EERSTE ENERGIEPOSITIEVE WIJK 

Met de start van het Europese RESPONSE-pro-
ject, heeft Stad Brussel in het najaar van 2020 het 
ontwikkelingsproces gelanceerd om de Noordwijk 
om te vormen tot een energiepositieve wijk. Het 
concept? Vind de zone opnieuw uit zodat deze 
meer energie produceert dan verbruikt. Dit is een 
ambitieuze doelstelling die aanzienlijke positieve 
gevolgen zal hebben voor zowel het milieu als het 
welzijn van de burgers. Om dit te bereiken, werkt 
Stad Brussel samen met 53 partners in 13 Europese 
landen. Dit vijfjarenproject wordt gesubsidieerd 
door de Europese Commissie (met een subsidie 
van € 400.000 voor Stad Brussel) en heeft tot 
doel innovatieve en geïntegreerde oplossingen te 
ontwikkelen en te testen om bij te dragen tot de 
ontwikkeling van energiepositieve wijken in Euro-
pa tegen 2050. Projecten op dit gebied moeten 
onder meer rekening houden met de interactie en 
integratie van gebouwen, gebruikers en het totale 
energiesysteem, alsook met de impact van de 
elektrische mobiliteit.
 
Om dit project in de Brusselse Noordwijk uit te 
voeren, werkt de Stad samen met een groot aantal 
actoren die actief zijn in de wijk om een actieplan 
te ontwikkelen en pilootprojecten op te zetten.

  3DE SMART CITY-PROJECTOPROEP

Na het succes van de vorige edities heeft de 
Stad Brussel een derde Smart City-projectoproep 
gelanceerd. Van de ontvangen aanvragen werden 
er vijf geselecteerd die financiële steun van de 
Stad hebben gekregen om een project te ver-

wezenlijken. Met een totaalbudget van € 50.000 
heeft de Stad steun verleend aan een platform 
voor het delen van bestelwagens en bakfietsen, 
een platform voor vrijwilligersbeheer, een Mobility 
as a Service-platform, workshops videogames en 
een joggingapplicatie om de stad of een wijk te 
ontdekken.

  PROJECTEN VOOR DIGITALE INCLUSIE

Door de Covid-19-pandemie is het bewustzijn over 
het belang van technologieën en in het bijzonder 
van digitale technologie toegenomen. De beheer-
sing van technologieën en het vermogen om ze te 
gebruiken geeft een reëel voordeel in deze crisis, 
en in de wereld na Covid-19.

Daarom heeft de Stad Brussel verschillende 
projecten gelanceerd om de digitale kloof te 
bestrijden, waaronder de lancering van de eerste 
projectoproep “IT-materiaal, tweede leven” in het 
voorjaar van 2020 om de Brusselse initiatieven op 
het gebied van digitale inclusie te ondersteunen. In 
samenwerking met i-City werden 60 systeemeen-
heden (“torens”) van afgedankte en gereviseerde 
(“refurbished”) computers ter beschikking gesteld 
van 3 vzw’s om initiatieven in de stad te verwe-
zenlijken om de digitale kloof te verkleinen. Er 
werd steun verleend aan initiatieven voor remedial 
teaching en huiswerkbegeleiding, leerworkshops 
(talen, IT …), bewustmaking omtrent de schoolkeu-
ze en de oprichting van een Openbare Computer-
ruimte om ervoor te zorgen dat iedereen toegang 
heeft tot IT.

Een tweede project was gericht op de terbe-
schikkingstelling van computers aan leerlingen en 
studenten, aangezien de sluiting van de scholen in 
maart 2020 enorme gevolgen had voor leerlingen 
die gedwongen waren om lessen op afstand te 
volgen.

Om de inclusie van deze leerlingen te bevorde-
ren en de digitale kloof te verkleinen, vond in april 
2020, tijdens de lockdown, een eerste verdeling 
plaats in samenwerking met de vzw Molengeek. 
In die periode werden 300 computers ter beschik-
king gesteld aan leerlingen die ze nodig hadden. 
Bij de tweede verdeling van computers en in het 
kader van andere partnerschappen werden meer 
dan 1.000 computers uitgedeeld aan leerlingen en 
studenten.

 

NOODPLANNING 

Het beheer van de coronacrisis domineerde het 
jaar 2020 van de cel Noodplanning, die vele as-
pecten van de crisis coördineerde: van de eerste 
repatriëringsmaatregelen tot de opvolging van de 
versoepelingsmaatregelen. Het ging bijvoorbeeld 
om de verdeling van de van het gewest ontvangen 
maskers onder de bevolking en van persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan rusthuizen en ge-
zondheidswerkers, de begeleiding van culturele 
instellingen bij hun heropening in de zomer en de 
informatieverstrekking en sensibilisering van de 
bevolking over afstandsmaatregelen en goede 
praktijken.

De cel Noodplanning is het enige contactpunt 
voor de GGC voor de uitvoering van de testing- en 
tracingprocedures, de opvolging van de Covid-be-
smettingen en mogelijke clusters en de organisatie 
van de vaccinatiecampagne sinds de start daarvan. 
De cel is ook het referentiepunt voor alle diensten 
die geconfronteerd worden met bijzondere proble-
men of specifieke vragen van de bevolking, of het 
nu gaat over cultuur, erediensten, horeca, sport, 
evenementen …

Bij de uitvoering van deze verschillende taken kon 
de cel rekenen op de medewerking van talrijke 
diensten en vzw’s van de Stad, het OCMW en de 
buurthuizen waarvan de hulp waardevol en onont-
beerlijk was. 

Naast het beheer van zaken omtrent de Covid-cri-
sis is de cel ook begonnen met de actualisering 
van haar noodplannen en blijft ze rechtstreeks be-
trokken bij het dagelijkse leven van de Stad, meer 
bepaald bij de organisatie van evenementen en 
bij diverse interne projecten, zoals de studiegroep 
voor het Koning Boudewijnstadion en de heraanleg 
van de Heizelvlakte, de werkgroep voor de veilig-
heid van het nieuwe Administratief Centrum of de 

NOORDWIJK: 
Energiepositieve wijk

THUISWERK:   
materiaal voor meer 

dan 2000  
werknemers
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werkgroep voor de veiligheid in de  
UNESCO-zone met de ondersteuning van de 
studies over het Broodhuis. Maar ze is eveneens 
betrokken bij externe projecten zoals de inventa-
ris van de maritieme veiligheid van de Haven van 
Brussel en de noodplannen voor ziekenhuizen.

Ten slotte is de cel het contact- en referentiepunt 
voor externe partners, met name voor de hulpdien-
sten en voor de gewestelijke en federale overheid, 
voor alles wat te maken heeft met noodplanning 
en crisisbeheer.

ECONOMISCHE EN INTERNATIONALE NET-
WERKEN

De cel Economische en Internationale Netwerken 
heeft haar energie gericht op het beheer van de 
pandemie door de coördinatie van verschillende 
acties. 

MAART 
De cel is betrokken bij de productie van 150.000 
maskers:
• Zoeken van stoffen bij leveranciers
• Goedkeuring door het Sint-Pietersziekenhuis
• Productie in 4 Brusselse ateliers
• Centralisatie in het stadhuis 

• Heropening van de Arts & Métiers-campus en 
het Institut Jeanne Toussaint voor de pro-
ductie van 2.000 medische schorten voor het 
Sint-Pietersziekenhuis

• Beheer van de bestellingen van stoffen
• Levering en coördinatie met BME
• Partnerschap met Degand & Vermeulen

MAART-APRIL-MEI-OKTOBER 
Dankzij de Engie Stichting heeft de Stad deze twee 
instellingen hydroalcoholische gel, handschoe-
nen, maskers ... kunnen leveren. De logistiek werd 
gecentraliseerd in het stadhuis.

APRIL-MEI
Het schrijven van brieven ter ondersteuning van de 
bewoners van de rusthuizen.

MAART TOT NOVEMBER 
Inzamelen en uitdelen van chocolaatjes aan rust-
huizen / OCMW’s / ziekenhuizen.

MAART TOT DECEMBER
Het schrijven en versturen van een wekelijks pers-
overzicht naar onze contactpersonen, alsook naar 
het Sint-Pietersziekenhuis en elke andere instelling 
die dit wenst.

KERSTMIS 
De rusthuizen ontvingen kerstbomen en versierin-
gen van Maison Flamant.

HEEL 2020
Ondersteuning en voorbereiding van het kabinet van 
de burgemeester bij het onderhouden van de bila-
terale en multilaterale internationale betrekkingen. 

 
 

EXTERNE COMMUNICATIE 

De cel Externe Communicatie heeft in 2020 aan 
228 communicatieprojecten gewerkt. De cel 
was sterk betrokken bij de crisiscommunicatie 
(sociale media, beeldmateriaal voor interne en 
externe communicatie, campagnes, logistieke 
ondersteuning). Ze heeft de logistiek beheerd voor 
de verdeling van de maskers aan de inwoners 
in mei en juni. Zij kreeg ook de opdracht om heel 
wat beeldmateriaal te realiseren om burgers en 
medewerkers van de Stad te informeren over de 
afstandsmaatregelen, de vaccinatiecampagne en 
de geldende Covid-19-maatregelen. Zij heeft zich 
eveneens ingezet om hen te bedanken voor hun 
betrokkenheid (ondere andere met de visuals - 
met een Brusselse knipoog - op de omheiningen 
van de Brucity-werf en de solidariteitscampagne 
“Show your Bxlove” van jongeren voor senioren). 

Naast de crisiscommunicatie is de cel Externe 
Communicatie begonnen met de uitvoering van 
haar ambitieuze project “Ik ben, tu es, we are BXL” 
met de realisatie van reuzenletters (die van de ene 
wijk naar de andere kunnen worden verplaatst). 
Die campagne zal zichtbaar zijn zodra de gezond-
heidssituatie dit toelaat. Dit project wordt nog 
enkele jaren voortgezet. 

De belangrijkste communicatieprojecten waar-
aan de cel Externe Communicatie gewerkt heeft, 
zijn onder meer: het woonerf Vijfhoek, de Zero 
Afval Challenge, communicatie rond de restauratie 
van de Beurs, de projectoproep voor duurzame 
ontwikkeling, de Week van de Vrouwenrechten, de 
Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit, 
Good Move, de Straatopfleurders en de wijkraden 
van NOH, Haren en de Europese wijk. 

Naast de communicatieprojecten is de OE Com-
municatie sinds 2020 betrokken bij een project om 
de communicatiemedewerkers uit verschillende 
departementen van Stad Brussel te centraliseren. 
De eerste fase is gepland voor 2021. 

BURGERPARTICIPATIE

De oprichting van de wijkraad van Ne-
der-Over-Heembeek vormt een belangrijke mijlpaal 
in het werk van Brussel Participatie. Elf uitgelote 
burgers en 6 vertegenwoordigers van verenigingen 
werden tot leden benoemd. Deze 17 leden bepaal-
den de thema’s van de burgerbegroting, die plaats-
vond van mei tot december. Er werd een miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor dit participatieproces 
dat geleid heeft tot de toewijzing van financiering 
voor 14 projecten op basis van ideeën van burgers. 
De wijkraad heeft zijn analyse en advies over de 
projecten en de openbare stemmingen van deze 
burgerbegroting aan het college voorgelegd. 

Tijdens de zomer werden twee andere participa-
tieprocessen gelanceerd: de projectoproep voor 
innovatieve burgerprojecten, een subsidie om origi-
nele participatiemethoden te ondersteunen en de 
speelstraten die bewoners de mogelijkheid geven 
om hun straat tijdens de zomervakantie levendiger 
te maken. 

Met de steun van een groep bureaus die gespe-
cialiseerd zijn in participatie in het kader van een 
overheidsopdracht kon Brussel Participatie andere 
stadsdiensten ondersteunen. De projecten Good 
Move, Jacobsplein en Durassquare hebben van 
deze steun geprofiteerd. De Stad heeft zich, aan de 
zijde van de MIVB, aangesloten bij een traject waar 
burgers hun zeg in hebben over de precieze uitrol 
van een nieuwe tramlijn in NOH. 

Ten slotte moet er worden benadrukt dat het team 
dit jaar versterkt werd door de vervanging van drie 
leden van het team en de aanwerving van twee ex-
tra mensen, waardoor het team nu negen mensen 
telt.

Gevangenis  
Berkendael   

(250 personen)  
Gevangenis Vorst  

(750 personen)

Productie van  
150 000  

mondmaskers

228  
communicatie-

projecten
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INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

In een context waarin wij onze verplaatsingen 
moesten beperken, in lockdown gingen, onszelf 
moesten beschermen en soms onze contacten 
met anderen drastisch moesten verminderen, 
had internationale solidariteit naar de achtergrond 
kunnen verdwijnen, ook al was zij meer dan ooit 
noodzakelijk.

Of het nu ging om de Veertiendaagse, de projecto-
proep of ons partnerschap in Kinshasa, wij hebben 
al onze activiteiten kunnen uitvoeren, soms met 
enige aanpassingen door de coronamaatregelen.

Tijdens de Veertiendaagse van de Internationale 
Solidariteit kwam het thema “delen” aan bod in het 
kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen  
(SDG’s) van de Verenigde Naties. In totaal konden 
24 van de 26 activiteiten doorgaan, tussen 30 sep-
tember en 15 oktober, inclusief de openingsavond.

Voor de projectoproep hebben wij het budget 
voor 2020 verhoogd tot 180.000 euro, tegenover 
100.000 euro vorig jaar. De oproep werd in twee 
fasen georganiseerd om de kandidaat-verenigin-
gen, die ook getroffen werden door de coronacri-
sis, niet te benadelen. In totaal werden ongeveer 
40 aanvragen geselecteerd rond sensibilisering en 
internationale samenwerking, uit de 123 ingediende 
aanvragen. 

Stad Brussel heeft ook haar partnerschap met 
Kinshasa, en meer bepaald met de gemeente Kim-
banseke, voortgezet. Op het gebied van communi-

catie werd er vooruitgang geboekt met de produc-
tie van een documentaire in samenwerking met 
de cel Externe Communicatie. Op vlak van steun 
aan de decentralisatie van de gemeente Kimban-
seke, werd er een wijkkantoor van de burgerlijke 
stand gebouwd in een buitenwijk van de stad. Dit 
ging gepaard met opleidingen en de levering van 
tools voor diensten van de burgerlijke stand en de 
bevolking.

Andere projecten, zoals Babyboom, een uitloper 
van het Klimaatplan van de Stad, zijn ook met 
succes voortgezet. Via dit project heeft de Stad, die 
een beroep doet op de ngo ULB-Cooperation, zich 
ertoe verbonden ten minste 6 bomen te planten 
per geboorte op het grondgebied van de stad om 
te zorgen voor de herbebossing en de veerkracht 
van de mangrove-ecosystemen in het biosfeerre-
servaat van de Saloum-delta in Senegal.

GELIJKE KANSEN

Wat de cel Gelijke Kansen betreft, heeft de jaarlijk-
se projectoproep geleid tot de subsidiëring van 62 
projecten. 

De Week van de Vrouwenrechten stelde 13 acti-
viteiten voor rond het thema “bondgenoten in de 
strijd voor vrouwenrechten”.

De Stad heeft activiteiten voor jongeren gesteund, 
zowel tegen racisme als rond het thema diversiteit 
en discriminatie.

Het actieplan voor inclusie en de strijd tegen discri-
minatie van LGBTQI+-personen werd eveneens ge-
lanceerd. Er werden twee campagnes gevoerd: de 
ene om mensen bewust te maken en de andere 
om de LGBT-knop op de website van de politiezo-
ne Brussel-Hoofdstad-Elsene te promoten.

Hoewel ze verstoord werden door de gezond-
heidscrisis, vonden er opleidingen plaats: aan de 
politieagenten van de politiezone Brussel Hoofd-
stad Elsene over straatintimidatie (vereniging 
Garance) en aan de medewerkers van het OCMW, 
Bravvo en BAPA over partnergeweld (vereniging 
Ella). 

De gender budgeting voor de departementen 
werd nieuw leven ingeblazen en zal in 2021 worden 
voortgezet. 

JURIDISCHE ZAKEN EN ADVIES

Het jaar 2020 had het jaar moeten zijn waarin de di-
gitalisering van de juridische dienst werd voltooid. 
Door de gezondheidscrisis is dit uitgesteld tot 2021. 
Desondanks kon de juridische dienst zijn taken 
op het gebied van ondersteuning van de andere 
diensten en van de schepenkabinetten, alsmede 
de opvolging van de geschillen, volledig uitvoeren. 
De dienst kreeg te maken met nooit eerder gezie-
ne juridische vragen en geschillen in verband met 
Covid-19. De dienst kreeg ook te maken met een 

nieuw soort burgemeestersbesluit: de administra-
tieve inbeslagneming van voertuigen die een ge-
vaar vormen voor de gebruikers van de openbare 
weg, beter bekend als “rodeorijders” (straatracers). 
De verzoeken om toegang tot bestuurlijke docu-
menten waren niet talrijk, maar vormden het begin 
van een toename van dit soort vragen. 

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) stel-
len lokale besturen in staat om bepaalde crimina-
liteits- en overlastfenomenen aan te pakken waar 
louter gerechtelijke handhaving niet het gepaste 
middel zouden zijn. Beide systemen, zowel het 
gerechtelijke als het bestuurlijke, dragen bij tot een 
veiligere samenleving. 

De cel Administratieve Sancties heeft in 2020 de 
overtredingen voor de niet-naleving van de Co-
vid-19-maatregelen behandeld. Het team moest 
snel en gepast reageren, aangezien het in korte tijd 
een groot aantal dossiers moest behandelen.

De juridische dienst is verantwoordelijk voor het 
administratief toezicht op andere openbare in-
stellingen (culturele instellingen, OCMW en BVB). 
Ondanks de bijzondere situatie in het jaar 2020 is 
de juridische dienst deze opdracht blijven uitvoe-
ren. De procedures moesten worden aangepast, 
zowel door de Stad als door de andere openbare 
instellingen, met name door de procedures voor de 
toezending van documenten te vereenvoudigen en 
meer te digitaliseren.

62 projecten  
in 2020

Niet-naleving van de 
Covid-19-maatregelen:  
gepast reageren om de  

bijkomende overtredingen te 
behandelen

Veertiendaagse van 
de Internationale 

Solidariteit rond het 
thema delen
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Met zo’n 4500 medewerkers en een uitgebreid  
onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd wor-
den als een van de belangrijkste werkgevers van 
het Brusselse gewest.

Het departement Human Resources (HR) staat in 
voor het personeelsbeheer van 3900 medewer-
kers.  
 

Het verzekert de opvolging van de dossiers van de 
contractuele en statutaire personeelsleden van bij 
hun aanwerving tot hun pensionering. Het depar-
tement houdt zich ook bezig met de berekening 
van de lonen en het geheel van wettelijke verplich-
tingen die de Stad als werkgever moet nakomen. 
Het staat de andere departementen ook bij in het 
actieve management van deze medewerkers 

Ook de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 
de Preventie en Bescherming op het Werk  
(GIDPBW) maakt deel uit van het departement HR. 
De missie van deze dienst bestaat erin het welzijn 
op het werk te bevorderen voor het personeel van 
de Stad en de organisaties die rechtstreeks van 
haar afhangen. Dit gebeurt zowel door advies aan 
het management als door ondersteuning van de 
werknemers.

1. EEN JAAR ALS GEEN ANDER 

De coronapandemie heeft iedereen op de proef 
gesteld: ook bij de Stad werden op grote schaal 
nooit eerder geziene maatregelen getroffen. Zoals 
elke werkgever heeft ook het departement HR zich 
moeten aanpassen. 

Er werden flexibele werktijden ingevoerd, telewerk 
werd de norm (en zelfs verplicht), de verschillende 
diensten van het departement werkten samen re-
gelingen uit rond quarantaine, preventief (‘profylac-
tisch’) verlof, er kwam corona-ouderschapsverlof, 
regelingen voor enkele medewerkers die geblok-
keerd zaten in het buitenland …

Praktisch gezien had onder meer de OE Payroll de 
handen vol met de invoering van tijdelijke werk-
loosheid en de vervroegde uitbetaling van het 
dubbel vakantiegeld in april in plaats van midden 
mei zoals gebruikelijk (om een financiële overbrug-
ging te bieden aan de tijdelijk werklozen). In de 
maand juni ten slotte werd het bedrag uitbetaald 
dat het verschil tussen werkloosheidsuitkering en 
brutoloon moest compenseren. 

De OE Medische Afwezigheden herzag de proce-
dures in geval van ziekte en aanvaardde tijdelijk 
ook scans en foto’s van medische attesten zodat 
deze elektronisch konden verstuurd worden door 
de betrokken medewerkers. 

Al deze maatregelen en wijzigingen betekenden 
op IT-vlak de creatie van een heel aantal nieuwe 
codes in HRa, het softwareprogramma waarin 
iedereen zijn eigen dossier kan raadplegen en aan-
vragen kan indienen. Bij de meeste beslissingen 
werd ook de juridische dienst uitvoerig betrok-
ken en meermaals geraadpleegd voor advies of 
analyse van de bestaande reglementen. Interne 
Communicatie van haar kant had de handen vol 
met al deze beslissingen mee te delen aan alle 
medewerkers, directies, leidinggevenden en de 
HR-experten van de verschillende departementen. 

Voor alle maatregelen die genomen werden, 
werden de vakbonden steevast in het overleg 
betrokken. Dit gold ook voor de beslissingen op 
HR-vlak en bijvoorbeeld de exitplannen per de-
partement na de eerste lockdown in het voorjaar.

2. WIJZIGING VAN HET PERSONEELSSTATUUT

Naast corona was op HR-vlak vooral de eerste 
grote wijziging van het personeelsstatuut sinds 
de invoering ervan in januari 2017 een belangrijke 
gebeurtenis in 2020:  

• Sinds september 2020 kan de Stad nieuwe 
collega’s aanwerven, niet enkel op basis van 
het officieel vereiste diploma, maar ook vol-
gens erkende beroepscompetenties. 

• Er kwam ook een snellere overgang naar een 
hogere weddeschaal, er waren verschillende 
wijzigingen bij bevordering (onder andere min-
der anciënniteit) en de procedure voor interne 
mobiliteit werd uitgebreid en versoepeld. 

• De procedure voor ontslag omwille van veel-
vuldige afwezigheden die “de goede werking 
van de dienst verstoren” werd vereenvoudigd 
en sluit nu aan bij de recente wetgeving. 

• De wetgeving rond de herintegratie van mede-
werkers na een lange afwezigheid is inmiddels 
eveneens een feit.

Het volledige jaarverslag van het departement Hu-
man Resources vindt u op de website van de Stad. 
Voor deze versie hebben we ons beperkt tot de 
meest essentiële kerncijfers en acties voor 2020. 

3. BEGROTING 2020 (ZIE BIJLAGE) 
 
 
 
 
 
 

4. AANWERVINGEN

Alles samen werden 279 personen aangeworven 
in 2020 (ter vergelijking: in 2019 waren dat er 324, in 
2018 242). Iets meer dan een derde van de aan-
wervingen (97 personen) gebeurde op niveau E, 
gevolgd door de niveaus D, A, B en C (de niveaus 
zijn gelinkt aan het diploma dat voor de functie ver-
eist is, van E tot A, van ‘geen diploma’ tot ‘diploma 
hoger onderwijs van het lange type’).

De departementen met het grootste aantal 
personeelsleden (Demografie, Wegeniswerken, 
Openbaar Onderwijs) nemen ook het grootste 
aantal aanwervingen voor hun rekening. Uitschieter 
daarbij is het departement Demografie, goed voor 
22,5% van alle aanwervingen. 

Personeelsbeheer van  

3 900 medewerkers

279 personen  
aangeworven 

in 2020
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• Meer dan twee derde van het aantal  
personeelsleden wordt aangeworven met een 
contract van onbepaalde duur (dat na drie jaar 
leidt tot de stage met het oog op een vaste 
benoeming als de medewerker aan de voor-
waarden voldoet). 

• Ongeveer 10% van de nieuwe medewerkers is 
gesubsidieerd contractueel. 

• Nog eens 15% van de medewerkers heeft 
verschillende andere types van contracten 
(vervanging, beperkte duur, startbaanovereen-
komst …).

 
Verdeling van de nieuwe medewerkers per depar-
tement:

5. GELIJKE KANSEN

Van de 3763,41 VTE-medewerkers  
(voltijdse equivalenten) in dienst in 2020, waren er:

Deze gelijkheid is echter niet zo homogeen als er 
gekeken wordt naar de verdeling volgens geslacht 
per niveau en rang. 

• Het hoge aantal vrouwen binnen niveau C valt 
te verklaren door het hoge aantal kinderver-
zorgsters voor de kinderopvang. 

• Het niveau D is dat van de gespecialiseerde 
arbeiders. Daarom werken daar vooral man-
nen. 

• In niveau E, dat vooral bestaat uit arbeiders-
personeel, bestaat een relatief gelijklopende 
verhouding tussen mannen en vrouwen: dit 
niveau bestaat vooral uit schoonmaakperso-
neel (voornamelijk vrouwen) en hulparbeiders 
(vooral mannen). 

• Niveau A telt iets meer mannelijke dan 
vrouwelijke managers, aangezien 56% van 
het personeel van rang A4 en hoger bestaat 
uit mannen. Rangen A1 en A2 daarentegen 
worden vooral ingenomen door vrouwen, net 
als de rang 4 bij niveau B en C. Ook in niveau 
D is de verdeling niet evenredig, maar dan 
andersom: er zijn veel minder vrouwen in rang 
4 (5%) dan in de lagere rangen (22%). Bij niveau 
E ten slotte ligt het aantal vrouwen binnen de 
leidinggevenden proportioneel gezien hoger 
dan niet-leidinggevenden.

6. VERDELING VASTBENOEMDEN  
EN CONTRACTUELEN

In 2020 lag het percentage statutairen (48%) iets 
lager dan het percentage contractuelen (52%). Na 
de opmerkelijke groei van het aantal statutairen de 
voorbije jaren (een gevolg van de nieuwe benoe-
mingsprocedure waarmee in 2017 van start gegaan 
werd en het organiek kader) heeft de situatie zich 
in 2019 en 2020 weer omgekeerd. 

De verhouding contractuelen/statutairen mag niet 
verward worden met de statutariseringsgraad: dat 
is de verhouding vastbenoemden ten opzichte 
van het aantal medewerkers dat in theorie vastbe-
noemd kan worden. Deze ligt momenteel op 80,4%.

7. OPLEIDINGEN 

De organisatie van fysieke vormingen werd in 
maart 2020 opgeschort en slechts even hernomen 
in september en oktober. Als alternatief werden 
vormingen op afstand georganiseerd, waren er 
webinars, verschillende formules voor e-learning 

en blended learning. Er was ook aandacht voor 
individuele coachings, die afwisselend fysiek en 
op afstand plaatsvonden en er werden ook twee 
supervisies gegeven. Deze nieuwe, intensieve 
formule, onderdeel van de Toolbox Managers, gaat 
gedurende 8 halve dagen dieper in op het functio-
neren van een team door te werken aan zowel de 
efficiëntie als de interpersoonlijke relaties binnen 
de groep. Het project wordt verdergezet in 2021. 
 
De OE Vorming beheerde in totaal 2503 opleidings-
dagen voor het personeel van de Stad:  

• Dit is ongeveer de helft van een normaal jaar 
(5434 opleidingsdagen in 2019). 

• Als je kijkt naar het aantal opleidingen per 
niveau, zie je dat niveau A een derde en niveau 
C een kwart van alle vormingen voor hun reke-
ning nemen, samen 60% van alle opleidingen. 

• Kijk je naar het type vormingen, dan stel je vast 
dat goed één vierde gaat naar de nieuwe me-
dewerkers (onthaaldag + GSOB), duidelijk lager 
dan in een normaal jaar waar dit type opleiding 
ongeveer één derde van het totaal vertegen-
woordigt. Bijna een derde van de opleidingen 
gaat om gedragsgebonden competenties. Ook 
technische vormingen en opleidingen rond 
veiligheid en welzijn op het werk nemen een 
belangrijk deel voor hun rekening.

• De OE Vorming heeft in 2020 ook volop ge-
werkt aan de voorbereiding van de implemen-

tatie van het e-learning platform Brucity.Aca-
demy om uiteindelijk het pilootproject binnen 
het departement HR te starten in november. 
De implementatie bij de andere departemen-
ten is voorzien in 2021. 

8. DE IMPACT VAN CORONA: MAATREGELEN, 
EXITPLANNEN, ZIEKTECIJFERS

Begin maart 2020 werd bij de GIDPBW van start 
gegaan met de eerste infocampagnes en het 
opstellen van de gezondheidsprotocollen om de 
werkplek veilig te houden voor de mensen die niet 
konden telewerken. 

In de maand mei, wanneer het leven weer op gang 
kwam, werkte de dienst volop mee aan sensibili-
seringscampagnes. De richtlijnen veranderden op 
sommige momenten erg snel, ook de regels rond 
quarantaine en de testprocedures werden verschil-
lende keren bijgesteld. 

Tijdens de iets rustigere zomermaanden werd 
er volop aan procedures, zoals die van hoog- en 
laagrisicocontacten, gesleuteld. Tijdens de veel 
zwaardere tweede golf in oktober telde men tot 
15.000 nieuwe gevallen per dag voor heel België. 
Niet verwonderlijk dat ook bij de Stad heel wat 
besmettingen de kop opstaken. 

• 12 officieel bevestigde gevallen tussen maart 
en juni 

• Snelle stijging van de besmettingscijfers: van 
58 gevallen in september naar 426 in oktober

• Daling naar 71 (november) en 18 in december 

• Met het onderwijzend personeel (op plaats 1) 
en schoonmakers in de scholen (plaats 2) in de 
top 3 van meest besmette beroepen is Open-
baar Onderwijs hard getroffen. Daarna volgen 
de kinderverzorgsters (crèches - departement 
Demografie). 

ORGANISATIE 19 7%

HUMAN RESOURCES 16 6%

FINANCIËN 4 1%
 

AANKOOPCENTRALE 2 1%

WEGENISWERKEN 49 17%

STEDENBOUW 15 5%

DEMOGRAFIE 63 23%

OPENBAAR ONDERWIJS 41 15%

GRONDREGIE 14 5%

CULTUUR, JEUGD, 31 11%
ONTSPANNING & SPORT

ECONOMISCHE ZAKEN 5 2%

OPENBAAR PATRIMONIUM 20 7%

1814,42 mannen

1948,99 vrouwen

2503  
opleidingsdagen
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• Tijdens de zwaarste periode trokken de ver-
pleegkundigen naar scholen om testen af te 
nemen in de hoop clusters op te sporen.

8.1     Telewerk 

Een van de eerste en ook meest ingrijpende 
maatregelen die genomen werd, was het tele-
werken. Door de eerste lockdown is de uitrol van 
de NWOW (Office 365, Skype, OneDrive) in een 
stroomversnelling geraakt: waar in maart telewerk 
nog slechts mogelijk was in enkele departemen-
ten (meestal volgens een regeling van een tele-
werkdag per week) was begin april 2020 telewerk 
mogelijk in alle departementen, voor zo’n 1400 
medewerkers. 

• Al in de laatste week van maart (begin eerste 
lockdown) kenden we pieken van meer dan 
1100 telewerkers tegelijkertijd. 

• i-City leverde het materiaal en zorgde voor 
coaching op afstand.

8.2     Corona-ouderschapsverlof 

Dat verplicht telewerk én de verplichte sluiting van 
de scholen (of afstandsonderwijs) niet meteen de 
beste combinatie zijn, hoeft geen betoog. De fede-
rale regering besliste daarom deze nieuwe vorm 
van (bijkomend) ouderschapsverlof in het leven te 
roepen. 

• Deze formule bood werknemers de mogelijk-
heid om hun werkuren te verminderen en liep 
van 1 mei tot 30 september 2020. 

• In totaal maakten 364 personeelsleden van dit 
verlof gebruik.

 
8.3     Tijdelijke werkloosheid

Contractuele personeelsleden die niet konden 
telewerken, werden in tijdelijke 
werkloosheid geplaatst. De Stad betaalde in de 
maand juni een bijkomende toelage uit om het 
inkomensverlies te compenseren. Om de periode 
april (waarin de werkloosheid inging) tot juni te 
overbruggen, werd het vakantiegeld waarop men 
in 2020 recht had, vervroegd uitbetaald eind april.  

• In de laatste week van april 2020 was er een 
piek van 691 contractuele personeelsleden 
in tijdelijke werkloosheid. 

• Vastbenoemde personeelsleden die niet kon-
den telewerken, werden in dienstvrijstelling 
geplaatst. Ook hier lag de piek in de laatste 
week van april, met een 200-tal betrokken 
medewerkers.

D
E

PA
R

T
E

M
E

N
T

  
FI

N
A

N
C

IË
N



JAARVERSLAG 2020∙2524∙ JAARVERSLAG 2020

Een nieuwe procedure voor 
een betere opvolging van de 

facturen van i-City

1. ALGEMEEN PROCES VAN DIGITALISERING 
VAN DOCUMENTEN EN DOSSIERS, EN ONT-
WIKKELINGSPROJECTEN VOOR DE VER-
HUIS NAAR HET NIEUWE ADMINISTRATIEF 
CENTRUM

Met het oog op de algemene verhuis naar het 
nieuw Administratief Centrum BRUCITY, hebben 
alle afdelingen en operationele eenheden van het 
departement Financiën het algemene doel nage-
streefd om documenten en dossiers te  
dematerialiseren. Hetzij binnen het kader van de 
opgestarte projecten in samenwerking met het 
departement Organisatie en de vzw i-CITY, hetzij 
binnen het kader van individuele initiatieven.

ZO KUNNEN WE VOLGENDE SPECIFIEKE  
PROJECTEN NOTEREN:

 9 Digitalisering van documenten en dossiers 
voor betwiste zaken, namelijk documenten en 
dossiers over de verplichtingen van de Stad 
om een deel van de salarissen van het stads-
personeel in te houden dat betrokken is bij een 
beslaglegging, schuldoverdracht of schuldbe-
middeling. 

 9 De inspanningen en verwezenlijkingen zijn 
gericht op de analyse van de behoeften, de 
bepaling van de procedures, de configuratie 
en de testing van het elektronische document-
managementsysteem (DMS) van Alfresco, en 
het aanleren van de Scotti-tool die door de 
vzw i-CITY ter beschikking werd gesteld met 
het oog op de voorbereiding van alle  
dossiers en meer specifiek het genereren van 
de nodige barcodes en tussenbladen voor de 
invoering ervan in dossiers en bestanden met 
het oog op de definitieve digitalisatie van alle 
documenten en bestanden door een gespeci-
aliseerd extern bedrijf.

 9 Digitalisering van documenten en dossiers 
rond de gemeentebelastingen. 

 9 De inspanningen en verwezenlijkingen zijn 
gericht op de analyse van de behoeften, de 
bepaling van de procedures en op de voor-
bereiding van de dossiers met het oog op een 
effectieve digitalisering. 

ONDER DE INDIVIDUELE PROJECTEN DIE BINNEN 
HET DEPARTEMENT FINANCIËN WERDEN ON-
DERNOMEN, KUNNEN WE DE VOLGENDE RESUL-
TATEN OPMERKEN: 

 9 Invoer van een nieuwe procedure voor de 
overdracht van energiefacturen aan de hand 
van het MERCURIUS-platform. 

 9 Deze procedure biedt het voordeel toegang te 
geven tot een beter leesbaar, veiliger platform 
en een directe toegang tot facturen rond gas- 
en elektriciteitslevering.  

 9 Opstarten van een gecentraliseerd automa-
tisch scanproces voor inkomende documenten 
op het departement Financiën (bij het centrale 
secretariaat) en van een proces voor elek-
tronische verzending van documenten naar 
de afdelingen en operationele eenheden die 
verantwoordelijk zijn voor documentenbeheer 
(brieven, facturen, aanmaningen, deurwaar-
dersexploten …). 

 9 Digitalisering van rekeningen en balansen ont-
vangen van verschillende gesubsidieerde en-
titeiten, noodzakelijk voor de controle van het 
juiste gebruik van de toegekende toelagen. 

 9 Digitalisering en gedigitaliseerde archivering 
van verschillende vereiste documenten bij het 
aanmaken van personen in het identificatiebe-
stand van crediteuren en debiteuren van de 
Stad (bv. attest identificatie rekening (RIB-at-
test) …). 

 9 Digitalisering van documenten en referentie-
dossiers gekoppeld aan overheidsopdrachten, 
die nog in “papieren” versie bestaan om deze 
over te dragen aan de archiefdienst van de 
Stad en om over informatie in elektronische 
vorm te kunnen blijven beschikken.

ACTIEVE DEELNAME AAN WORKSHOPS EN AAN 
DEFINIËRING VAN PROJECTBEHOEFTEN VOOR: 

• Het opstarten van een e-betalingssysteem 
als onderdeel van het online bestellen van 
verschillende producten of diensten door 
de burgers.

• Het inrichten van nieuwe geldautomaten in 
het nieuwe Administratief Centrum.

2. ORGANISATORISCHE PROCESSEN

 9 Op organisatorisch vlak vond er binnen het ka-
der van de opening van de loketten van de ge-
meentekas (zie bijlage 1) een wijziging plaats 
van een systeem van dagelijkse openingsuren 
tussen 9 en 12 uur naar een openingssysteem 
op afspraak.

 9 Deze strategie komt er enerzijds door de aan-
zienlijke vermindering van het bezoek aan de 
loketten van de gemeentekas, voor zover het 
algemeen gevoerde beleid erin bestaat beta-
lingen per overschrijving of elektronisch aan te 
moedigen en om de transacties in contanten 
zoveel mogelijk te beperken (met het oog 
op de verhuis naar het nieuwe Administratief 
Centrum waarin geen fysiek loket meer komt 
van de gemeentekas in enge zin). Anderzijds 
speelt ook de reorganisatie van het werk mee 
naar aanleiding van de gezondheidsmaatrege-
len waarbij telewerk wordt versterkt. 

 9 Overname van het factuurbeheer van de  
DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en  
Dringende Medische Hulp), voordien beheerd 
door de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene 

 9 Na een nota van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 05/07/2018 wor-
den de tussenkomsten waarop deze facturen 
betrekking hebben voortaan rechtstreeks 
gefactureerd aan de betrokken gemeenten.  
Dit omvatte het opzetten van een procedure 
voor het verwerken, controleren en opvolgen 
van dossiers over deze facturen. 

 9 Opstarten van een samenwerkingsprocedure 
met het departement Organisatie om de factu-
ren met betrekking tot de IT-projecten van de 
Stad en beheerd door de vzw i-CITY te kunnen 
controleren en betalen 

 9 Deze nieuwe procedure biedt het voordeel dat 
er een betere opvolging komt van de factu-
ren voor IT-projecten uitgevoerd door de vzw 
i-CITY en dat ze de geldstromen verzekert van 
de vzw die verantwoordelijk is voor de betaling 
van facturen van de leveranciers.  

 9 Er werd een tijdelijke opschorting van de 
vervolgingen omtrent inningen opgelegd 
voor de verzending van de aanslagbiljetten 
en de aanmaningen van belastingen, en dit 
voor het boekjaar 2019 (waarvan de vervaldag 
van deze belasting viel na het begin van de 
gezondheidscrisis) en voor het boekjaar 2020, 
krachtens de wet van 20/05/2020 betreffen-
de diverse bepalingen inzake justitie in het 
kader van de strijd tegen de verspreiding van 
het coronavirus Covid-19, gepubliceerd op 
29/05/2020. 

 9 De procedures omtrent de gerechtsdeurwaar-
ders werden ook aanzienlijk aangepast door 
de gezondheidscrisis (geen mogelijkheid meer 
om over te gaan tot inbeslagnames). Pas in juli 
2020 vingen de procedures met betrekking 
tot de inningen, die toevertrouwd werden aan 
de gerechtsdeurwaarders, opnieuw aan. En dit 
aan de hand van herinneringsbrieven om de 
kosten voor de belastingplichtige te beperken 
(bevelschrift tot betaling).  

 9 Er was eveneens een opschorting van de 
faillissementen om de belastingplichtigen, die 
onderhevig waren aan de gevolgen van de 
COVID-19-crisis, te beschermen. 
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 9 Alle aanvragen voor betalingsfaciliteiten wer-
den aanvaard. De belastingplichtigen die wer-
kelijk een impact kenden van de COVID-19-cri-
sis (voor de belastingen over de boekjaren 
2019 en 2020 voor zover de aanslagbiljetten 
verstuurd werden na 15/03/2020) en die 
konden aantonen dat zij financiële problemen 
ondervonden door de crisis, hebben kunnen 
genieten van een vrijstelling van de nalatig-
heidsintresten krachtens artikel 417 WIB 92 en 
dit in overeenstemming met de beslissing van 
1/10/2020 die goedgekeurd werd door het 
college van burgemeester en schepenen. 

3. BEHEER VAN DE THESAURIE EN DE SCHULD, 
EN DE POLITIEKE STEUN AAN DIVERSE 
INSTELLINGEN DIE AFHANGEN VAN DE STAD 
BRUSSEL

 9 Op het niveau van het beheer van de thesau-
rie, werd er verder en meer gewerkt met 
kortlopende thesauriebewijzen in functie van 
de noden van de Stad. 

Daarenboven volgt de Stad Brussel een onder-
steuningsbeleid voor de thesaurie van instellingen 
die van haar afhangen. Dit beleid concretiseert zich 
in steun aan ziekenhuizen met thesauriebehoef-
ten, zoals dit opgenomen werd in de financierings-
overeenkomst van de ziekenhuizen. Er is gebleken 
dat de openbare ziekenhuizen van de Stad Brussel 
te maken hadden met de COVID-19-pandemie en 
dat dit een financiële impact had op de bijkomen-
de kosten die gepaard gaan met het beheer van 
de pandemie. Daarenboven bleek de pandemie 
eveneens gepaard te gaan met een verlies van 
inkomsten door de stopzetting van verschillende 

ziekenhuisactiviteiten aan het begin van de crisis. 
De financieringskosten van de Stad Brussel waren 
voordeliger dan deze van de ziekenhuizen, waar-
door dit ondersteuningsbeleid aan de ziekenhuizen 
toeliet om hun kosten te verminderen door de 
financieringsbronnen van de Stad Brussel aan te 
spreken. 

 9 Om de circulatie van contant geld binnen de 
administratie te beperken, werd de omvorming 
van de onkostenkas voortgezet. Deze onkos-
tenkast werd toegekend aan de verschillende 
departementen om kleine uitgaven te kunnen 
bekostigen, die oorspronkelijk in contanten 
werden uitgegeven. Deze strategie werd 
gehanteerd sinds 2020 voor het geheel van 
de onkostenkassen (met uitzondering van de 
scholen) die voorheen beheerd werden vanaf 
de openstaande financiële rekeningen op 
naam van de stadsontvanger (zie bijlage 3). 

 9 Een beleid van continuïteit voor het schuld-
beheer vanuit een dynamische aanpak die 
bepaald werd aan de hand van de thesaurie-
noden, zowel in het kader van de consolidatie 
van de leningen, als van de reguliere opvol-
ging van de wijzigingen van de tarieven voor 
een optimale budgettaire planning en een 
toezicht op het gebruik van de best mogelijke 
financiële opportuniteiten. 

 9 Continuïteitsbeleid op het gebied van de 
ondersteuning van de Stad in het kader van 
financieringsaanvragen voor diverse entiteiten 
die van de Stad afhangen, door middel van de 
borgstelling van de Stad bij de aanvraag van 
de financiering bij bankinstellingen 

4. INNINGSBELEID VAN VORDERINGEN TEN 
VOORDELE VAN DE STAD EN  
ONDERSTEUNINGSBELEID VOOR DE ACTIEVE 
ONDERSTEUNING VAN DE OVERIGE  
DEPARTEMENTEN 

 9 Digitalisering van de aanwezigheidslijsten van 
alle kinderen in de crèches om een reguliere 
en onmiddellijke opvolging van de onbetaalde 
facturen te verzekeren.

 9 Deze strategie werd uitgerold om een si-
multane interactie te voorzien tussen het 
departement Financiën en het departement 
Demografie en zijn kinderopvanglocaties. Het 
gebruik van deze lijsten is van belang voor het 
inningsbeleid van de openstaande vorderingen 

en de opvolging ervan. De invordering uit zich 
voornamelijk in het al dan niet inschrijven van 
de vordering en indien nodig, in de opstelling 
van een aanvaard betalingsplan en de eventu-
ele opvolging van het dossier bij de gerechts-
deurwaarder wanneer de voorwaarden van de 
contracten voor de opvang niet gerespecteerd 
worden (zie bijlage 1). 

 9 Doordat het departement Wegeniswerken de 
bevoegdheden van de politiediensten heeft 
overgenomen rond het gebruik van parkeer-
plaatsen op de openbare weg, werd het de-
partement Financiën belast met de facturatie 
aan de betalingsplichtigen. Deze facturatie kan 
gekaderd worden in het algemene beleid van 
de invordering van de vorderingen. 

 9 In het kader van het invorderingsbeleid en in 
het bijzonder met het oog op de verbetering 
van het beheer van de administratieve sanc-
ties, werd het programma Prosac vervangen 
door Infodoc. Dit garandeert de optimalisatie 
van de afstemmingsprocedure tussen vorde-
ringen en betalingen. 

 9 De Stad Brussel heeft een ondersteunings-
beleid toegepast door middel van speciale 
premies die uitgekeerd werden aan onderne-
mingen die rechtstreeks de gevolgen droegen 
van de gezondheidscrisis. In samenwerking 
met het departement Economische Zaken, 
heeft het departement Financiën zich belast 
met de volgende taken: 

• Het opstellen van de rapporten die voorge-
legd worden aan het college en die premies 
toestaan aan ondernemingen. 

• De verplichting van controle van eventuele 
inhoudingen op uitgekeerde premies met 
het doel de rechten van de Stad te vrijwaren 
in het kader van de inning van de open-
staande vorderingen ten aanzien van de 
Stad. 

• De werkelijke betalingen van de premies 
aan de rechthebbenden. 

 9 Aanzienlijke groei van ontvangen klachten in 
het kader van fiscale dossiers en meer be-
paald in het kader van de belasting op onbur-
gerlijk gedrag (ten gevolge van een stijging 
van de belastingvoet, een strengere controle 
op het terrein om overtreders te betrappen 
en een efficiënter beleid dat toegepast wordt 
bij ontvangst van de klachten) en de belasting 

op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen 
door een strenger controlebeleid dat wordt 
toegepast op deze belastingen. 

5. BIJZONDER BEHEER VAN DE GEZONDHEIDS-
CRISIS EN DE GEVOLGEN ERVAN 

 9 Implementatie van een monitoringsysteem 
(budgetten, aanbestedingen, facturen …) om de 
financiële gevolgen van de gezondheidscrisis 
te meten in de tijd. Deze strategie past niet al-
leen in het perspectief van het beheersen van 
de gemeentefinanciën, maar ook in het brede-
re kader van de naleving van de verplichtingen 
die het toezicht oplegt en van de toegang tot 
Europese steun. 

 9 In het kader van de eerste begrotingswijzigin-
gen voor 2020 werd elk bedrag aan uitgaven 
en ontvangsten onderworpen aan een speci-
fieke analyse om te bepalen of het (gedeelte-
lijk of volledig) al dan niet verband hield met 
de gezondheidscrisis. Dankzij deze opvolging 
kon enerzijds het tekort berekend worden 
dat voortvloeide uit begrotingswijzigingen die 
rechtstreeks verband hielden met de gezond-
heidscrisis. Anderzijds maakte de opvolging 
het mogelijk de nieuwe verplichtingen te res-
pecteren van de toezichthoudende overheid. 
Deze laatste heeft inderdaad aanvullende 
instructies gegeven aan de oorspronkelijke 
begrotingscirculaire. Op deze manier wordt nu 
bij elke begrotingsvoorbereiding een ingevuld 
analyseraster bijgevoegd.

Steun aan ziekenhuizen  
met thesauriebehoeften

GEZONDHEIDSCRISIS
Implementatie van een  

monitoringsysteem
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 9 Om te genieten van Europese financiering die 
specifiek verband houdt met deze gezond-
heidscrisis, heeft de Stad zich ook aangesloten 
bij het hulpplan van het Europees Solidari-
teitsfonds. Het Europees Solidariteitsfonds is 
een fonds dat is opgericht om het hoofd te 
bieden aan grote natuurrampen en uitdrukking 
te geven aan de solidariteit van de Europese 
Unie met de getroffen regio’s. Het toepas-
singsgebied is uitgebreid tot grote noodsitu-
aties op het vlak van de volksgezondheid om 
de COVID-19-pandemie aan te pakken en de 
dringende noodzaak om de volksgezond-
heidscrisis die ze veroorzaakt te overwinnen.

 9 Concreet werden er rapporten opgesteld en 
verstuurd naar het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, dat als tussenpersoon optrad met de 
Europese Commissie.

 9 De gezondheidscrisis heeft geleid tot een 
vermindering van de inschrijving van bepaalde 
gemeentelijke belastingen, een toestroom van 
vragen van belastingbetalers en de ontvangst 
van talrijke verzoeken om vrijstellingen. 

6. UITVOERING VAN DE TRADITIONELE TAKEN 
GEDELEGEERD AAN HET DEPARTEMENT 
FINANCIËN

Niettegenstaande de verwezenlijking van de hier-
boven beschreven acties, doelstellingen en stra-
tegieën, heeft het departement Financiën gezorgd 
voor de uitvoering van al zijn gedecentraliseerde 
taken, zoals de identificatie van de belastbare basis 
van gemeentebelastingen, de inschrijving van ge-
meentebelastingen, de inning van belastingen en 
alle inkomsten ten gunste van de Stad, het beheer 
van geschillen en het beleid voor de invordering 
van fiscale en niet-fiscale schulden, de controle 
van niet-fiscale inkomsten, de controle van factu-
ren, de toekenning van subsidies, het plaatsen van 
overheidsopdrachten, de betaling van alle kosten 
ten laste van de Stad, het beheer van de thesaurie 
en de schulden van de Stad.

Deze realisaties zijn gekwantificeerd in het bij dit 
jaarverslag gevoegde document.
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ALGEMENE DIRECTIE

MIDDELEN
ORGANISATIE KWALITEIT

AANKOPEN/
OVERHEIDSOPDRACHTEN LOGISTIEK

AANKOPEN

ONDERSTEUNING  
OVERHEIDSOPDRACHTEN

BESTELLINGEN
FINANCIËN

VOORRADEN

DRUKKERIJ

Het organigram van 2020
De nieuwe organisatie van het departement heeft geleid tot een herziening van het organigram en dus 
van de functiebeschrijvingen.

Inleiding
2020 IS HET JAAR VAN DE GROTE JUMP VOOR DE  
AANKOOPCENTRALE.

In 2019 hebben we nagedacht over hoe we 
de verschillende diensten van ons departe-
ment het best kunnen organiseren en daar-
voor hebben we het project “JUMP” opgezet. 
Het doel van dit project was de processen te 
vereenvoudigen en te stroomlijnen, en tege-
lijk kwaliteitswerk te leveren en de klant in het 
middelpunt van onze organisatie te plaatsen: 
de klant moet de motor zijn die alle tandwie-
len van ons departement aandrijft. 

Om dit doel te bereiken, is een verandering 
van de interne organisatie niet voldoende. 
Deze moet gepaard gaan met een gedrags-
verandering. Gedrag is een sleutelelement 
in de organisatie: iedereen moet klant- en 
oplossingsgericht werken.

We kwamen tot een organisatie die geba-
seerd is op 3 sterke punten: 

• Een frontoffice dat de behoefte analy-
seert, de strategie uitstippelt en de beste 
oplossing kiest  sturen

• Een support office dat het project analy-
seert op het technische vlak van over-
heidsopdrachten en het bijzonder bestek 
of het voorstel verduidelijkt, toelicht en 
valideert  advies geven

• Een backoffice dat het dossier en de 
uitvoering ervan beheert  uitvoeren en 
opvolgen

De medewerkers werden per dienst inge-
deeld op basis van hun vaardigheden en 
talenten.

Het nieuwe organigram en de nieuwe orga-
nisatievorm werden ingevoerd op 3 februari 
2020. 
 
 

Algemeen
De processen werden verder geanalyseerd,  
vereenvoudigd en gestandaardiseerd, en de pro-
cedures werden vastgelegd. 

De COVID-19-crisis, de lockdown en daardoor de 
situatie van 100% thuiswerk hebben gezorgd voor 
een versnelling van de invoering van de NWOW en 
de digitalisering van vele documenten.

Het aanvraagdocument dat interne klanten naar de 
Aankoopcentrale sturen, werd gestandaardiseerd 
en gedigitaliseerd. Na een eerste test met het 
departement Wegeniswerken en het departement 
Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport werd het 
gebruik van het elektronische document overal 
toegepast. 

Aan het einde van het 1ste semester heeft de 
Aankoopcentrale haar strategisch plan afgerond, 
gebaseerd op 4 assen: 

• People management
• Efficiëntie
• Organisatie en methoden
• Klantenrelatie

De richtsnoeren van het plan zijn de 5 pijlers van 
het algemene beleidsprogramma.

De betrokkenheid van het departement bij de 
voorbereiding voor het nieuwe Administratief Cen-
trum Brucity is duidelijker geworden, zowel op het 
niveau van de aankopen als de logistiek. Verschil-
lende personen nemen deel aan de werkgroepen 
die hieromtrent georganiseerd worden.

2020  
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Aankopen
De planning en de follow-up van de behoeften zijn 
geprofessionaliseerd dankzij een tool die binnen 
de dienst ontwikkeld werd. De opdrachten worden 
aan de aankoopverantwoordelijken toegewezen 
volgens de aankoopcategorie zodat elke inkoper 
zijn deskundigheid kan ontwikkelen.

In de meeste gevallen werd de strategie van de 
bestaande opdrachten die zich verder blijven ont-
wikkelen, herzien.
Voor alle opdrachten ligt de nadruk op prospectie, 
totale kost en duurzaamheid.

De Aankoopcentrale heeft een planning opgesteld 
van de opdrachten die moeten worden uitgevoerd 
voor het project Brucity en de geplande verhuizing 
naar het nieuwe gebouw in de 2de helft van 2022.

Twee medewerkers, de ene voor de aankoop en 
het administratieve gedeelte en de andere voor 
het juridische gedeelte, hebben met hulp van een 
externe consultant op het gebied van binnenhuis-
architectuur de aanbesteding voor het meubilair 
voor dit nieuwe Administratief Centrum uitgevoerd. 

De Aankoopcentrale heeft voor de 1ste keer de 
mededingingsprocedure met onderhandeling 
gebruikt. Dit is een procedure in twee fasen die het 
voordeel heeft dat zij een zekere flexibiliteit en on-
derhandelingsruimte in het kader van de gunnings-
procedure biedt. De concrete verwezenlijking van 
de visie van Stad Brussel voor het inrichtingscon-
cept van het nieuwe Administratief Centrum zal 
immers gedeeltelijk afhangen van de creativiteit 
en de functionele en organisatorische oplossingen 
die de verschillende inschrijvers op basis van hun 
expertise en ervaring kunnen realiseren.

Het support office overheidsopdrachten is begon-
nen met het opzetten van een referentiebiblio-
theek voor overheidsopdrachten die door de Aan-
koopcentrale uitgevoerd worden. Deze bibliotheek 
heeft tot doel de autonomie en het professionalis-
me van de aankoopverantwoordelijken te verster-
ken. Volgens dezelfde logica werden in samenwer-
king met het kabinet-Hellings de prioritaire thema’s 
vastgelegd waarvoor bij de aankopen duurzame 
aspecten moeten worden ontwikkeld.

De ontvangst van facturen gebeurt voortaan ook 
digitaal. 
 
 

DE AANKOPEN 
IN ENKELE  
CIJFERS:

AANBESTEDINGEN
 

In aantal:  

545 uitgevoerde opdrachten  

- 14%  
ten opzichte van 2019:  

er werden inspanningen geleverd om de 
opdrachten te standaardiseren en te optima-

liseren.

In waarde:  

46.457.062 → + 3%  
ten opzichte van 2019

Als we 2020 vergelijken met 2019, werden de 
standaardisering en de optimalisering van de 
aanbestedingen uitgevoerd op het niveau van 
opdrachten van beperkte waarde (zie bijlage 
opdrachten per drempelwaarde). 

 
BESTELLINGEN  

2.963 bestellingen → = 2019
Bedrag = € 5.368.616  → + 10%  

ten opzichte van 2019

AFGEWIKKELDE  
FACTUREN 

4.793 facturen→ + 8%  
ten opzichte van 2019

 

Logistiek
Magazijn
De just-in-time-bevoorrading van kantoorbeno-
digdheden en onderhoudsproducten volgens de 
Kanban-methode werd voortgezet en wordt nu 
toegepast voor 60% van de diensten van het Admi-
nistratief Centrum. 

In 2020 werd de bevoorrading van de crèches vol-
gens dezelfde methode geanalyseerd en werd een 
werkingskader opgesteld en gevalideerd. Begin 
2021 gaat een pilootproject van start.
In het kader van de COVID-19-crisis heeft het 
logistieke team steun verleend aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest:

• Uitvoering van wekelijkse rondes om bescher-
mings- en ontsmettingsmateriaal te leveren 
aan verzorgingstehuizen, vzw’s en andere 
maatschappelijke organisaties.

• Opslag van Covid-materiaal en opening van 
een balie waar verschillende medische zorg-
verleners (tandartsen, artsen, verpleegkundi-
gen en kinesisten) de beschermingsmiddelen 
konden komen afhalen die aangeboden wer-
den door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De waarde van de voorraden, die van 2016 tot 2019 
gestaag is gedaald, is in 2020 zeer sterk gestegen 
(zie bijlage). Als gevolg van de Covid-crisis werden 
de drempelwaarden van bestellingen verhoogd 
en bleken zij te hoog in verhouding tot het verbruik 
zodat zij aan het eind van het jaar werden gewij-
zigd.

De grote voorraad textiel is te wijten aan het feit 
dat de opdracht met de huidige dienstverlener be-
eindigd werd en er bij de leverancier nog stoffen in 
voorraad waren waarvoor de Stad een verbintenis 
was aangegaan. Daarom moest er textiel besteld 
worden.

Drukkerij 
De drukkerij bereidde de uitvoering van het  
IPCOM-programma voor in samenwerking met het 
departement OO. Zo kunnen scholen hun druk-
werk online bestellen, zonder tussenstappen. De 
start van het project is gepland voor mei 2021.

De Aankoopcentrale heeft een raamovereenkomst 
voor drukwerk gesloten. Dit vereiste een transver-
sale samenwerking tussen de drukkerij en de cel 
Aankopen. Deze raamovereenkomst heeft diverse 
voordelen:
• uitbreiding van het gamma afdrukmogelijkhe-

den op papier en andere dragers
• de drukkerij is het enige aanspreekpunt voor 

alle drukwerkaanvragen (intern en extern)

De belangrijkste activiteitsindicator van de druk-
kerij is het aantal kopieën: 

Totaal kopieën = 14.134.052  →  

- 26% 
ten opzichte van 2019

Kopieën zwart-wit  

= 8.172.085 →  

-31%  
ten opzichte van 2019

Kleurenkopieën 

= 5.961.967 → 

-21%  
ten opzichte van 2019

De daling van de activiteit van de drukkerij kan ook 
hier verklaard worden door de COVID-19-crisis. 
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To be:  
Logistiek >  
Facility
In het kader van het nieuwe organigram van Stad 
Brussel zijn de opdrachten van het logistieke team 
uitgebreid: de logistieke dienst zal het beheer van 
de niet-technische aspecten van Brucity op zich 
nemen.

In 2020 werden werkgroepen opgericht op basis 
van de te behandelen thema’s.

Er werd een actieplan per onderwerp opgezet 
en wat onontbeerlijk bleek alvorens de nieuwe 
organisatie uit te denken, was het verzamelen van 
gegevens. De 1ste dienst waarvoor het departe-
ment werk heeft verricht, is de dienst Expeditie 
waarvan de werkwijze volledig zal worden herzien 
in het nieuwe Administratief Centrum aangezien hij 
omgevormd zal worden tot ‘scanning room’. D

E
PA

R
T

E
M

E
N

T
  

W
E

G
E

N
IS

W
E

R
K

E
N

 

5



JAARVERSLAG 2020∙3736∙ JAARVERSLAG 2020

2. CEL STUDIES EN VERGUNNINGEN
REALISATIES VAN DE OPENBARE WERKEN IN HET JAAR 2020

2.1 HERAANGELEGDE STRATEN 

1. CEL LOGISTIEK 

In overeenstemming met het Brusselse Wetboek 
voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, en met 
het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit, 
ziet de directie Logistiek van het departement 
Wegeniswerken toe op:

• Het verkleinen van de ecologische voetafdruk 
van de verplaatsingen die noodzakelijk zijn 
voor het verwezenlijken van de opdrachten 
van de gemeentelijke administratie. 

• De naleving van de toelatingsvoorwaarden van 
de Lage Emissiezone (LEZ), die de milieuver-
vuilende uitstoot van het wegtransport moet 
verminderen. 

In 2020 wordt het stimuleren van het gebruik van 
de fiets en ecologische vervoerswijzen voor korte 
en binnenstedelijke verplaatsingen verzekerd voor 
alle personeelsleden door het ter beschikking 
stellen van: 

• 199 fietsen   
• 15 bakfietsen
• 9 cargofietsen
• 6 steps 

In 2020 bedraagt de gemiddelde ecoscore 74 voor 
de auto’s en 69 voor de multifunctionele voertui-
gen (multi-purpose vehicles/minivans). Ongeveer 
10,8% van de auto’s hebben een elektrische aan-
drijving, evenveel als bij de multifunctionele voer-
tuigen. Van de gemotoriseerde machines is 6,67% 
elektrisch op batterij. Van de handwerktuigen is 
25,73% elektrisch, terwijl het aandeel industrieel, 
elektrisch materiaal op batterij 5,15% bedraagt. 

De nieuwe aankopen worden afgestemd op de 
reële transportnoden om een voertuigenvloot te 
ontwikkelen met compactere formaten en met 

minder vervuilende en energieverslindende mo-
toren. 5 bedrijfsvoertuigen en 6 vrachtwagens met 
een dieselmotor werden vervangen door nieuwe 
voertuigen met CNG-motor. 

Het aantal afgelegde kilometers in 2020 door de 
gemotoriseerde voertuigen, met uitzondering van 
de elektrische voertuigen en industrieel materi-
aal, bedraagt 1.392.926 km. Het jaarlijkse verbruik 
bedraagt:

•  391.999,02 liter diesel
•  55.380,07 liter benzine
•  9.645 liter synthetische benzine 

De directie Logistiek verzekert het transport en 
stelt het gemeentelijke materiaal ter beschikking, 
waaronder nadarhekken om de openbare ruimte 
te beveiligen en materiaal voor festiviteiten (stoe-
len, tafels, tenten, podia, kiosken, tribunes, grote 
tenten …). 

Door de gezondheidscrisis kreeg de directie 
Logistiek in 2020 weinig vragen om materiaal ter 
beschikking te stellen omdat er maar weinig acti-
viteiten en festiviteiten waren toegelaten. Er werd 
echter ondersteuning gegeven bij de invoering van 
de social distancing-maatregelen in de openba-
re ruimte (stewarding). Nadarhekken werden ter 
beschikking gesteld om de voetgangersstromen 
te beveiligen en aan de social distancing-regels 
te voldoen in de buurt van handelszaken en op de 
wekelijkse markten. 

Het nodige transport voor de vorderingen door 
uitzettingen gevraagd door de politie werd ook 
opgeschort tijdens de gezondheidscrisis. 

Alle opdrachten rond het leegmaken van septische 
putten zijn echter wel kunnen doorgaan. 

Zwaluwenstraat (gevel tot gevel) Parochiestraat (schoolomgeving)

Pletinckxstraat (gevel tot gevel)  
(Afbeeldingen als bijlage)

Keizer Karelstraat (schoolomgeving)

Groot Eilandstraat – 1e deel (gevel tot gevel) Masuistraat (beveiliging kruispunt)

Sint-Goriksstraat (gevel tot gevel)
Ter Plast-, Duik-, Kroonveld, Vander Aa-straat (bev-
eiliging kruispunten)

Philippe de Champagnestraat (gevel tot gevel)
(Afbeeldingen als bijlage)

Gas-, Ter Plaststraat (beveiliging kruispunten)

Persstraat – tussen Leuvensesteenweg en Hertog-
straat (herstelling voetpad)

Gravin van Vlaanderenstraat (plaatsing Berlijnse 
kussens) 

2.2 ASFALTERINGEN

Bonekruidlaan Thiriarlaan

Bogaarden- Cellebroersstraat (+ fietsmarkeringen)
(Afbeeldingen als bijlage)

Harenberg

Wolvengracht (+ fietsmarkeringen) Jacques de Lalaingstraat 

Verdunstraat Corregiostraat

Maagdenstraat 

2.3 FIETSMARKERINGEN

Kapellestraat – Keizerslaan Jean de Brouchoven – Meiboom - Ommegangstraat 

Wolstraat Stapelhuisstraat

Adolphe Maxlaan (Afbeeldingen als bijlage) Emile Jacqmainlaan

Charles Demeerstraat Nieuwbrugstraat

Loxumstraat – Koudenberg – Ravenstein Léon Lepagestraat – Varkensmarkt 

Dianalaan Stormstraat – Wolvengracht 

Wat de fietsinfrastructuur betreft, beschikt het departement over 44 fietsboxen op zijn territorium en heeft 
het ongeveer 650 fietsrekken geplaatst in 2020. 
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3. CEL OPENBARE NETHEID

DE DIENST NETHEID IN CIJFERS – JAAR 2020

•  9.279 ton afval  werd opgehaald 
door de ploegen van de dienst Netheid (zie 
bijlage voor meer details)

• De dienst heeft  21.570 interventies  
uitgevoerd om sluikafval te verwijderen, wat 

overeenkomt met in totaal 1.976,39 ton 
van allerlei soorten afval (vuilniszakken op de 
verkeerde tijdstippen of locaties, koelkasten, 
zitbanken, verschillende meubels, planken …).   

• De medewerkers van de cel Graffiti hebben 

een totaal van 3.531 graffiti verwijderd. 

Meer dan 6.800 stickers werden door 
onze ploegen weggenomen.  

STADSMEUBILAIR OP HET GRONDGEBIED  
VAN DE STAD:

• 2.900 openbare vuilnisbakken (80 l)
• 132 intelligente vuilnisbakken met een afval-

pers (120 l)
• 29 urinoirs en 10 toiletten die gratis toeganke-

lijk zijn op het grondgebied van de Stad 
• 60 hondentoiletten 
• 89 glasbollocaties, waarvan 30 locaties met 

ondergrondse bollen
• 78 containers voor het inzamelen van gebruik-

te huishoudolie
• 306 asbakken. De ingezamelde peuken wor-

den door een gespecialiseerde firma gerecy-
cleerd. 

INFORMATIE EN SENSIBILISERING IN 2020

• 25.685 binnengekomen klachten bij de dienst 
Netheid.

• 20 burgerprojecten ondersteund door de 
dienst (logistieke steun, subsidie …)

• 383 acties ter herinnering van de regels voor 
het buitenzetten van het huishoudelijk afval, 
waarbij 18.000 documenten verdeeld werden 
en 3.500 personen mondeling op straat / aan 
huis gesensibiliseerd werden. 

• Tal van bewustmakingsacties over verschil-
lende onderwerpen: contracten voor afvalver-
wijdering voor handelaars, duiven voederen, 
hondendrollen, het opruimen van afgevallen 
bladeren door bewoners … 

• Actieve deelname van de dienst aan de 
“World Cleanup Day”, de Brusselse Waterda-
gen, het project ‘Straatopfleurders’ … 

• Realisatie van sensibiliseringsactiviteiten over 
openbare netheid in 20 lagere en middelbare 
scholen van de Stad Brussel.

HET VERBALISEREN VAN ONBURGERLIJK GE-
DRAG

• 65 beëdigde medewerkers van de dienst 
Openbare Netheid en 33 beëdigde medewer-
kers van de dienst Groene Ruimten 

• 16 tijdelijke vaste camera’s, waardoor 1.337 
boetes konden worden uitgeschreven

• 63 gemengde operaties, georganiseerd met 
de politiediensten, goed voor 140 boetes 

• In totaal werden 5.375 boetes voor on-
burgerlijk gedrag op het vlak van netheid 
goedgekeurd door het college op basis van de 
vaststellingen van de beëdigde medewerkers. 

4. CEL GROENE RUIMTEN
Enkele voorbeelden van opmerkelijke aanplantingen in 2020: 

LOCATIE AANPLANTING

Barricadenplein 3 bomen en 100 fruitboompjes

Leopoldpark 29 bomen 

Lemonnierlaan Kleine fruitbomen

Antwerpsesteenweg Winterharde planten in de boomspiegels

Rouppeplein 18 bomen

Eeuwfeestlaan Inzaaien van bloemenweide

Versailleslaan – Wijk  
(afbeelding zie bijlage)

12 bomen en 60 fruitboompjes

Leopold I-straat 1 boom

Nielonlaan Bomen 

Dieudonné Lefèvrestraat Bomen 

Versailleslaan Bomen

• Overname van het tuinbouwbeheer van het 
Spanjeplein 

• Opvolging van de uitwerking van het beheer-
plan van het Ossegempark 

• Plaatsing van de eerste automaat met sterili-
satiekorrels (tegenover de Clementinasquare)

• Herstel van het Anne Frank-bos
• Opvolging van de heraanleggingswerf van het 

Verregatpark
• Realisatie van het werk van mevrouw Anthéa 

Missy op de bakken van de Lemonnierlaan 
(afbeelding zie bijlage)

• Onderhoud van 33 fonteinen met drinkbaar 
water in de parken van de Stad

• Onderhoud van 11 beluchters in de vijvers van 
de groenzones (via de opdrachtnemer)

• Installatie van 3 dogzones: Gutenbergsquare, 
Keizerlaan en Mutsaardlaan

• Herstellen van paden in dolomiet: Clemen-
tinasquare, Leopoldpark, Meudonpark en 
Egmontpark 

• Beheer van het compostcentrum: behande-
ling van 1.668 m³ bladeren en 2.246 m³ takken. 
700 m³ aarde werd klaargemaakt en gebruikt 
voor de aanplantingen. 

• Invoeren van gegevens in de beheertool 
Oxygis

• Actieve deelname aan de  
acties met de Straatopfleurders 

• Toekennen van de aanbestedingen: 

 9  Inrichtingsstudie voor infoborden in de 
parken van Haren, ’t Oogenblik, de Ter 
Elst-doorgang, de Palfyn-, de Meeus- en 
Frère Orbansquare

 9  Plaatsing van infoborden op de Maria-Loui-
za-, Ambiorix- en Margaretasquare

 9  Plaatsing en onderhoud van 2 autonome 
droge toiletten

 9  Renovatie van het Warandepark
 9  Aanplantingswerken
 9  Studie voor voedselproductie en productie 

van inheemse planten
 9  Studie voor het inrichten van het Meudon-

park 
 
 
 
 



 

BEHEER VAN DE TEELTINRICHTINGEN EN DE 
BOOMKWEKERIJ:  

• Hoogstammige bomen geleverd en geplant in 
de stad: 262

• Jonge bomen geleverd en geplant in de 
boomkwekerij: 551

• Lenen van planten: 324 uitleningen
• Productie: 83.650 planten per jaar (-15% ten 

opzichte van 2019) en 64.000 viooltjes
• Telen van ongeveer 24.900 zaadkiemen voor 

winterharde planten
• Aankoop van 8.600 chrysanten 
• Levering van 33.379 planten en 272.000 

bloembollen aan de tuinierploegen 
• De boomkwekerij telt 580 bomen in teelt  

 

BEHEER VAN DE SPEELTUINEN:  

• Onderhoud van 1.108 speeltoestellen ver-
spreid over 107 speeltuinen

• Vullen van de zandbakken: 100 ton
• Toekenning van het herinrichtingsdossier van 

de Versailles-speeltuin: € 245.000
• Weghalen en terugplaatsen van alle basket-

ringen (maart en mei 2020) in het kader van 
de Covid-maatregelen

• Beheer van 6 nieuwe speeltuinen: pocket-
speeltuinen Pannenhuis, Bockstael (afbeel-
ding zie bijlage) en Boomgaardpad + Leopold 
I-school, pocketpark La Halte, Miniemenschool  

BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN:  

• Begrafenissen: 584 op de 4 begraafplaatsen 
• Opgravingen: 63 op de 4 begraafplaatsen
• Inrichting van de nieuwe percelen voor kinde-

ren in Laken en Brussel
• Inrichting van een bloemenperk in Haren
• Herstel van bomen in Brussel
• Asfaltering van de monumentendreef (be-

graafplaats van Brussel)
• Inzaaien met gras van de wegen en dreven 

(begraafplaatsen van Brussel en Laken) 
 

BEHEER VAN DE EVENEMENTEN:  

• 141 behandelde vragen, 37 toegelaten evene-
menten (veel annulaties door de coronacrisis) 

• Organisatie van de wedstrijd “Brussel in de 
Bloemen”: 123 deelnemers, 108 winnaars. 

• Aanplantingen door burgers: 179 behandel-
de vragen

• Personeel: 87 medewerkers opgeleid in 2020
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STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN EN 
INLICHTINGEN

2020 werd in belangrijke mate gekenmerkt en 
beïnvloed door: 

• Enerzijds de gezondheidscrisis en haar brutale 
impact op de interne werking van de directie 
vanaf de maand maart 2020: verplicht en on-
voorzien telewerken, opheffing van de speciale 
regels van openbaarmaking (SRO = openba-
re onderzoeken en overlegcommissies) van 
maart tot juni, opschorting van de indiening en 
de raadpleging van dossiers ter plaatse ...

• Anderzijds door 2 ingrijpende hervormingen 
die vroegen om een grondige reorganisatie 
en aanpassing van de procedures en interne 
werking, meer bepaald:  

1. De praktische toepassing van de hervor-
ming van het Brussels Wetboek van Ruim-
telijke Ordening (B.W.R.O.) die eind 2019 
in voege trad en in het bijzonder van de 
naleving van de dwingende termijnen die 
thans van toepassing zijn bij de behande-
ling van vergunningsaanvragen.

2. De integratie van de aflevering van steden-
bouwkundige inlichtingen in het kader van 
een vastgoedtransactie (in de zin van arti-
kel 275 van het BWRO) binnen de directie 
Vergunningen vanaf 01/03/2020.

AFLEVERING VAN VERGUNNINGEN  

In vergelijking met 2019, werd in 2020 het volgende 
vastgesteld: 

• een vermindering met 21% van het aantal in-
gediende aanvragen tot stedenbouwkundige 
vergunning1 

• een vermindering met 3% van het aantal afge-
leverde stedenbouwkundige vergunningen

• een toename met 14% van het aantal ingedien-
de aanvragen tot milieuvergunning

• een toename met 1% van het aantal afgelever-
de milieuvergunningen

De verhouding tussen het aantal afgeleverde 
vergunningen tegenover het aantal ingediende 
aanvragen is daarentegen geëvolueerd: 

• van 68% in 2019 naar 80% in 2020 voor de 
stedenbouwkundige vergunningen

• van 96% in 2019 naar 84% in 2020 voor de  
milieuvergunningen

De gezondheidscrisis heeft voornamelijk de orga-
nisatie van de speciale regels van openbaarmaking 
(SRO = openbare onderzoeken en overlegcom-
missies) in de war gestuurd. Zo werd in vergelijking 
met 2019, in 2020 het volgende vastgesteld: 

• een vermindering met 7% van het aantal zittin-
gen van de overlegcommissie

• een vermindering met 18% van het aantal dos-
siers behandeld door de overlegcommissie

Als we echter de periode van 16/03/2020 tot en 
met 15/06/2020 weglaten, toen de SRO totaal 
onmogelijk waren, dan constateren we in 2020, in 
vergelijking met 2019:

• een toename met 20% van het aantal zittingen 
van de overlegcommissie

• een toename met 15% van het aantal dossiers 
behandeld door de overlegcommissie

Dankzij de organisatie van 2 zittingen per week, 
werd het met andere woorden mogelijk om de 
achterstand die tijdens de lockdown werd opgelo-
pen, in te halen.

De raadpleging van vergunningsdossiers ter plaat-
se door het publiek (in het kader van openbare 
onderzoeken of van archiefraadpleging) werd tot 
nader order stopgezet door de gezondheidsmaat-
regelen. Toch heeft de digitale terbeschikkingstel-
ling, gratis en op eenvoudige elektronische aan-
vraag, ons toegelaten onze verplichtingen hierin na 
te komen: zo werden in 2020 312 archiefraadple-
gingen genoteerd (385 in 2019).
Deze statistieken tonen aan dat ondanks de ge-
zondheidscrisis en de toepassing van de hervor-
ming van het reglementaire kader, de dienst ver-
zekerd kon worden en dat een potentieel ernstige 
achterstand vermeden en/of tijdig ingehaald kon 
worden.

AFLEVERING VAN STEDENBOUWKUNDIGE  
INLICHTINGEN
 

In vergelijking met 2019, werd in 2020 vastgesteld: 

• een vermindering met 9% van het aantal 
volledige aanvragen tot stedenbouwkundige 
inlichtingen

• een toename met 24% van het aantal afgele-
verde stedenbouwkundige inlichtingen 

De verhouding tussen het aantal afgeleverde 
stedenbouwkundige inlichtingen en het aantal vol-
ledig ingediende aanvragen is aldus geëvolueerd 
van 80% in 2019 naar 115% in 2020.

Bovendien werd de administratieve achterstand 
(+/- 500 niet-geregistreerde aanvragen) in enkele 
weken ingehaald en worden thans alle ingedien-
de aanvragen de dag zelf en hoogst uitzonderlijk 
uiterlijk binnen de 48 uur behandeld (verzending 
van een indieningsbewijs + verklaring van volledig 
of onvolledig dossier).

Deze cijfergegevens geven aan dat de nieuwe 
organisatie en de nieuwe procedures die ge- 
ïmplementeerd werden bij de integratie van de 
stedenbouwkundige inlichtingen in de directie Ver-
gunningen (“paperless” en volledig digitale interne 
workflow) duidelijk hun vruchten afwerpen en dat 
de achterstand in de behandeling van de aanvra-
gen geleidelijk en structureel afneemt.

De gezondheidscrisis heeft het belang on-
der-streept van de absolute noodzaak om de 
digita-lisering van onze processen voort te zetten. 
De directie Vergunningen heeft dus onder andere 
deelgenomen aan het project van digitalisering van 
de procedures van vergunningsaanvragen ingezet 
door Urban.brussels voor de stedenbouwkundige 
vergunningen (MyPermit).  
Er werd ook een project gestart om de steden-
bouwkundige inlichtingen naar NOVA te migreren 
en 4336 stedenbouwkundige vergunningsdossiers 
werden gedigitaliseerd door een externe partner. 

 1. Deze vermindering is enerzijds te verklaren door de gezondheidscrisis, anderzijds door het feit dat 
binnen het kader van de hervorming van het B.W.R.O. die van kracht werd in september 2019, bepaalde be-
voegdheden die voordien het college van burgemeester en schepenen toebehoorden naar de gemach-
tigde ambtenaar werden overgeheveld.
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CONTROLE
 
Naast onze dagelijkse taken van controle op 
overtredingen, toezicht op de openbare veiligheid, 
gezondheid, beheer van de werven en controle op 
de horeca, hebben wij ons uitdrukkelijk geconcen-
treerd op de volgende thema’s: 

DE STRIJD TEGEN DE ILLEGALE TOERISTISCHE 
LOGIES 
 
In mei 2020 werd binnen de cel Controle een 
nieuwe eenheid opgericht, bestaande uit twee 
controleurs die zich uitdrukkelijk richten op de 
con-trole van illegale toeristische logies die in het 
ver-leden werden geweigerd en logies waarvoor 
nooit een stedenbouwkundig attest werd aan-
gevraagd. De prioriteiten zijn het stadscentrum 
(Vijfhoek) en vooral de Unesco-zone. Op basis van 
onze opzoe-kingen en de elementen waarover wij 
beschikken, hebben die controleurs de gelegen-
heid gehad de eerste ingebrekestellingen naar 
de exploitanten te sturen die in overtreding zijn. 
De eerste effecten zijn zichtbaar zodat we kunnen 
vaststellen dat een aantal woningen die als toeris-
tische logies wer-den gebruikt, hun oorspronkelijke 
functie hebben teruggekregen.
 
DIGITALISERING EN OVERDRACHT NAAR NOVA

De administratieve ploeg van haar kant bereidt 
de overgang naar een ‘paperless’ cel Controle 
voor. Parallel met de digitalisering van onze talrijke 
dossiers (klachten, pv’s, besluiten, toeristische 
logies, horeca ...) bereiden wij de migratie van 
onze stedenbouwkundige overtredingen voor van 
Workflow naar Nova. Dit programma zal ons onder 
meer in staat stellen een transversaal beheer van 
de dossiers te voeren in samenwerking met Urban.
brussels en de directie Vergunningen.  

STEDENBOUWKUNDIG ADVIES  
VOOR HORECAGELEGENHEDEN

In 2020 is onze samenwerking met de dienst Hore-
ca van het departement Economische Zaken ver-
sterkt naar aanleiding van de pandemie en door de 
maatregelen die de Stad Brussel heeft genomen 
om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen 
(218 dossiers verwerkt in 2020). Onze dienst heeft 
tot taak stedenbouwkundige conformiteitsattesten 
af te leveren in het kader van de exploitatie van 
een horecazaak.  

CONTROLE VAN WERVEN

Het toezicht op de naleving van de tijdschema’s en 
veiligheidsnormen van de werven is een veelei-
sende taak. In 2020 hebben de gezondheidscrisis 
en de opeenvolgende lockdowns de activiteiten 
binnen de bouwsector niet veel afgeremd. Ander-
zijds is overlast door werven in een wijk veel merk-
baarder geworden doordat de inwoners verplicht 
in hun woonst moesten blijven door de pandemie. 
Het aantal inspecties naar aanleiding van klachten 
is toegenomen.

OPENBARE RUIMTE

Het belangrijkste project was, net als in de voor-
gaande jaren, de voltooiing van de heraanleg van 
de centrale lanen en vooral de laatste fase van het 
Fontainasplein en de voltooiing van de plannen 
en technische installaties voor de fontein in de 
Ortsstraat. 

Het jaar 2020 was ook het jaar waarin de meeste 
werkzaamheden voor de renovatie van de Nieuw-
straat werden voltooid, waaronder de aanleg van 
een fontein in de Koolstraat. 

Er werd een Europese wedstrijd uitgeschreven 
voor een masterplan om een visie te ontwikkelen 
op de verbindingen tussen de boven- en bene-
denstad. Studies zijn gestart voor het toekomstige 
Brucity-gebouw, de A. Maxlaan en de Sint-Katelij-
nestraat. 

Een studie werd opgestart voor de heraanleg van 
de Stalingradlaan na de bouw van het nieuwe me-
trostation Toots Thielemans. Er werd een participa-
tief traject opgezet in het kader van deze studie.

Ten slotte werd een studie uitgevoerd en afgerond 
voor de heraanleg van de Clovislaan na de vernieu-
wing van de spoorwegtunnel. 

MOBILITEIT

Het belangrijkste dossier was de start van het pro-
ject van het circulatieplan voor de Vijfhoek (Good 
Move Vijfhoek) in het kader van het gewestelijke 
Good Move-plan. De Vijfhoek is het centrale deel 
van de Stad, maar ook van het gewest en bijgevolg 
werd er gewerkt aan een diagnose met een brede 
raadpleging van de bevolking (informatieve web-
site, wijkvergaderingen, bilaterale vergaderingen 
met de belangrijkste actoren). Parallel aan deze 
eerste fase van de diagnose werd een analyse 
gemaakt van de mogelijkheden om het doorgaand 
verkeer te verminderen.

De coronamaatregelen leidden tot een grondi-
ge reflectie over mobiliteit en het beheer van de 
openbare ruimte. Op dit vlak was het Ter Kame-
renbos het belangrijkste project, met een volledig 
nieuw circulatieplan om de impact van het gemo-
toriseerde verkeer in het park te verminderen en 
het park zoveel mogelijk terug park te laten zijn. 
Deze maatregelen zijn het voorwerp geweest van 
talrijke besprekingen en raadplegingen met het 
gewest en de aangrenzende gemeenten.

REORGANISATIE VAN DE DIRECTIE PLAN

De directie Plan werd in de loop van 2019 en 2020 
grondig gereorganiseerd met het oog op een 
optimale coördinatie tussen de competenties van 
verschillende cellen: de cel Cartografie, die het 
Geografisch Informatiesysteem van de Stad en 
de “territoriale bewaking en kennis” ontwikkelt;  
de cel Planning, die verantwoordelijk is voor een 
strategische visie op stadsontwikkeling en deze 
coördineert; de nieuwe cel Klimaat (die is ontstaan 
uit de samenvoeging van de cellen Duurzame 
Ontwikkeling en Milieuraadgeving), die ervoor zorgt 
dat de doelstellingen rond klimaatbestendigheid in 
alle beleidslijnen van de stad worden geïntegreerd; 
en de cel die belast is met de coördinatie van 
het stadsvernieuwingsbeleid en die Europese en 
regionale operationele subsidieprogramma’s voor 
stadsontwikkeling opvolgt.

STEDENBOUWKUNDIGE EN FINANCIËLE  
HAALBAARHEIDSSTUDIE OVER DE SITE VAN DE 
SOKKEL ANTWERPSESTEENWEG

De Noordwijk ondergaat ingrijpende verande-
ringen, zowel op initiatief van gemeentelijke en 
regionale overheden als van belangrijke particulie-
re eigenaren.

In het kader van het Richtplan van Aanleg (RPA) 
Maximiliaan-Vergote dat door het gewest wordt 
opgesteld, is de Stad een studie gestart om het 
potentieel van de site van de 6 sociale woontorens 
aan de Antwerpsesteenweg en de Helihavenlaan, 
bestaande uit een sokkel die voornamelijk wordt 
gebruikt voor parkeerplaatsen en het centrum 
Noordpool, te onderzoeken. Het doel was deze 
site, die momenteel een fysieke breuk in de 
omgeving vormt en een bron van onveiligheid is, 
opnieuw te activeren ten gunste van de bewoners 
van de sociale woontorens en de gebruikers van 
de buurt.

De studie stelt verschillende richtlijnen voor 
betreffende de reactivering van de sokkel en het 
gebruik ervan. De site wordt een plaats van be-
stemming, dat wil zeggen een ontmoetingsplaats 
waar elke gebruiker van de wijk kan gaan wande-
len, kan sporten ... De herinrichting van de Maximili-
aanboerderij door de inplanting van haar terrein op 
de zuidkant van de sokkel is de meest emblema-
tische actie voorgesteld door de studie. Ze werd 
overgenomen in het herontwikkelingsproject van 
het Maximiliaanpark dat geprogrammeerd wordt 
door het Stadsvernieuwingscontract (SVC) nr. 1.

De studie benadrukte ook de mogelijkheid om 
een kandidatuur voor een nieuw wijkcontract in te 
dienen.

EEN NIEUWE WIJK VOOR DE ZONE VAN PRAET 

De zone rond de Van Praetbrug, de toegangspoort 
vanaf de A12 tot Brussel, wordt vaak geassocieerd 
met de aanwezigheid van files, maar er is verande-
ring op til. De Van Praetlaan zal namelijk meer als 
een stadsboulevard ingericht worden.

Dit gaat samen met het project van de nieuwe 
tramlijn voor Neder-Over-Heembeek (N.O.H.), 
de herinrichting van het kruispunt van de Vuur-
kruisenlaan met de Vilvoordsesteenweg en de 
heraanleg van de kades tot aan de Brussels Royal 
Yacht Club (BRYC). Dit alles met de ambitie om ook 
extra groenzones te creëren. Dankzij deze veran-
deringen zal de levenskwaliteit in het gebied sterk 
verbeteren en kan er ook een nieuwe, aangename, 
duurzame en levendige wijk gecreëerd worden 
aan deze overgangszone. 

De ambitie van Stad Brussel is dan ook niet min 
op deze plek van ongeveer 27 ha. Er werd al een 
basisschool gebouwd en vandaag staan er nog 
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een aantal andere voorzieningen op het program-
ma, waaronder een secundaire school en kinder-
dagverblijf. Er zullen ook extra woningen gebouwd 
worden terwijl er wel minimum 5 ha groene ruimte 
behouden blijft. Sterker nog, het is de ambitie om 
een exemplarische, duurzame en levendige wijk te 
creëren die de bewoners van N.O.H. een verbinding 
zal bieden naar het kanaal en zijn industrieel weef-
sel. Zo kan deze nieuwe wijk Neder-Over-Heem-
beek, en de rest van de stad, een nieuw gezicht 
geven aan het kanaal.

Om dit te bereiken is de Stad een studie gestart 
om het potentieel van de Van Praet-zone (gebied 
binnen de witte arcering in bijlage 3) te onderzoe-
ken om er een nieuwe, duurzame en gemengde 
wijk te creëren. Dit wordt onderzocht aan de hand 
van een masterplan en een milieueffectenrapport.

DE 10-MINUTENSTAD  

De ‘nabije stad’ of de stad waar, binnen een straal 
van 10 minuten te voet, een inwoner of gebruiker 
toegang heeft tot alle voorzieningen die beantwoor-
den aan de essentiële stedelijke levensbehoeften, 
zoals scholen en kinderdagverblijf, winkels, groene 
ruimte ... Dit is de wens van Stad Brussel! Een stad 
die binnen 10 minuten bereikbaar is, verbetert niet 
alleen de levenskwaliteit van elke inwoner, maar 
vermindert ook de verplaatsingstijd en -kosten en 
bevordert de sociale en functionele diversiteit. Het 
wijkniveau wordt dus een essentieel actieniveau om 
de verschillende uitdagingen van een duurzame, 
veerkrachtige en inclusieve stad aan te gaan. 
De ‘nabije Stad’ is dus een van de 7 ambities van 
het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikke-
ling (GPDO) geworden. Uitgerust met een specifiek 
cartografisch model is de Stad nu al in staat om, 

via een heatmap, de ruimtelijke dekking van de 
zogenaamde buurtvoorzieningen en -diensten te 
analyseren. De rode/warme zones zijn dus de zo-
nes met veel voorzieningen en de groene/koude 
zones zijn de zones met minder voorzieningen. Dit 
eerste werk, dat het voorwerp is geweest van talrij-
ke ruimtelijke modelstudies, wordt thans gebruikt 
als basis voor de ontwikkeling van een doeltreffen-
der model dat wordt bestudeerd. 

Om het concept en de operationalisering ervan via 
een Geografisch Informatiesysteem (GIS) te verfij-
nen, heeft de Stad Brussel in 2020 een overheids-
opdracht uitgeschreven om haar bij haar opdracht 
te helpen. 

LIEVEVROUWBROERSTRAAT 20-28
 
De gebouwen in de Lievevrouwbroersstraat nr. 
20 tot en met 28 vormen een van de laatste gro-
te stadskankers in de onmiddellijke nabijheid van 
Man-neken Pis en in de perimeter ingeschreven op 
de werelderfgoedlijst van de Unesco. Deze ge-
bouwen, die werden gebruikt voor huisvesting en 
handel, zijn sinds 2003 geklasseerd als “groep tra-
ditionele huizen” (van nr. 20 tot nr. 24). Deze werden 
verwaarloosd door hun eigenaar na een moeilijke 
erfenis. In overeenstem-ming met de “crescen-
do”-strategie hebben de stadsdiensten aanvankelijk 
een van de mede-eige-naars begeleid en geadvi-
seerd bij zijn aanpak om een kunstenaarsresidentie 
te creëren. Aangezien dit project niet kon worden 
voltooid, werd in 2014 besloten om de eigenaars te 
belasten op basis van het reglement voor “verwaar-
loosde of onver-zorgde gebouwen, onbewoonde of 
onafgewerkte gebouwen”. Dit duurde tot 2020, toen 
de Stad een klacht indiende bij de gewestelijke cel 
Leegstaande Woningen, om dit erfgoedcomplex 
te redden. Dankzij de druk die aldus uitgeoefend 
werd op de eigenaars, besloten zij uiteindelijk de 
gebouwen openbaar te verkopen, waardoor de Stad 
in het najaar van 2020 een recht van voorkoop op dit 
gebouwencomplex kon laten gelden en het in het 
gemeentelijk patrimonium kon opnemen met het 
oog op de uitvoering van een gemengd project dat 
woningen, commerciële ruimtes en/of ambachtelij-
ke activiteiten combineert.
 
 
 
 

LANCERING VAN HET KIMAATPLAN 2.0 VAN STAD 
BRUSSEL  

Na de evaluatie van het klimaatactieplan 2018 “We 
are the change”, is op 9 december 2020 gestart 
met de ontwikkeling van het Klimaatplan 2.0 van 
de Stad Brussel.
Aangezien de Stad Brussel zich op 23 september 
2019 in de klimaatnoodtoestand heeft verklaard 
en zich ertoe heeft verbonden om tegen 2050 een 
koolstofneutrale stad te worden, ligt het nieuwe 
klimaatplan in de lijn van deze doelstelling. 
Het doel van dit project is Agenda 21 en het kli-
maatplan “We are the change” samen te voegen 
en alle klimaatacties van de Stad in een enkel plan 
samen te brengen en te verrijken. Het plan moet 
ook op intelligente wijze afgestemd zijn op het 
Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, 
waarvan de voorbereiding gelijktijdig van start is 
gegaan.
 
De publicatie van het Klimaatplan 2.0 van de Stad 
Brussel is gepland voor december 2021. 
 

GEMEENTELIJK WATERPLAN 
 

Om een “transversaal gemeentelijk waterplan” op 
te stellen, zoals gepland volgens het meerderheids-
akkoord 2018-2024 - een primeur in het Brussels 
gewest, werd beslist een opdracht te lanceren 
voor het opstellen van een Gemeentelijk Waterplan 
(GWP), vergezeld van een specifiek milieueffecten-
rapport (MER). 
Het zal in overeenstemming zijn met het geweste-
lijke Waterbeheerplan (WBP) en worden gekoppeld 
aan het toekomstige Gemeentelijk Plan voor Duur-
zame Ontwikkeling (GPDO) en het Klimaatplan 2.0.

Deze twee studies moeten in 2021 voltooid zijn. 
Om ervoor te zorgen dat de verschillende be-
langhebbenden bij het waterbeheer zich dit GWP 
goed eigen maken, zijn én worden er verschillende 
participatieve workshops georganiseerd. Hierbij 
zijn zowel externe deskundigen (regionale over-
heidsinstanties, verenigingen of zelfs academici) 
als interne deskundigen van een multidisciplinai-
re werkgroep, de “taskforce Water”, betrokken. 
Dit transversale orgaan bestaat uit een vijftiental 
technische experten uit een tiental diensten van de 
Stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minuten
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DUURZAME WIJKCONTRACTEN (DWC) 

Met al 3 duurzame wijkcontracten in uitvoering
werd het jaar 2020 gekenmerkt door de
toekenning van een gewestelijke subsidie van  
€12.500.000 voor de verwezenlijking van het nieu-
we DWC Helihaven-Antwerpen. De Stad Brussel 
zal dit 18de vernieuwingsprogramma uitvoeren op
een specifiek deel van haar grondgebied, gelegen
in de Noordwijk, van 2021 tot 2025.
Wat de lopende programma’s betreft, worden
voor het DWC Bockstael projecten voltooid zoals
de renovatie van het voormalige station van Laken,
waarvan de oplevering in september 2020 plaats-
vond.Na twee jaar van omvangrijke werkzaamhe-
den wordt het hele gebouw in een nieuw jasje
gestoken en sinds eind 2020 brengt ‘La Maison de
la Création’ dit nieuwe culturele en artistieke
centrum tot leven.

Het DWC De Marollen heeft verschillende pro-
jectoproepen voor burgers gelanceerd, zoals 2 
projectoproepen ‘Made in Marollen’, waardoor niet 
minder dan 21 projecten voor een totaalbedrag 
van € 145.000 konden worden gefinancieerd: het 
repair café van de Marollen, percussieworkshops 
voor jongeren, Biblicyclette - straatbibliotheek en 
spelotheek, het fietsatelier van de Marollen ... 

Het team van het DWC De Marollen kon ook een 
subsidie van € 370.000 toekennen ter ondersteu-
ning van de voedsel(hulp)sector voor gezonde en 
duurzame voeding. Het project, dat gezamenlijk 
wordt gedragen door het OCMW, de vzw Ca-
pucines en de vzw Comité de la Samaritaine, 
heeft een gemeenschappelijk doel: een platform 
‘Voeding-Gezondheid’ voor de Marollen ontwikke-

len om een regelmatige, kwalitatieve, voldoende 
evenwichtige voeding voor iedereen te bereiken. 
(Plasma - Plateforme Alimentation Santé Marolles).

STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN (SVC) 
 
Momenteel worden op ons grondgebied 2 SVC’s 
ontwikkeld: het SVC 1 Citroën-Vergote en het SVC  
5 Heyvaert-Poincaré. In de loop van 2020, na de 
oproep van 2019, zijn verschillende verenigingen 
met hun project begonnen. Onder meer de vzw 
Canal It Up die projecten ontwikkelt om het kanaal 
schoner te maken en de kwaliteit van het water 
te verbeteren, terwijl meer ruimte aan de natuur 
wordt gegeven. Tijdens kajaktochten onder de 
begeleiding van vrijwilligers wordt elke week naar 
plastic afval gevist en wordt de bewustwording van 
verontreiniging en biodiversiteit verhoogd.

Op de sokkel Helihaven-Antwerpen is de vzw 
Atelier Groot Eiland gestart met een stadsmoestuin 
en een collectieve tuin onder de naam Helifarm. 
In partnerschap met Velt en Harmonie willen deze 
organisaties zorgen voor meer dynamiek, sociale 
cohesie en netheid rond deze nieuwe plek voor 
stadslandbouw.

STRIPROUTE
 
Naast het voortdurende onderhoud en de renovatie 
van de bestaande stripmuren, breidt de Striproute 
van de Stad Brussel zich voortdurend uit. In 2020 
zijn 3 nieuwe fresco’s verschenen, waarvan 2 in 
Haren: Yasmina en Stoppeltje. Ten slotte ook de 
muurschildering Krokodillen dat in hartje Vijfhoek 
voorbijgangers bewust maakt van intimidatie in de 
openbare ruimte. 
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STRATEGIE

Het departement Demografie heeft het meerder-
heidsakkoord van de Stad vertaald in 3 strategi-
sche dashboards voor elk van de afdelingen van 
het departement (Loketdiensten, Dienst van het 
Jonge Kind, Senioren). De in deze strategische 
plannen opgenomen projecten zijn geprioriteerd, 
projectleiders zijn aangewezen, projectfiches op-
gesteld, risico’s, hefbomen en indicatoren zijn ge-
definieerd en de uitvoering van de projecten wordt 
op kwartaalbasis gecontroleerd. De dashboards 
worden jaarlijks herzien in functie van de evolutie 
van de strategie. 

De Stad heeft software aangeschaft om het stra-
tegische plan te kunnen volgen. Het departement 
Demografie is sterk betrokken bij de werkgroep die 
in het leven is geroepen voor deze opvolging.

Daarnaast heeft Stad Brussel haar digitale revolutie 
ingezet met haar project voor de ontwikkeling van 
een CiRM-CMT-platform en een burgerportaal, 
waardoor Brusselaars via verschillende commu-
nicatiekanalen in contact kunnen komen met hun 
stadsdiensten. In het nieuwe Administratief Cen-
trum zal ook een geïntegreerde frontoffice worden 
ingericht. Het departement Demografie heeft zijn 
expertise ter beschikking gesteld van de directie 
Ontwikkeling/Organisatie en i-City om het bestek 
op te stellen, de processen te analyseren, in kaart 
te brengen en te implementeren in het nieuwe 
platform, alsook om het onthaal en de dienstver-
lening via verschillende kanalen aan de burgers te 
uniformiseren en te verbeteren. 

De activiteiten van de dienst Senioren zijn met 
ingang van 01/06/2020 overgedragen aan de 
buurthuizen van het OCMW.

 
BEHEER VAN DE COVID-CRISIS

De belangrijkste taken van het departement 
Demografie zijn het beheer van de crèches en de 
uitvoering van administratieve procedures aan de 
loketten (bevolking, burgerlijke stand …). De conti-
nuïteit van de dienstverlening aan de burgers werd 
gedurende heel 2020 gewaarborgd, ondanks de 
opeenvolgende lockdowns. 
 
 
 
 

 

Tijdens de eerste lockdown werden de openings-
tijden van de kinderdagverblijven en begraaf-
plaatsen en de activiteit aan het loket aangepast 
aan de gezondheidsmaatregelen van de federale 
regering. 

• Het volledige of gedeeltelijke elektronische 
beheer van talrijke administratieve taken, reke-
ning houdend met de burgers die slachtoffer 
zijn van de digitale kloof.

• De implementatie van de elektronische hand-
tekening voor de diensten.

• Een gepersonaliseerde en efficiëntere ont-
vangst op afspraak.

• Een toename van het aantal onlineprocedures 
door toegang te bieden tot zowel elektroni-
sche als papieren aanvraagformulieren.

• De digitalisering van de dossiers en de uitwis-
selingen tussen administratieve diensten om 
verwerking op afstand mogelijk te maken.

• De verduidelijking van de informatie die via de 
website van de Stad wordt verstrekt.

• De aanmaak van nieuwe mailboxen om beter 
te kunnen communiceren met de burgers. 

• Elke medewerker opleiden rond NWOW (nieu-
we werkmethoden) en het nodige materiaal 
daarvoor geven.

• De verdere uitrol van telewerk.
• De methodologie aanpassen zodat teamver-

gaderingen, brainstormingsessies, persoonlijke 
begeleiding en coaching, de opstelling of 
bijwerking van vademecums efficiënt verlopen.

• De integratie en opleiding van (nieuwe) mede-
werkers en verantwoordelijken.

• De toename van de bereikbaarheid/openings-
uren van telefonische diensten.

Wat de kinderopvang betreft, heeft de pandemie 
geleid tot een opeenvolging van openingen en 
sluitingen van kinderdagverblijven en dit om uit-
eenlopende redenen: bevestigde Covid-gevallen 
in het kinderdagverblijf, afwezigheid van ziek per-
soneel of personeel in quarantaine, aanpassing van 
de maatregelen in essentiële sectoren ... een deel 
van het personeel was tijdelijk werkloos, terwijl een 
ander deel vrijgesteld was van dienst. 

Ondanks deze moeilijkheden moet worden bena-
drukt dat de omkaderende teams (directies, maat-
schappelijk assistenten, verpleegsters, psycho-
logen) en de hele administratieve dienst van het 
Jonge Kind blijk hebben gegeven van flexibiliteit, 
creativiteit en aanpassingsvermogen. 
Deze gezondheidscrisis heeft geleid tot verbete-
ringen in de manier waarop wij werken en commu-
niceren. 

Er werd met name een beroep gedaan op de 
maatschappelijk assistenten om de band met de 
gezinnen en - a fortiori - de bijzonder kansarme 
en/of geïsoleerde gezinnen in stand te houden. Er 
werd een aanzienlijke toename van geweld binnen 
gezinnen vastgesteld en onze teams hebben 
daarom meer waakzaamheid aan de dag moeten 
leggen.

Gezien de gezondheidscontext hebben wij een 
duidelijke daling van het aantal inschrijvingsaanvra-
gen moeten betreuren (cijfers hieronder). 

ENKELE PROJECTEN:

Loketdiensten 

In december 2019 heeft het departement Demo-
grafie een open forum georganiseerd dat heeft 
geleid tot de creatie van het project DEMODREAM 
TEAM. Het doel hiervan is, in een “participatieve 

dynamiek”, het initiatief en de participatie van de 
medewerkers aan te wakkeren bij de werking van 
het departement Demografie. Elke medewerker 
kan zich engageren en zijn of haar mate van be-
trokkenheid en thema kiezen. 

Er zijn prioritaire projecten vastgelegd: Cleandays, 
‘Beleef mijn werkdag’, animatie rond respect, gids 
voor nieuwkomers, buddy-project (peter/meter 
op het werk), oprichting van een redactiecomité, 
ontwikkeling van een intranetpagina, beurtelingse 
voorstelling van de diensten.

Daarnaast zijn in 2020 andere grote projecten 
opgezet:

• Creatie van een Openbare Computerruimte in 
het Administratief Centrum.

• Interne opleidingen over de onderwerpen 
front office support, streven naar kwaliteit voor 
de verantwoordelijken, oprichting van een pool 
van opleiders voor elke dienst.

• Verbeteringen van de werking van de Data-
bank Akten Burgerlijke Stand (DABS).

• Inwerkingtreding van de nieuwe biometrische 
identiteitskaart.

• Levering van paspoorten/rijbewijzen aan huis.
• Nieuwe bewegwijzering en informatiescher-

men in de wachtruimten.
• Uitbreiding van de activiteiten aan de ge-

mengde snelloketten.
• Digitalisering van de rijbewijsfiches.
• Implementatie van een systeem voor telefo-

nische interactie met de burger (Interactive 
Voice Response).

• Oprichting van een dienst voor simultaan tol-
ken, op afstand, in gebarentaal.

• Verbetering van de uitrusting op de begraaf-
plaatsen.

• Versterking van de samenhang van de teams 
(door het organiseren van gemeenschappelij-
ke activiteiten, virtuele teambuildings).

• Vergemakkelijking van de toegang tot het 
Administratief Centrum en de verbindingsbu-
reaus voor personen met een handicap.

• Actieve herintegratie van langdurig afwezige 
werknemers door aangepaste arbeidsomstan-
digheden aan te bieden en te werken aan de 
motivering van de betrokken werknemers.

• Implementatie van het maken van foto’s aan 
het loket voor paspoortaanvragen in de wijk-
kantoren. 
 
 
 
 

 
 

DEMODREAM TEAM 
om het initiatief en de participatie 

aan te wakkeren

Ontwikkeling van een  
CiRM-CMT-platform en  

een burgerportaal
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 Kinderopvang 

In 2020 werden er verschillende projecten opge-
start of geconcretiseerd: 

• De omvorming van crèches tot ecocrèches 
werd in september 2020 voortgezet voor 3 
nieuwe locaties (Bruyn, Mario Ramos en Hé-
liport).

• Opzetten van een internetplatform met spelle-
tjes en advies voor ouders om contact te hou-
den tijdens de weken van strenge lockdown.

• Er werd verder gewerkt aan de nieuwe web-
site voor het Jonge Kind. Het is de bedoeling 
de zichtbaarheid van de dienst te vergroten 
door deze een eigen identiteit en een eigen 
huisstijl te geven.

• Implementatie van verschillende IT-tools met 
het oog op de inwerkingtreding van de grote 
hervorming van ONE. 

• Implementatie van een nieuw systeem voor 
de registratie van aanvragen voor plaatsen in 
Nederlandstalige kinderdagverblijven via de 
integratie in het onlineplatform van het lokaal 
loket Kinderopvang Brussel.

• Opstart in 2020 van het Emilie-project (geleid 
door de vzw Badje en in samenwerking met 
het OCMW) in vijf kinderdagverblijven met als 
doel kinderen uit bijzonder kansarme gezinnen 
op te vangen. De eerste kinderen kregen een 
plaats in september 2021. 

• Herziening van de scholingsvoorwaarden voor 
nieuwkomers.

• Afronding van het opleidingstraject van de 
directeurs/directrices van kinderdagverblijven.

• Invoering van een nauwe opvolging van 
langdurige afwezigheden van personeel, in 
samenwerking met de HR-dienst.

• Maken van stoffen maskers voor kinderop-
vang, dankzij de medewerking van een tiental 
vrijwilligers.

 Kinderopvang

Aantal door de dienst van het Jonge Kind geregis-
treerde aanvragen voor plaatsen voor alle crèches 
en peutertuinen:

Franstalige gedeelte: 

1711 aanvragen geregistreerd. In vergelijking met 
2019 is er een daling van 413 aanvragen die recht-
streeks verband houdt met de gezondheidscrisis. 
73% van de aanvragen komt van mensen die op het 
grondgebied van de Stad Brussel wonen, 19% van 
mensen die in een andere gemeente van het Brus-
selse gewest wonen, 9% van buiten het Brusselse 
gewest. 
50% van de Brusselse aanvragers heeft een be-
roepsactiviteit en 5% volgt voltijds onderwijs.

Nederlandstalige gedeelte:

652 aanvragen geregistreerd. Sterke stijging van de 
aanvragen in 2020. 
63% van de aanvragen komt van mensen die op 
het grondgebied van de Stad Brussel wonen.
79% van de Brusselse aanvragers heeft een be-
roepsactiviteit.

Aantal kinderen opgevangen in de  
kinderdagverblijven en peutertuinen van  
de Stad Brussel

Voor zowel het Franstalige als het Nederlandsta-
lige gedeelte hebben we in verhouding hetzelfde 
aantal kinderen opgevangen als in 2019

Franstalige gedeelte:
 
2366 kinderen.
86% van de gezinnen woont op het grondgebied 
van de Stad Brussel.
10% in een andere gemeente van het Brusselse 
gewest.
4% buiten het Brusselse gewest.
54% van de gezinnen heeft een beroepsactiviteit 
en 7% volgt voltijds onderwijs.

Nederlandstalige gedeelte:

355 kinderen.
In 2020 waren er 25 administratieve producten elektronisch beschikbaar.

ENKELE CIJFERS

 Loketdiensten

9%

19%

73%

  STAD BRUSSEL

  BRUSSELS GEWEST

  BUITEN BRUSSELS     
      GEWEST
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Het algemeen beleidsprogramma van de Stad 
Brussel voor de periode 2018-2024 erkent de 
uiterst belangrijke rol die voor scholen en bibliothe-
ken is weggelegd bij de totstandkoming van een 
democratische, rechtvaardige en solidaire samen-
leving waarin iedereen wordt gerespecteerd en die 
zich inzet voor milieubehoud.

Naar aanleiding hiervan heeft het departement 
Openbaar Onderwijs (OO) een strategisch plan 
opgesteld waarin een belangrijk doel is vastgelegd 
voor de kwaliteit die ontwikkeld en bevorderd 
moet worden op het vlak van het onderwijs, het 
personeel en de onderwijsinfrastructuur. Dit 
plan is opgesplitst in een reeks participatieve en 
samenwerkingsacties. Die zijn afgestemd op de 
samenleving, duurzame ontwikkeling en digitale 
transformatie, aangepast aan de behoeften van elk 
individu en toegankelijk voor iedereen. Het plan 
wordt geleid door goed bestuur en is gericht op 
resultaten.

De inrichtende macht (IM) van de Stad investeert 
heel wat menselijke, structurele en financiële mid-
delen op haar zowat 120 locaties. Meer dan 5000 
personeelsleden werken op het terrein in een rijke 
pedagogische omgeving, met moderne technolo-
gische middelen en een dynamische verspreiding 
van informatie (pedagogisch intranet, nieuwsbrief …).
 
Het jaar 2020 stond natuurlijk in het teken van het 
uitbreken van de Covid-19-pandemie die het leven 
op de scholen helemaal overhoop gegooid heeft. 
De Stad heeft veel energie en middelen besteed 
aan het opvangen van de enorme gevolgen van 
deze ongekende crisis.

In dit verslag staat een reeks specifieke maat-
regelen die de IM heeft genomen om kinderen, 
leerlingen en studenten in staat te stellen hun 
onderwijs en opleidingen in veilige en stimuleren-
de omstandigheden voort te zetten. Voor de Stad 
Brussel, waarvan de bevolking stevig het hoofd 
moet bieden aan de socio-economische realiteit, 
is het van essentieel belang om te zorgen voor 
onderwijscontinuïteit, door de leerprocessen te 
stimuleren, integratie te bevorderen en ongelijkhe-
den te overbruggen. In deze dramatische context 
heeft de IM kunnen vaststellen hoezeer de directie 
en al het personeel meer dan ooit de idealen van 
humanisme, luisteren, solidariteit, zachtaardigheid 
en empathie in de praktijk brengen. 
                                                            
1. OPENBAAR ONDERWIJS EN DE PANDEMIE

De COVID-19-pandemie weegt zwaar op de scho-
len en openbare bibliotheken. Ze heeft aanzienlijke 
gevolgen voor het personeel van de scholen en 
een blijvend effect op de school- en academische 
loopbaan van de leerlingen en studenten. De soci-
ale en psychologische gevolgen van de crisis zijn 
zeer aanzienlijk en vereisen adequate psycho- 
medisch-sociale hulp.  

Tijdens de eerste lockdown heeft het departement 
enorm veel IT-middelen ingezet om de noodsitu-
atie op te vangen. Er werden “Office 365”-accounts, 
met toegang tot “Teams” (videoconferentie) 
aangemaakt voor duizenden leerlingen en studen-
ten. Het intranet en de website van het Openbaar 
Onderwijs hebben het ook mogelijk gemaakt om 
talrijke pedagogische ideeën te verspreiden.

De zeer sterke toename van de verspreiding van 
het virus eind oktober 2020 was merkbaar in de 
besmettingscijfers op schoolniveau. Iedereen die 
actief is op het terrein, heeft elke dag grote in-

spanningen geleverd om alle mogelijke risico’s op 
virusoverdracht zoveel mogelijk tot een minimum 
te herleiden. Directeurs, leerkrachten, opvoeders, 
schoonmaak- en onderhoudspersoneel, me-
disch-sociale diensten en GIDPBW verrichtten een 
immense hoeveelheid werk en dit op systemati-
sche, nauwgezette en geduldige wijze.

De veerkracht van de leerlingen en studenten 
moet worden benadrukt omdat zij de gezond-
heids- en social distancing-maatregelen, met 
name het dragen van een mondmasker voor ieder-
een ouder dan 12 jaar, perfect opvolgen. Leerlin-
gen en studenten krijgen te maken met drastische 
beperkingen op het sociale, culturele en sportieve 
vlak van hun leven en worden geconfronteerd met 
grote ongerustheid: de gezondheid van naasten, 
ouders, grootouders of vrienden, toekomstper-
spectieven, afstandsonderwijs, de onmogelijkheid 
om in de financiële behoeften te voorzien, enz.

In geval van tijdelijke afwezigheid van leerkrachten 
wegens besmetting en/of quarantaine en om te 
voldoen aan de leerplicht, heeft het OO, als enige 
in de Franstalige onderwijswereld, een mobiel 
onderwijsteam van 20 leerkrachten, 20 assistenten 
en 4 extra opvoeders aangesteld. Dat zorgt voor 
continuïteit bij de opvang en de pedagogische 
omkadering van de leerlingen.

Het hybride onderwijs dat sinds de eerste lockdown 
en opnieuw sinds oktober 2020 geleidelijk inge-
voerd werd voor leerlingen vanaf de tweede graad 
van het secundair onderwijs, voor leerlingen van het 
hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs stelt 
nieuwe eisen op pedagogisch vlak. Om het stadium 
van noodsituatie en improvisatie achter zich te laten, 
werd een specifiek plan opgesteld met vaste doel-
stellingen, toegewezen middelen en verwachte re-
sultaten. In 2020 werden meer dan 1200 computers 
verdeeld onder leerlingen en studenten die deze 
nodig hadden. Er werden laptops ter beschikking 
gesteld van leraren, en lokalen werden uitgerust 
met verschillende aangepaste technologieën zoals 
camera’s, microfoons, tablets ...  

Het OO heeft vanaf het begin van het schooljaar 
2020-2021 ook geïnvesteerd in de installatie van 
27 videoconferentieruimten voor scholen van het 
secundair en hoger onderwijs. 

Op psychosociaal en pedagogisch vlak werd het 
werk van de PMS-centra en dat van de klinische 
teams van SeSaMe (geestelijke gezondheid) voort-
durend toegespitst op leerlingen en studenten 
met psychologische en/of sociale moeilijkheden. 
Talrijke situaties van schooluitval kregen bijzondere 
aandacht in nauw overleg met de eerstelijnsinstel-
lingen. 

In deze uiterst moeilijke gezondheidscontext heeft 
de Stad haar schoonmaak- en onderhoudsperso-
neel voor scholen uitgebreid door 50 mensen aan 
te werven, bovenop het bestaande kader van 520 
leden. Bovendien heeft zij een contract gesloten 
met een privébedrijf om, indien nodig, gebruik te 
kunnen maken van mobiele schoonmaakploegen 
om de continuïteit in het hygiënisch onderhoud van 
onze talrijke lokalen te waarborgen. In geval van 
een quarantaine van het onderhoudspersoneel zal 
deze schoonmaakploeg binnen 24 uur langskomen 
om de school volledig te poetsen. 

Begin juni 2020 heeft het OO een psychosociale 
enquête uitgewerkt. Deze werd op grote schaal 
verspreid onder leerlingen van het middelbaar 
onderwijs: er werden 1737 reacties ontvangen. In 
het hoger onderwijs werden de getuigenissen van 
ongeveer 450 studenten verzameld. Het doel van 
deze bevragingen is het effect van de lockdown 
op de leerlingen en studenten te meten, naar hun 
eventuele angsten ten aanzien van de hervatting/
voortzetting van het programma te peilen, maar 
ook hen in staat te stellen hun verwachtingen en 
behoeften uit te drukken.
 
De resultaten dienen als leidraad voor het OO bij 
de invoering van maatregelen die het slagen van 
alle leerlingen moet bevorderen.  

Enorm veel IT-middelen

Psychosociale
enquête 120  

locaties 

Meer dan 5000 
personeelsleden op het terrein
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Concreet betekent dit: (onmiddellijke of uitgestel-
de) sessies van remedial teaching aanmoedigen, 
opleidingen voor digitale tools en meer bepaald de 
door de school gebruikte platforms, leerplatforms 
gebruiken, rekening houden met leermoeilijkheden 
en een passende ondersteuning opzetten met de 
PMS-centra, het onderwijs toespitsen op de “es-
sentiels pédagogiques” (een soort onderwijsdoe-
len), het belang van duidelijke instructies herhalen, 
het werk van de leerling plannen en de peda-
gogische methoden diversifiëren, formatieve en 
diagnostische evaluatie aanmoedigen, leerlingen 
klaarstomen voor externe proeven, voorrang geven 
aan de verwerving van beroepsvaardigheden in de 
cursussen van “Option de base groupée” (OBG) van 
het kwalificatiegericht onderwijs of kunstonderwijs. 

Wat de onderwijsdoelen (“essentiels pédagogi-
ques”) betreft, heeft de inspectie, in overleg met 
de leraren van elk vak, de essentiële punten van 
de leerprogramma’s vastgelegd zodat het nieuwe 
schooljaar nauwkeurig en efficiënt kan worden 
aangevat, overeenkomstig de Algemene Inspec-
tiedienst in de Federatie Wallonië-Brussel. Deze 
onderwijsdoelen zullen als basis dienen voor de 
onderwijsplanning van alle leraren.

De evaluaties in december 2020 in het secundair 
onderwijs was het onderwerp van voorafgaand de-
bat en reflectie vanwege de pedagogische teams, 
met specifieke voorstellen voor elke school, aan-
gepast aan hun context. Gezien de gezondheids-
situatie van november 2020 werd uiteindelijk, op 
advies van alle pedagogen, besloten deze sessie 
te schrappen om de door de lockdowns opgelo-
pen achterstand en/of leemten in te halen.

Op cultureel, recreatief en sportief gebied wer-
den er veel initiatieven genomen door leerkrach-
ten, met name leerkrachten lichamelijke opvoe-
ding, soms via digitale communicatiekanalen. 
Zo werden er ook verhalen via videoconferentie 
voorgelezen. Via het intranet van het OO werden 
ook andere middelen gedeeld, onder meer om 
filosofische kwesties over de lockdown aan te 
snijden.

Terwijl de burgerstages voor de leerlingen van het 
5de middelbaar dit jaar moesten worden opge-
schort, werden solidariteitsacties voorgesteld aan 
de scholen en uitgevoerd door de leerlingen van 
alle onderwijsniveaus: mondmaskers maken, le-
vering van door leerlingen bereide maaltijden aan 
ziekenhuizen, veiligheidsschermen maken, verzen-
ding van steunkaarten en tekeningen kinderen naar 
bejaarden in de rusthuizen, inzet van paramedische 
studenten bij de COVID-19-diensten van de Brus-
selse ziekenhuizen.

2. STUURPLANNEN VOOR SCHOLEN

In 2020 hebben de scholen hun stuurplan op-
gesteld, zoals voorzien door de Federatie Wal-
lonië-Brussel in het kader van het “Pacte d’ex-
cellence”. De belangrijkste doelstellingen zijn de 
versterking en verbetering van het onderwijs van 
de kleuterschool tot de middelbare school, met 
name om het aantal zittenblijvers en vroegtijdige 
schoolverlaters terug te dringen.

Het stuurplan heeft de vorm van een specifiek 
actieplan voor elke school. Het wordt opgesteld 
op basis van een diagnose die door het onderwijs-
team wordt gesteld, eventueel met inbreng van 
ouders en/of leerlingen. De scholen hebben intern 
intensief werk verricht, gecoördineerd door het 
OO, dat hen hielp met het teammanagement, de 
pedagogische samenhang en het prioriteren van 
doelstellingen.

Om het overzicht te bewaren, stelt het OO een 
masterplan op met de verschillende projecten die 
worden uitgevoerd om de door de scholen beoog-
de doelstellingen te bereiken. 
Onder deze projecten bleek ondersteuning bij 
lezen een uitdrukkelijke wens van veel scholen, en 
dit via verschillende middelen: schoolbibliotheek, 
klasbibliotheek, leeshoek … Een aantal scholen 
heeft ook een dagelijks leeskwartier in de klas 
ingevoerd. Daarom werd besloten om aan elke 
school financiële middelen toe te kennen naarge-
lang de voortgang van hun projecten rond boeken 
en lezen. Hierbij aansluitend heeft het OO in totaal 
tijdens het schooljaar zo’n 93 leeshoeken in 93 ver-
schillende klassen, 17 schoolbibliotheken en  
1 spelotheek opgezet. 
 
 
 

3. EEN GREEP UIT DE TALRIJKE INNOVATIEVE 
 PEDAGOGISCHE VERWEZENLIJKINGEN

De pandemie heeft alle aandacht gevergd van 
de pedagogische teams, die hun aanpak op het 
gebied van kennisoverdracht, samenwerking en 
evaluatie willen vernieuwen. Zoals in elk schooljaar 
en academisch jaar, hebben daarnaast innovatieve 
pedagogische verwezenlijkingen en projecten het 
daglicht gezien. Dit verslag geeft hier slechts een 
kort overzicht van.

BURGERINITIATIEVEN

De teams “Gender” en “Filosofie” van het OO 
hebben activiteiten voorgesteld om ideeën over 
gelijkheid te bevorderen, vooral in deze periode 
van pandemie. 
De geschiedenis van Afrika, en meer in het bijzon-
der van de kolonisatie en dekolonisatie, die nauwe-
lijks aanwezig is in de schoolprogramma’s, komt nu 
aan bod in onze programma’s, met voorstellen voor 
debatten en activiteiten over stereotype denkbeel-
den.

Helaas neemt het fenomeen van pesten op school 
toe, nog meer als gevolg van de pandemie. De 
gevolgen ervan zijn belangrijk voor de ontwikkeling 
van de kinderen en jongeren die er het slachtoffer 
van zijn. Sinds twee jaar werkt het OO samen met 
de directeurs van middelbare scholen, pedago-
gische teams en de vzw BRAVVO aan pedagogi-
sche bewustmakingsacties over dit thema om van 
de school een meer humane en solidaire plek te 
maken. 

Ecologie vormt het thema van diverse pedagogi-
sche projecten die erop gericht zijn om kinderen en 
jongeren bewust te maken van duurzame ontwik-
keling. Het OO heeft aan alle middelbare scholen 
een lespakket over klimaatrechtvaardigheid (“Justi-
ce climatique” - Centre National de Coopération au 

Evaluaties in  
december 2020

93  leeshoeken in 

93 verschillende klassen, 

17 schoolbibliotheken en  

1 spelotheek
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Développement) bezorgd. Het doel is de mogelijke 
transitietrajecten collectief te kunnen analyseren 
en de studenten de mogelijkheid te geven om na 
te denken en te argumenteren over, maar ook te 
bouwen aan een levensvatbare toekomst. 

De scholen breiden op het terrein hun micropro-
jecten voor duurzame ontwikkeling uit. Het gaat 
hierbij om pedagogische toepassingen en concre-
te, praktische acties. Voorbeelden zijn de invoering 
van compostering, de aanleg van moestuinen en 
de bestrijding van voedselverspilling. Deze projec-
ten krijgen vorm in het kader van het “Klimaatplan” 
met transversale samenwerkingsverbanden, onder 
andere met Good Planet, Brussel Mobiliteit en de 
Brusselse Keukens.

TALEN LEREN

De oprichting van een tweetalige afdeling basis-
onderwijs aan de École Charles Buls in september 
2020 sluit perfect aan bij de tweetalige leraren-
opleiding van het departement Pedagogie van de 
Haute École Francisco Ferrer. Deze nieuwe afde-
ling is al vanaf het eerste jaar een groot succes: de 
leerlingen omarmen op actieve en speelse wijze 
hun tweetalig basisonderwijs.

GEZONDHEIDSVOORLICHTING

In het kader van de pandemie is er in 2020 bij de 
preventiediensten vooral vraag naar voorlichting 
over hygiëne en de risico’s op virusoverdracht. Zij 
vervolgen echter hun verschillende programma’s 
op het gebied van relationele, emotionele en 
seksuele opvoeding (EVRAS) en de bestrijding van 
verslavingen. In dit verband is er een innovatief 
onderwijsproject gestart over de risico’s van canna-
bisgebruik bij jongeren.

KUNSTINITIATIE

Met het oog op de veelzijdigheid die voor elke op-
leiding noodzakelijk is, ontwikkelt en ondersteunt 
het OO de artistieke, muzikale en culturele vor-
ming, niet alleen in zijn academies voor kunston-
derwijs met aangepaste lestijden, maar ook op alle 
onderwijsniveaus, vanaf de kleuterschool.

Op initiatief van de Musea van de Stad Brussel 
hebben de scholen bijvoorbeeld een nieuw kos-
tuum ontworpen voor Manneken-Pis in 2020 ter 
gelegenheid van zijn 400ste verjaardag. Het project 

werd afgesloten met een tentoonstelling van alle 
creaties van de leerlingen.

4. INFORMATICA ALS PEDAGOGISCHE  
 HEFBOOM 

Het OO wil in de scholen, samen met de leerkrach-
ten en leerlingen, een voortrekkersrol spelen op 
het gebied van technologische ontwikkeling. Het 
computerpark wordt vernieuwd, al het administra-
tief en toezichthoudend personeel krijgt een laptop 
en de scholen worden uitgerust met wifi, interac-
tieve borden en videoconferentielokalen. In 2020 
werden ook de eerste interactieve sportzalen in 
gebruik genomen. 

Deze materiële verandering gaat gepaard met 
een reflectie over de “kunst van het lesgeven” met 
IT-middelen. Dit gebeurt door een vernieuwing 
van de methodologieën, door specifieke hybride 
opleidingen, door de verwezenlijking van projecten 
ter plaatse met onze leerkrachten en pedagogi-
sche adviseurs, door de aanwerving van “digitale 
opvoeders” vanaf 1 januari 2021.

Tot slot moedigt het OO initiaties tot «coderen» en 
“logica voor ICT” aan, via de beheersing van soft-
ware, het maken van video’s en bijvoorbeeld ook 
het creëren van een weerstation. Dit aspect van 
het onderwijs sluit aan bij de huidige sociale me-
dia, waarbij een goede kennis van algoritmische 
mechanismen meer dan ooit noodzakelijk lijkt om 
te ontsnappen aan de beperkingen van eenzijdig, 
vereenvoudigend en simplistisch denken. 

5. OPENBARE BIBLIOTHEKEN TEN DIENSTE 
 VAN DE SCHOLEN EN DE BEVOLKING

De bibliotheken van de stad bieden tal van dien-
sten aan: klasbezoeken, uitleningen voor een lange 
periode en van boeken in meerdere exemplaren, 

hulp bij documentair onderzoek, thematische 
bibliografieën ... Ze organiseren activiteiten, ont-
moetingen met auteurs en illustratoren, alsook ten-
toonstellingen. De jongste kinderen nemen onder 
meer deel aan de activiteiten van de “Biennale Paul 
Hurtmans du Livre de jeunesse”, de actie “J’aime 
lire” vanaf de kleuterschool, het “Festival bruxel-
lois de la Petite Enfance”, de activiteiten die de 
bibliotheken organiseren tijdens het Feest van de 
Jeugd ...

De gezondheidscrisis zorgde voor een onderbre-
king van culturele bijeenkomsten die sinds eind 
2020 digitaal worden hervat en voortaan toegan-
kelijk zijn op de websites van de bibliotheken. Om 
de sluiting van publieke gebouwen tijdens de 
verschillende fasen van de lockdown op te vangen, 
is een aangepaste uitleendienst van het type “click 
and collect” opgezet. Die kende een groot succes 
bij de lezers. 

6. PROFESSIONALISEREN VAN AANWERVING 
 EN SPECIFIEKE OPLEIDINGEN

In 2020 ging bijzondere aandacht uit naar selec-
tiegesprekken die een van de belangrijkste fasen 
vormen van het beheer van de human resources 
die specifiek zijn voor het OO. 

Voor bepaalde functies werd een nieuw instrument 
in het aanwervingsproces geïntegreerd:  
psycho-technische tests (HUDSON), met redeneer- 
en persoonlijkheidstests. Deze proeven bepalen op 
zich niet of iemand al dan niet wordt aangeworven, 
maar stellen de aanwervingsjury wel in staat het 
profiel van de kandidaten te verfijnen.  

Het OO biedt zijn personeel een opmerkelijke 
waaier bijscholingen aan in alle disciplines. Heel 
wat opleidingen werden nog steeds via videocon-
ferentie gehouden. Op het kruispunt van neurowe-
tenschappen, psychologie en onderwijs ontstaat 
een nieuw studiedomein: neuro-educatie.
In het kader van het aanwervingsbeleid en met het 
oog op het lerarentekort voor bepaalde vakken 
(met name moderne talen, wiskunde en weten-
schappen) werd in 2020 een partnerschapsproject 
tussen het OO en ACTIRIS gelanceerd. Er werd een 
tiental kandidaten geselecteerd die zich momen-
teel omscholen en een loopbaan als leraar ambi-

eren. Zij zullen een pedagogische opleiding met 
aangepaste lestijden volgen aan onze hogeschool 
die hen aan het einde van de opleiding de titel van 
leraar voor het lager secundair onderwijs toekent, 
aangepast aan hun verworven kwalificaties en 
ervaring.

7. VERNIEUWING VAN HET SCHOOLMEUBILAIR

Het OO trekt nieuwe investeringsbudgetten uit om 
het meubilair van de scholen te vernieuwen. Afge-
zien van het slijtageniveau is het meubilair ook niet 
langer geschikt voor de nieuwe, op samenwerking 
gerichte onderwijsmethoden die een nieuwe or-
ganisatie van de ruimten en klassen vereisen. Deze 
logistieke inspanning vertrekt van een aanpassing 
aan de huidige eisen en een verbetering van de  
esthetische omgeving van de kinderen en jonge-
ren. 

8. ENERGIE, VERGROENING VAN  
 SCHOOLGEBOUWEN EN ... PEDAGOGIE

Veel van de projecten die gericht zijn op ener-
gieverbeteringen in scholen, gaan gepaard met 
vergroeningsprogramma’s en zijn gekoppeld aan 
innovatieve pedagogische initiatieven. Leerlingen 
van de stedelijke scholen ontdekken hun roeping 
als ambassadeurs van duurzame consumptie en 
van respect voor het milieu en ecologie.

Naast verschillende renovaties, onder meer van 
speelplaatsen en gebouwen, worden projecten 
voor de uitbreiding en bouw van nieuwe scholen 
in Laken en Haren bestudeerd en/of uitgevoerd 
om tegemoet te komen aan de zeer grote vraag 
naar plaatsen in het secundair onderwijs in het 
Brussels gewest.

STATISTISCHE GEGEVENS van het OO (zie bijlage)
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In het bijzondere jaar 2020 heeft de Grondregie 
haar opdracht voorgezet om het private patrimoni-
um van de Stad Brussel te beheren en te ontwikke-
len. Daarbij heeft ze er nauwlettend op toegezien 
dat de budgettaire impact beperkt bleef. 

Toch heeft de crisis een zware impact gehad en 
sterk gewogen op de inkomsten. 

De Grondregie heeft haar huurders die recht-
streeks getroffen werden door de gezondheids-
maatregelen, zo goed mogelijk begeleid. Dit heeft 
ze gedaan door substantiële vrijstellingen toe te 
kennen aan de handelaars van wie de economi-
sche activiteit bedreigd was.

Deze directe steun (naast de opschorting van 
aanmaningen, uitstel van betalingen en in de tijd 
gespreide aflossingsplannen) bedroeg in totaal  
€2.058.538,00. De effecten daarvan wegen uiter-
aard rechtstreeks op de ontvangsten, maar het 
ging om een strategische keuze om de economi-
sche veerkracht te versterken en het herstel van 
de economische activiteiten “na Covid” te bespoe-
digen. Zo kunnen de economische actoren hun 
heropstart aanvatten met een gezondere financiële 
basis.

Als huisvestingspartner heeft de Grondregie, over-
eenkomstig haar belangrijkste taak, de gezinnen 
ondersteund die rechtstreeks getroffen werden 
door de crisis en van wie een fundamentele be-
hoefte - hun woning - rechtstreeks bedreigd werd 
(voor een bedrag van € 67.150). 

De Grondregie heeft zich ook inschikkelijk op-
gesteld wat de achterstallige betalingen betreft. 
Zo heeft ze geen aanmaningen verstuurd, de 
inningsprocedures opgeschort en gespreide 
afbetalingsplannen opgemaakt. De schuldvorde-
ringen bedroegen hierdoor € 2.843.310,00. Dat is 
een verhoging met 58% tegenover 2019. Voor dit 
risico op wanbetaling werd een provisie van 100% 
aangelegd. 

De gezondheidsmaatregelen hadden ook een be-
langrijke invloed op het beheer van de projecten, 
waarvan de termijnen een impact ondervonden. 
Daardoor zijn immers niet alleen de woningen pas 
later beschikbaar, met een verlies aan huurinkom-
sten tot gevolg. Ook de investeringskosten vallen 
hoger uit door de bijkomende maatregelen voor de 
onvoorziene omstandigheden waarmee de aanne-
mers geconfronteerd werden.

In deze context daalden de lopende inkomsten 
(€ 44.224.293,00) met 4,2% tegenover 2019 en dit 
voornamelijk door lagere huuropbrengsten (-4,3%).
Zonder de gerichte begeleidende maatregelen en 
de sluiting van het Koninklijk Circus, een gevolg van 
de lockdown, zouden de huurontvangsten geste-
gen zijn met 3,8%.

De lopende uitgaven kenden een lichte stijging 
van 1,8%, wat het bedrijfsresultaat op € 11.265.076 
brengt. 

De recessie heeft geleid tot een negatief operatio-
neel resultaat van € 1.126.847.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondanks een bijzonder complex en uitdagend 
2020 op het niveau van de operationele werking, 
heeft de Grondregie 249 nieuwe residentiële huur-
contracten en 25 handelshuurovereenkomsten 
kunnen afsluiten en heeft ze bovendien een zeer 
hoge bezettingsgraad kunnen behouden (bezet-
tingsgraad voor woningen: 96,89%, bezettings-
graad voor handelspanden: 97,40%). 

Het actief op de balans bedroeg op 31/12/2020  
€ 842.986.170,00. Dit ligt aan de herwaarde-
ring van de bouwprijzen (+3,4%), de grondprijzen 
(+1,44%) en hoofdzakelijk de lopende en gereali-
seerde investeringen.
 
ENKELE HOOFDPUNTEN:

De Grondregie heeft op een actieve wijze de 
ontwikkeling en de opwaardering van haar pa-
trimonium voortgezet en ondanks het feit dat de 
investeringen in een gestaag tempo verdergaan, 
blijft de schuldgraad beperkt tot 27,45% (wat het 
totaalbedrag van de leningen op € 225.627.705,00 
brengt). 
 
De Grondregie heeft haar activiteiten voortgezet, 
aansluitend op haar belangrijke operationele taken: 
 
1. DE ONTWIKKELING VAN HET PATRIMONIUM

De Grondregie heeft de concretisering van haar 
woningplannen voortgezet met de bouw van 235 
eenheden, verdeeld over 11 werven (Lombard 26: 

10 - MApa: 43 - Maalbeek: 8 - Groenweg: 61 -  
Harenberg III: 41 - Sint-Jan-Nepomucenus: 10 - 
Harmonie: 9 - Zenne: 15 - Verdun: 3 - Papenhout: 
11 - Tuinbouwers (39/43): 14).
Anderzijds konden de projecten Harenberg II  
(34 woningen) en Beizegem 184 (9 woningen)  
afgewerkt worden ondanks de Covid-con-
text. 

De studies over 17 projecten worden voortgezet, 
in verschillende fasen, om op termijn 400 nieuwe 
wooneenheden aan te bieden aan de Brusselaars.

In het kader van de actieve ontwikkelingspolitiek 
van haar onroerend patrimonium, evalueert de 
Grondregie het marktpotentieel en bestudeert ze 
de financiële haalbaarheid met inachtneming van 
haar gronddoelstellingen.   

In 2020 was het mogelijk, op basis van een voor-
kooprecht, een bouwvallige maar uitzonderlijke 
site te verwerven in de Lievevrouwbroerstraat. 
Ze is uitzonderlijk door haar erfgoedwaarde en 
gegeerde locatie.
Met deze verwerving bevestigt de Grondregie haar 
interesse in stadsvernieuwing en het opnieuw be-
woonbaar maken van panden in de Unesco-zone.

2. DE OPWAARDERING VAN HET PATRIMONIUM

De Grondregie zet volop in op de herwaardering 
van haar bestaande patrimonium op verschillen-
de interventieschalen om de veroudering van de 
gebouwen te voorkomen en een operationeel 
evenwicht te verzekeren.

De zware renovatiewerf Gravin Van Vlaanderen 
werd voortgezet. Dit gebouw uit de jaren 70, waar-
van enkel de structuur werd behouden, zal vanaf 
2021 onderdak bieden aan 16 woningen die beant-
woorden aan de meest strikte energienormen.

In dit kader heeft de Grondregie de studies voort-
gezet van kleinere gebouwen, om de wijken waarin 
ze zich bevinden te revitaliseren: de wijk Marollen 
met de renovatie van 4 woningen en 1 handelszaak, 
Vossenstraat 15, “Ilôt Sacré” met de renovatie van 
2 gemengde gebouwen van 2 en 5 woningen ge-
legen in de Beenhouwersstraat 25-27 en de Korte 
Beenhouwersstraat 21.
 
 
 
 

2.057.538 € 
= huurvrijstelling voor  

handelaars met een impact 
 van de gezondheidscrisis

249  

nieuwe residentiële  
huurcontracten  

25 

handelshuurovereenkomsten 
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Daarenboven werden 205 woningen opnieuw 
verhuurd na uitvoering van diverse werken. 82 
daarvan werden volledig gerenoveerd. 
Door de gedwongen sluiting van het Koninklijk Cir-
cus in 2020 is de renovatie van de paardenstallen 
begonnen op een historisch onderbouwde wijze. 
Deze plek zal het mogelijk maken om op kleinere 
schaal opkomende artiesten een podium te geven.  

2.1. Gepland onderhoud

Er wordt een periodiek onderhoud gegarandeerd 
om tot een continue en structurele optimalisering 
te komen van het operationele patrimonium.

Deze interventies met een hoofdzakelijk energe-
tisch doel, hebben betrekking op de fysieke en 
technische aspecten van de gebouwen.
De residentiële sector heeft een groot potentieel 
tot verlaging van de broeikasgassen aangezien ze 
34% vertegenwoordigt van de totale uitstoot.
Momenteel is meer dan 80% van het patrimonium 
uitgerust met verwarmingsketels waarvan de leef-
tijd jonger is dan 8 jaar.

Binnen deze context zet de Grondregie de energe-
tische renovatie van haar patrimonium voort, met 
name door een gerichte analyse van het verbruik 
en de fysieke eigenschappen van de gebouwen. 

ENERGIEBEHEER 

Sinds april 2019 heeft de Grondregie een overeen-
komst gesloten met de aankoopcentrale van de 
intercommunale Sibelga. Deze laatste stelt een 
programma voor een energieboekhouding ter be-

schikking, genaamd NR CLICK. Sinds het afsluiten 
van deze overeenkomst werden de elf belang-
rijkste gebouwencomplexen al uitgerust met de 
nodige technologie voor datalogging. 
Het uitrusten van andere gebouwen staat gepland 
en zal de komende jaren uitgevoerd worden.
Na de analyse- en identificatiefase volgt een actie-
plan om het energieprofiel van deze gebouwen te 
optimaliseren.

Deze acties zullen gericht zijn op een energetische 
verbetering van het gebouw alsook op de bege-
leiding en de sensibilisering van de bewoners om 
samen tot effectieve resultaten te komen. Door de 
energieboekhouding zal mee bepaald kunnen wor-
den of de ondernomen acties het gewenste effect 
hebben op het verbruiksprofiel van het gebouw.

THERMOGRAFIE

De Grondregie werkt al sinds een aantal jaar aan 
een volledige inventarisatie van de bouwschil van 
de gebouwen door middel van thermografische 
studies. De huidige database telt ongeveer 50 
gebouwen en wordt elk jaar aangevuld met 5 à 10 
eenheden. Deze thermografische studies bepalen 
mede de prioriteitsgraad van de te ondernemen 
renovaties.

2.2. Beheer huuronderhoud

Ondanks de gezondheidscrisis heeft de Grondre-
gie op elk moment de opvolging van de couran-
te onderhoudsproblemen binnen het bestaand 
patrimonium (verwarming, ventilatie, liften, lood-
gieterij, betegeling, vloerbekleding, elektriciteit, 
vochtproblemen, schoonmaak …), verzekerd door 
de voortzetting van de curatieve en preventieve 
tussenkomsten. In 2020 werden net geen 18.000 
aanvragen tot tussenkomst behandeld.

Energetische verbetering  
van de gebouwen
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Ondanks de situatie en de noodzaak om de lokalen 
en werktijden aan te passen, konden de belangrijke 
dossiers en projecten worden verdergezet.

Er moet worden opgemerkt dat de renovatie van 
de buitenschil (daken en gevels) van het gebouw 
van de Archiefdienst niet kon worden uitgevoerd in 
2020.

DIENST MUSEA

De gezondheidscrisis heeft de werking van de 
musea ernstig verstoord: zij hebben de deuren 
tweemaal moeten sluiten (van 13 maart tot 1 juni en 
van 27 oktober tot 30 november). De niet-statutaire 
bewakers werden op tijdelijke werkloosheid gezet. 
Om de heropening mogelijk te maken werden 
acties ondernomen, zoals de invoering van een re-
serveringssysteem met verlaagde bezoekersaan-
tallen, de beperking van de toegang tot educatief 
materiaal, de sluiting van de museumshops ... De 
sluitingsperiodes, de verlaagde bezoekersaan-
tallen, het verbod op bezoeken en schoolbezoeken 
en de stopzetting van het toerisme hebben geleid 
tot een sterke daling van het aantal bezoeken: 
-70% ten opzichte van 2019, met 52.510 bezoekers 
tegenover 171.291 in 2019. Ook het aantal rondlei-
dingen daalde met 70%.

De dienst Musea en zijn vzw Brussel-Musea-Ten-
toonstellingen zijn echter verdergegaan met de 
vervulling van hun opdrachten op het gebied van 
bewaring (preventieve bewaringen en restauraties 
van werken), aanwinsten (verwervingen via schen-
kingen, aankopen en overdrachten, met een acqui-
sitiebeleid dat sinds enkele jaren veel proactiever 
is), studie (inventarissen en onderzoek) en valo-
risatie (tentoonstellingen en publicaties) van het 
erfgoed van de Stad. Zij hebben ook vooruitgang 
geboekt bij twee belangrijke historische projecten 
(ontwikkeling van museumdepot en restauratie/
nieuwe vormgeving van het Broodhuis - Museum 
van de Stad Brussel). Zij werkten aan de identiteit 
en de positionering van de musea, ontwikkelden 
hun digitale luik (inventarissen, bemiddeling en 
communicatie online) en legden de nadruk op 
inclusie (met name van LGBTQI+) en burgerparti-
cipatie (met name via de projecten van het Rio-
lenmuseum en een project om getuigenissen te 
verzamelen in het kader van de 100-jarige fusie 
van Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek met 
Brussel in 2021). Er werden belangrijke projecten 
uitgevoerd op het gebied van bemiddeling (au-

diogidsen in het Riolenmuseum en de GardeRobe 
MannekenPis, pedagogische dossiers, een nieuwe 
interactieve zuil over de huizen van de Grote Markt 
…), ontvangst van bezoekers (ook Engelse uitleg nu 
vrij beschikbaar in het Broodhuis) en communicatie 
(herziening van de websites van de vier musea).

Het project voor het nieuwe depot heeft voor-
uitgang geboekt. In oktober werd tussen de vzw 
en de Haven van Brussel een concessiecontract 
ondertekend voor de ingebruikneming van een op-
pervlakte van 3000 m² bruto. Een opdracht voor de 
ontwikkeling van de depotruimte die beantwoordt 
aan de behoeften, werd gegund aan het bedrijf 
Daidalos. Ter voorbereiding van de verhuizing van 
de collecties zijn de musea bezig met een versnel-
de inventarisatie van de collecties en de voltooiing 
van de inventarissen. Ze onderzoeken ook het 
bijhorende volume, gewicht en de nodige afmetin-
gen van de ruimten. 

Ook in het grote restauratieproject van het Brood-
huis werd aanzienlijke vooruitgang geboekt. De 
cel Historisch Patrimonium heeft de studie van 
de staat van het gebouw, het masterplan en een 
eerste voorstel voor de ingebruikname van de 
ruimten na de werkzaamheden opgesteld. Binnen 
het gebouw zijn studies uitgevoerd (daken, stenen, 
metalen, glas-in-loodramen, stabiliteit, stratigrafie). 
Tegelijkertijd heeft de dienst Musea het project 
gelanceerd voor het herpositioneren en opnieuw 
vormgeven van het museum.  

ARCHIEFDIENST

Ondanks de gezondheidscrisis heeft de Archief-
dienst zijn essentiële taken op het gebied van 
verzameling, classificatie, bewaring, valorisatie 
en communicatie voortgezet. Ook al was het 
noodzakelijk om de organisatie van de leeszaal 
meermaals te herzien, toch werd er getracht de 
dienstverlening aan het publiek in stand te houden. 
Ofwel door elektronische versies van de 
documenten te versturen die opgevraagd wer-
den om te raadplegen, ofwel door het publiek op 
afspraak te ontvangen wanneer er geen andere 
oplossing was.

Terwijl het aantal lezers sterk gedaald is (1.825 
lezers), is het aantal door de dienst uitgevoerde 
opzoekingen via elektronische weg explosief ge-
stegen (2.411) en voor bepaalde soorten opzoekin-
gen zelfs verviervoudigd. Ook blijft het aantal in de 
leeszaal geraadpleegde dossiers (12.269) verge-
lijkbaar met dat van de voorgaande jaren, waarbij 
het aantal geraadpleegde stedenbouwkundige 
dossiers (10.415) zelfs nog groter is dan in andere 
jaren.

Het Archief beheerde 22 dossiers die overgedra-
gen werden van de administratie. Het vervulde 
zijn opdracht op het vlak van aanwinsten via de 
33 schenkingsdossiers (37 meter) en 18 aankoop-
dossiers. De digitalisering werd voortgezet, zowel 

intern (4.643 documenten en 20.668 fiches) als 
extern (4.285 dossiers van bouwvergunningen, 367 
registers van notulen van zittingen van het colle-
ge, 4.285 dienstorders, 2.729 nota’s aan departe-
mentshoofden), evenals het invoeren in de onli-
necatalogus (4.995 invoeringen). Het Archief heeft 
45 documenten uitgeleend en 120 dossiers rond 
reproductieaanvragen behandeld.

Wat de projecten betreft, vormde de gezondheids-
crisis voor de dienst een aanleiding om te begin-
nen met het verzamelen van documenten om deze 
bijzondere periode in de geschiedenis te docu-
menteren, in het kader van het project Archives de 
Quarantaine Archief dat opgezet werd door AAFB 
en VVBAD. Eind 2020 waren er meer dan 1.000 
documenten verzameld.

De dienst zette zijn betrokkenheid voort bij de 
digitaliseringsprojecten als voorbereiding op de 
verhuizing van het huidige Administratief Centrum 
naar Brucity. Hij begon ook aan een lang proces 
van uitsorteren van de inhoud van de kelders van 
het Administratief Centrum om de verhuizing voor 
te bereiden.

Ten slotte werd het grote project om het regle-
ment van het Archief te herzien, voortgezet. Dit kan 
in 2021 aan het college worden voorgelegd. Ook 
het project om volkstellingen in elektronische vorm 
ter beschikking te stellen, in overeenstemming 
met de nieuwe wetgeving, kon in 2020 vervolgd 
worden. 

 2411
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Er werd een begeleidende studie besteld voor de 
herpositionering van het museum. Het Franse be-
drijf Sens de Visite kreeg, in samenwerking met In 
Extenso, de opdracht om deze uit te voeren. Sens 
de Visite heeft zijn verslag ingediend. Dit verslag 
zal worden gebruikt voor de ontwikkeling, in 2021, 
van het museografische ontwerp van het toekom-
stige museum.

Het Mode & Kant Museum heeft zijn nieuwe posi-
tionering rond Brusselse mode en hedendaagse 
mode versterkt en dit zowel in zijn acquisitiebeleid 
als in zijn programmatie. De tentoonstelling Mascu-
linities, die focust op de manier waarop de he-
dendaagse mannengarderobe de genderevolutie 
weerspiegelt en aanmoedigt, opende eind augus-
tus. Tegelijk vorderden de voorbereidingen voor 
de allereerste tentoonstelling rond de bijdrage van 
de mode in/van Brussel aan de geschiedenis van 
de hedendaagse mode, op basis van de unieke 
collectie die het museum de afgelopen jaren heeft 
opgebouwd.

De musea hebben ook actief meegewerkt aan 
de ontwikkeling van het gewestelijke inventaris-
platform collections.heritage.brussels, dat in 2020 
gelanceerd werd. Voor het eerst zal het publiek 
(onderzoekers en het brede publiek) online toe-
gang hebben tot de collecties van de Stad.

DIENST CULTUUR

De activiteiten van de dienst Cultuur werden zwaar 
getroffen door de COVID-19-pandemie: bijna alle 
gewoonlijk georganiseerde evenementen moesten 
worden geannuleerd, uitgesteld of aangepast, en 
de data van de in de CENTRALE geplande ten-
toonstellingen moesten worden verplaatst.

De tentoonstelling Carte de Visite kon normaal 
doorgaan. Een nieuwe prijs, bestaande uit een ten-

toonstelling in de CENTRALE, werd er toegekend. 
Het circusfestival HOPLA! werd geannuleerd, met 
financiële compensatie voor de artiesten. Music 
City Hall werd ook uitgesteld en vervolgens gean-
nuleerd. Een eerbetoon aan de in 2020 overleden 
muzikant Georges Octors werd georganiseerd en 
vervolgens uitgesteld tot 2021. Uiteindelijk werd 
besloten NUIT BLANCHE heruit te vinden, op basis 
van nieuwe doelstellingen, maar het evenement 
heeft niet plaatsgevonden. Door de gedeeltelijke 
lockdown vanaf mei was het mogelijk om de fes-
tivals Vaux-Hall Summer, Classissimo (aangepast) 
en Insifon te laten plaatsvinden, met inachtneming 
van de gezondheidsmaatregelen. Tijdens de zomer 
werden in verschillende wijken van de Stad ook 
kleinere evenementen georganiseerd onder de 
noemer Hello Summer. Buurtactiviteiten werden 
uitgevoerd met lokale partners. Dankzij deze sy-
nergie kregen burgers de mogelijkheid om tijdens 
de gezondheidscrisis zo dicht mogelijk bij huis van 
cultuur te genieten.

De aanvragen voor het gebruik van de openbare 
ruimte, de overhandiging van nieuwe kostuums 
en kleding voor Manneken-Pis, het gebruik van 
het Vanderborghtgebouw, de Senior Tickets en 
de projecten van het Cultuurbeleidsplan werden 
allemaal ernstig verstoord. Straatartiesten mogen 
sinds maart 2020 niet meer optreden.

Er werd een raadpleging georganiseerd voor de 
culturele toewijzing van de ruimte ‘SousJonction’, 
met het oog op een oproep tot interesse. De cul-
tuurhuizen van de Stad (theaters, culturele centra) 
werden op verschillende manieren begeleid bij 
het beheer van de Covid-crisis, en cultuurmede-
werkers (kunstenaars, technici, bemiddelaars …) 
hebben steun gekregen in het kader van twee 
steunplannen.

In 2020 presenteerde de CENTRALE for contem-
porary art twee kunstenaarsduo’s in de ruimte 
CENTRALE.hall. Tot maart: «The Theatre of the Bal-
lenesque», gewijd aan de kunstenaar Roger Ballen, 
en «Correspondances» over Ronny Delrue. Vanaf 
september: «Panorama», waarbij een dialoog voor-
gesteld wordt tussen Xavier Noiret-Thomé, Franse 
schilder die in Brussel woont, en Henk Visch, een 
Nederlandse beeldhouwer.
 
 

De CENTRALE heeft haar steun aan opkomende 
artiesten versterkt. In de CENTRALE.box werden 
werken tentoongesteld van jonge kunstenaars 
die prijzen hadden gewonnen van de Stad Brussel 
of die uitgenodigd werden, terwijl CENTRALE.lab 
werd gepositioneerd als een laboratoriumruimte 
voor onderzoek en ontwikkeling van het creatie-
ve proces. In juli was er de eerste editie van het 
Brussels Video Online Festival, georganiseerd in 
samenwerking met 7 Brusselse hogescholen voor 
kunst. Er werden films vertoond van 21 pas afge-
studeerde kunstenaars en er werden twee win-
naars gekozen. In 2020 bracht de CENTRALE kunst 
naar het ziekenhuis met piKuur, een project onder 
leiding van kunstenaar Vincen Beeckman in het 
Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Beeckman is ook 
begonnen met buurtactiviteiten met de bewoners.

De evenementen die niet vallen onder tentoon-
stellingen, workshops en rondleidingen, werden 
door de gezondheidscrisis ernstig verstoord en 
aangepast. Sindsdien wordt een onlineaanbod 
voorgesteld onder de noemer #MuseumAtHome, 
en vervolgens #CentraleFromHome: digitale 
workshops (#trythisathome), ontmoetingen met 
kunstenaars en partners via podcasts, videoclips, 
virtueel 3D-bezoek.

JEUGDDIENST

Ondanks de gezondheidscrisis en buiten de 
strenge lockdown-periodes kon de Jeugddienst 
verschillende activiteiten voor kinderen blijven 
aanbieden. 
In de Huizen voor het Kind was er zelfs een stijging 
van het aantal inschrijvingen in 2020. Elk van hen 
heeft culturele, sportieve, creatieve en vrijetijds-
activiteiten opgezet, evenals specifieke projecten 
en workshops, de meeste via plaatselijke partner-
schappen. 

In het Huis voor Hedendaagse Kunst Kartuizers 
konden de pedagogische workshops dit jaar 
niet doorgaan. Twee tentoonstellingen van resi-
dent-kunstenaars, Florian Kiniques en Clara Thomi-
ne, konden ondanks alles behouden worden met 
inachtneming van de gezondheidsprotocollen. 

Na de lockdown en tot eind 2020 verwelkomde 
Brusurf alleen kinderen onder 13 jaar. Als gevolg 
daarvan werd het aantal inschrijvingen en bezoe-
kers voor het seizoen 2019-2020 sterk beïnvloed 
door de gezondheidsbeperkingen. Waar mogelijk, 
werden digitale workshops, digitale studiemo-
menten en digitale opleidingen aangeboden. Er 
werden ook kampen georganiseerd tijdens de 
verschillende schoolvakanties, met uitzondering 
van de krokusvakantie. Ook konden diverse interne 
samenwerkingen, binnen Stad Brussel, en externe 
samenwerkingen tot stand worden gebracht. 
 
Het Centre Elisabeth Carter verzorgde de elfde 
sessie van de opleiding “Animator voor vakantie-
kampen” met 36 stagiairs en de vierde sessie van 
de opleiding “Coördinator voor vakantiekampen” 
met 9 stagiairs. De twaalfde en vijfde sessies 
konden slechts gedeeltelijk doorgaan. Daarnaast 
hebben in totaal 119 personen, voornamelijk per-
soneel van het Openbaar Onderwijs, deelgenomen 
aan verschillende bijscholingen. 

De bibliotheek Elisabeth Carter, die twee keer 
gesloten werd, bood tijdens de tweede sluitings-
periode een takeawaydienst aan. Ze verhuisde ook 
naar de Lemonnierlaan 122 voor de duur van de 
werkzaamheden aan de nieuwe metrolijn Sta-
lingrad (de werken zullen meerdere jaren in beslag 
nemen).

Buiten de krokusvakantie werden speelpleinen 
(Franstalig, Nederlandstalig en het speelplein 
van de Huizen voor het Kind) georganiseerd. De 
opkomst was lager dan in 2019 (tussen 50 en 70% 
minder in vergelijking met de opkomst van 2019). 
Wat de kampen betreft, werd het jaar 2020 geken-
merkt door een toename van het aantal georgani-
seerde kampen als gevolg van de groeiende vraag 
van de bevolking.  

Ook de activiteiten en het gebruik van het Centrum 
Noordpool en Utopie en het Centrum Hagelto-
ren werden verstoord door de gezondheidscrisis. 
Buiten de lockdownperiode bleven beide centra 
open voor toegestane activiteiten en boden zij de 
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volgende projecten aan:

• In het Centrum Noordpool: vriendschappelijke 
voetbalwedstrijden, een ontdekkingsactiviteit 
van “parkour” en een programma met bio-
scoopvoorstellingen voor iedereen. 

• In het Centrum Hageltoren: “Rentree Hagelto-
ren”, 4 tentoonstellingen (Giammarco Falcone 
en Marco de Sanctis, Joao Freitas, Mathilde 
Pirard en Pierre Larauza) en het buurtmoes-
tuinproject. Het succes van deze projecten 
heeft het belang aangetoond om dit soort 
activiteiten te organiseren.

Op het gebied van de infrastructuur werd routi-
neonderhoud uitgevoerd en er werden ook kleine 
renovaties gedaan: vervanging van de ramen in 
Beersel, schilderwerk, elektriciteit en vloerbedek-
king in het nieuwe Huis voor het Kind Noordpool. 

SPORTDIENST

Ondanks de gezondheidscrisis hebben de 105 
medewerkers van de Sportdienst er alles aan ge-
daan om de continuïteit van de sportactiviteiten te 
waarborgen en de toegang tot sport voor iedereen 
te bevorderen gedurende het gehele jaar 2020.

De toegang tot sportfaciliteiten werd echter voor 
alle groepen ernstig verstoord en opgeschort tij-
dens de lockdownperiode van maart tot juni 2020. 
Daarna werden de trainingen hervat voor kinderen 
onder 12 jaar. 
 

24 disciplines worden beoefend op de 13 sportlo-
caties. Deze disciplines omvatten atletiek, vecht-
sporten, basketbal, gehandicaptensport, zwem-
men, zaalvoetbal, voetbal, rollerderby … 

Over een volledig seizoen zouden de sportclubs 
en -verenigingen de sportinfrastructuur gedurende 
1.741,5 uur van de maximaal te gebruiken 2.131 uren 
hebben gebruikt, alle sportinfrastructuur samenge-
nomen (exclusief zwembaden), dit wil zeggen 82% 
van de gebruikte uren. 
Er wordt geschat dat er sprake is van een ver-
mindering van de werkelijke gebruiksgraad met 
39,42%, dit wil zeggen ongeveer 1.055 gebruikte 
uren in 2020.
De 3 zwembaden van Stad Brussel hebben 
309.592 bezoekers ontvangen in 2020. Het aantal 
bezoekers lag 57% lager dan vorig jaar omdat de 
faciliteiten tijdens de lockdown tijdelijk gesloten 
waren. 

Vanuit de logica om iedereen de kans te geven 
zijn sport in de best mogelijke omstandigheden te 
beoefenen, werden in 2020 verschillende onder-
houds- en renovatiewerken aan de sportinfrastruc-
tuur uitgevoerd, zoals:
• de vernieuwing van 5 kunstgrasvelden met 

gebruik van ecologisch materiaal in het Sport-
centrum Korte Groenweg, het Sportcentrum 
Oorlogskruisen en het Sportcomplex Haren

• de bouw van een nieuw sportcomplex in het 
stadscentrum (SC Nieuwland)

In 2020 waren er ook gevolgen voor de organisatie 
en de ontvangst van prestigieuze internationale, 
nationale en lokale sportevenementen. Vragen om 
in onze infrastructuur en in de openbare ruimte 
evenementen te organiseren zijn door de gezond-
heidssituatie sterk verstoord. Sommige werden 
geannuleerd, andere uitgesteld. In vergelijking 
met 2019 leidt dit tot een daling met 72,9% van het 
aantal sportevenementen dat georganiseerd werd 
op het Brusselse grondgebied.
 
 
 
 
 

 
 

In totaal werden echter 23 evenementen georgani-
seerd, waaronder:
• 13 internationale evenementen (waaronder de 

wedstrijden van de Rode Duivels, de Memorial 
Van Damme ... evenementen die plaatsvonden 
achter gesloten deuren)

• 3 nationale evenementen (waaronder de 
wielerwedstrijd Brussel - Opwijk en de Finale 
van de Croky Cup, die achter gesloten deuren 
plaatsvond)

• 7 regionale/lokale evenementen (waaronder 
BXL Tour, 3x3 Masters Basketbal ...) 

In 2020 organiseerde de Sportdienst, in samenwer-
king met Prosport vzw, verschillende sportactivitei-
ten in het kader van het evenement Hello Summer, 
van 12/7 tot 31/8/2020 in verschillende Brusselse 
wijken.

Verschillende andere acties, in samenwerking met 
de Brusselse sportorganisaties, werden uitgevoerd 
op het gebied van:
1. Toegankelijkheid van sport door de organisa-

tie van specifieke acties, zoals sportkampen 
tijdens vakanties (560 ingeschreven kinderen) 
en de actie Bijdrage tot het Sporten (2.305 
begunstigden).  
Er moet worden opgemerkt dat de gezond-
heidscrisis in 2020 heeft geleid tot de annule-
ring van de kampen in de krokusvakantie en 
het aantal samenwerkingen met sportclubs 
voor de uitvoering van de zomeractiviteiten 
heeft beperkt. Het aanbod van kampen is dan 
ook verminderd en het aantal deelnemers van 
kampen is met 31,8% gedaald ten opzichte van 
2019.

2. Financiële steun voor sportverenigingen en 
-clubs. In 2020 hebben 106 clubs/vereni-
gingen (een) subsidie(s) ontvangen voor een 
totaalbedrag van 2.974.536,21 euro. 
In samenwerking met Prosport vzw is aan 57 
sportclubs een ‘Covid-subsidie’ toegekend na 
een onderzoek dat focuste op de moeilijkhe-
den die zich tijdens de pandemie voordeden. 
Het totale bedrag van deze subsidie bedraagt 
135.800,00 euro.

Gebruik van de  
sportinfrastructuur:  

- 39,42 %
Gebruik van de zwembaden:  

- 57%
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In 2020 werd de dienst dan vooral ingeschakeld om 
tegemoet te komen aan de dringende behoeften 
van de handelaars die getroffen waren door de co-
ronamaatregelen.    

• Handelaars werden via nieuwe realtime com-
municatiekanalen op de hoogte gehouden 
van de beperkende maatregelen en mogelijke 
ondersteuning.  
 
De federale besluiten en de sectorprotocollen 
werden onmiddellijk via sms-berichten doorgege-
ven aan ambulante handelaars die actief zijn op 
onze markten en via elektronische nieuwsbrieven 
aan de 2.000 horecazaken en de handelaarsver-
enigingen in elke wijk. Er werden informatieve 
webinars georganiseerd die aangeboden werden 
door de vzw Ondernemen.Brucity of het ge-
westelijke agentschap HUB. Alle medewerkers 
zorgden om de beurt voor een telefonische dienst 
(0800-nummer) gedurende 3 maanden bij elke 
lockdown om de handelaars te begeleiden bij het 
zoeken naar financiële steun of de verduidelijking 
van de na te leven protocollen. De procedure 
voor de aanvragen van terrassen of premies werd 

vereenvoudigd door het systematisch online 
plaatsen van elektronische formulieren. Ook 
voor de betaling van de standplaatsen op de 
markten werd een digitale oplossing voorge-
steld, rechtstreeks ter plaatse in de openlucht. 
(Illustratie zie bijlagen) 

• Er werden tijdelijke aanpassingen aange-
bracht aan de openbare ruimte zodat de 
handelswijken konden functioneren volgens 
de coronamaatregelen.  
 
Ter gelegenheid van de ramadan van 2020 
konden dankzij een samenwerking met het 
departement Wegeniswerken 136 dranghek-
ken uitgeleend worden en markeringen op de 
grond aangebracht worden om de wachtrijen 
aan het eind van de dag voor de voedingswin-
kels in goede banen te leiden. Bij de herope-
ning van de horecazaken in juni hebben meer 
dan 600 zaken een toestemming gekregen 
om hun terrassen gratis uit te breiden tot 
buiten de gebruikelijke grenzen (met name op 
parkeerplaatsen) om hun capaciteit te behou-
den met inachtneming van de voorgeschreven 
afstanden tussen de tafels. Voor de Nieuw-
straat werd in samenwerking met de vzw Brus-
sels Major Events en de politie een specifiek 
systeem ontwikkeld om de toestroom van 
bezoekers in goede banen te leiden (marke-
ring van wachtrijen, hekken om de looprichting 
aan te geven, ontsmettingssysteem en telling 
van bezoekers in realtime). Dit systeem bleef 
ongeveer 7 maanden actief. 
 (Illustraties zie bijlagen) 

• De activiteiten van ambulante handelszaken, 
marktkramers en kermisexploitanten werd 
zoveel mogelijk in stand gehouden dankzij 
strikte protocollen. Voor de 15 markten van 
de Stad hebben de teams op het terrein er 
elke dag voor gezorgd dat er door hekken 
en markeringen op de grond een duidelijk 
zichtbare looprichting was, dat aan de bezoe-
kers ontsmettingsgel aangeboden werd en dat 
de bezoekers in realtime geteld werden via 

stewards. Alle collega's van de dienst werkten 
mee bij het testen van deze organisatie op het 
terrein gedurende 3 weken in juni; vervolgens 
kon de werkwijze dankzij de medewerking van 
de departementen Wegeniswerken, Cul-
tuur en Aankoopcentrale meer dan een jaar 
behouden worden. In een recordtijd werden er 
heel wat stewards ingezet dankzij de vzw BME, 
vervolgens de vzw Rock the City en het plaat-
selijk werkgelegenheidsagentschap. Dankzij 
hetzelfde protocol kon de zomerkermis aan 
Bockstael, vlak bij de herinrichtingswerken, 
bijna op een normale wijze doorgaan. De 
Zuidfoor moest helaas worden afgelast omdat 
de toename van de besmettingen eind juli het 
onmogelijk maakte een evenement te orga-
niseren dat bijna een miljoen bezoekers trekt. 
Om een alternatieve activiteit aan te bieden, 
werden sinds augustus 2020 in de openbare 
ruimte enkele tientallen tijdelijke locaties voor 
ambulante handelszaken of kermisfrituren 
voorgesteld. (Illustraties zie bijlagen) 
 

 
 
 
 
 

• Er werd financiële steun aangeboden om 
door de lockdown te komen en de relance 
voor te bereiden. 
 
Omwille van de lockdown van november 
kregen meer dan 1.500 horecazaken een uit-
zonderlijke gemeentelijke premie van € 2.000 
die in samenwerking met het departement 
Financiën ingevoerd werd. Een honderdtal van 
hen heeft via de vzw Ondernemen.Brucity ook 
een premie gekregen ter compensatie van de 
aankoop van tijdelijk terrasmateriaal op een 
parkeerplaats. Naar aanleiding van een pro-
jectoproep hebben handelaarsverenigingen 
verschillende evenementen voorgesteld om 
het publiek terug naar de wijken te trekken. 
Meer dan 30 projecten werden geselecteerd 
voor een totaalbedrag van € 500.000. De 
uitvoering van deze projecten heeft echter 
vertraging opgelopen door de tweede en 
derde besmettingsgolven en zal verdergezet 
worden in 2021.  
 

• 12 maart: sluiting van niet-essentiële handelszaken, horeca en nachtclubs
• 19 maart: sluiting van alle markten, annulatie van kermissen
• 11 mei: geleidelijke heropening van alle handelszaken 
• 18 mei: heropening van voedingsmarkten met minder dan 50 kramen
• 8 juni: heropening van de horeca 
• 1 juli: heropening van alle markten en kermissen
• 27 juli: annulatie van de Zuidfoor door een toename van de besmettingen 
• 18 oktober: sluiting van de cafés en vervolgens van de restaurants, met uitzondering van takeaway, 

alsook van de rommelmarkten en antiekmarkten, met name de markt van het Vossenplein en de 
markt op de Zavel 

• 2 november: sluiting van niet-essentiële handelszaken, met uitzondering van click & collect
• 1 december: heropening van de niet-essentiële handelszaken 
• antiekmarkten, kermissen, horeca blijven gesloten tot 8 mei 2021, nachtclubs zijn op die datum nog 

steeds gesloten

Gezondheidscrisis:  
handelaars informeren  

en ondersteunen

CHRONOLOGIE VAN DE CORONAMAATREGELEN DIE  
GEVOLGEN HADDEN VOOR HANDELSZAKEN IN 2020

Coronamaatregelen: 
aanpassingen van de  

openbare ruimte

Het departement Economische Zaken voert enerzijds het beleid ter ondersteuning van de economie en 
anderzijds het parkeerbeleid van de Stad uit.  
 

ONDERSTEUNING VAN DE ECONOMIE

De directie Economie en Tewerkstelling is belast met de ondersteuning van de economische activiteiten 
op het grondgebied van de stad en organiseert bepaalde commerciële activiteiten in de openbare ruimte 
(beurzen, markten, terrassen, diverse evenementen). Van de 18.000 bedrijven die gevestigd zijn op het 
grondgebied is de handel en horeca goed voor ongeveer een derde. Ze bieden werk aan ongeveer 47.000 
personen en spelen een belangrijke rol bij de gezelligheid van de wijken. 2020 is een bijzonder moeilijk jaar 
geweest voor handelaars door de beperkingen die ingevoerd werden om de verspreiding van Covid-19 tegen 
te gaan (zie kader). 

Uitzonderlijke gemeentelijke 
premie  van € 2.000 voor meer 

dan 1.500 horecazaken
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Naast de noodsituaties werden grondige 
analyses uitgevoerd om de commerciële 
activiteiten in de wijken in stand te houden.  

• De economische impact van Covid-19 was 
in december 2020 nog moeilijk te meten, 
maar een impactstudie ging van start vanaf 
november 2020 om verschillende scenario's 
uit te werken. Handelszaken in de toeristische 
wijken van het stadscentrum en handelszaken 
die zich richten op bedienden die naar kantoor 
komen, zoals de Europese wijk, zullen zeker 
het hardst getroffen zijn gezien de daling van 
het toerisme en het wijdverbreide thuiswerk 
sinds maart 2020. De maandenlange sluiting 
van de rommelmarkt op het Vossenplein had 
ook een grote impact op de handelszaken in 
de Marollen. Er werd een plan opgesteld voor 
herstel op langere termijn om deze uitdagin-
gen aan te pakken.  

• Al vóór het begin van de epidemie werd een 
strategische studie gestart in 4 handelswij-
ken om beter tegemoet te komen aan de 
behoeften van de bewoners en bezoekers: 
De Wand, Vekemans, de Europese wijk en de 
Anspachlaan. Deze studie, een plan voor de 
commerciële ontwikkeling, heeft geleid tot 
aanbevelingen voor elke wijk op het gebied 
van de commerciële mix, de ontwikkeling 
van de stedelijke omgeving, evenementen 
en communicatie. Vanaf 2021 zal een con-
creet actieplan uitgevoerd worden voor de 4 
bestudeerde wijken en de analyses zullen 2 
bijkomende wijken omvatten.  

De dienst heeft zich ook ingezet om de bijkomen-
de impact van bepaalde werven in handelsker-
nen te beperken (illustraties zie bijlagen). Zo wordt 
er een gestructureerde methode voorgesteld 
zodra een werf van meerdere maanden aangekon-
digd wordt in een wijk met veel handelszaken. Dit 

is gebaseerd op een voorafgaande dialoog met de 
handelaars over de planning van de werf, duide-
lijke informatie voor bezoekers over de toeganke-
lijkheid van de handelszaken, tijdelijke activiteiten 
om bezoekers naar de wijk te blijven trekken en, in 
laatste instantie, zowel gemeentelijke als geweste-
lijke financiële steun om een eventuele daling van 
de activiteit gedeeltelijk te compenseren. Enkele 
voorbeelden van projecten die in 2020 begeleid 
werden:  

• Er werd maandelijkse begeleiding georgani-
seerd bij de renovatie van de netwerken van 
SIBELGA en VIVAQUA in de wijk Spoorma-
kers-Magdalena-Duquesnoy (70 handelaars 
werden getroffen door deze werf van 9 maan-
den), een soortgelijke aanpak werd gestart 
voor de renovatie van het elektriciteitsnet van 
de Baksteenkaai (30 handelaars werden gedu-
rende 5 maanden getroffen).  

• De dienst was samen met de MIVB aanwezig 
om de 150 handelszaken van de wijk Sta-
lingrad-Lemonnier te steunen die getroffen 
werden door de aanleg van de metro (oplos-
singen voor terrassen, tijdelijke verhuizing naar 
containers die in "Stalingrad Village" opgesteld 
zijn), en om met de handelszaken van de 
Vekemansstraat na te denken over de heraan-
leg die zal volgen op de tramlijn die in NOH 
komt.  

• Tijdens de werf voor de heraanleg van het 
Bockstaelplein, die deel uitmaakt van het 
wijkcontract, kon de dienst de septemberker-
mis en de wekelijkse markt verplaatsen en 
aanpassen om deze activiteiten in de wijk te 
behouden.  

Het jaar 2020 was een moeilijk jaar voor de eco-
nomie en de betrokken stakeholders en 2021 zal 
nog een nasleep aan verrassingen brengen. Het 
hele jaar door heeft de dienst getracht eerstelijns-
ondersteuning te bieden in overeenstemming met 
de nabijheid die verwacht wordt van stadsdiensten 
tegenover haar gebruikers. De inzet van de teams 
moet worden benadrukt, aangezien zij hun dage-
lijkse werking heel snel hebben aangepast en blijk 
hebben gegeven van empathie tegenover de han-
delaars die vaak getroffen waren door de economi-
sche situatie. Bedankt aan jullie allemaal. 

WERVEN: 
 informatie, activiteiten,  

financiële steun voor handelaars 
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1. DE INFRASTRUCTUUR VAN DE STAD IN ONT-
WIKKELING

POLITIE, NAAR EEN POLITIE 2.0

DE LIGNE (SITE 1)  (illustratie zie bijlagen) 

In het kader van de geografische verplaatsing van 
de infrastructuur van de politie, moet het De Lig-
ne-project voldoen aan alle essentiële functionele 
eisen om de directies van de politiezone Brussel 
Hoofdstad Elsene te huisvesten en zeer uiteenlo-
pende functies onder te brengen. Meer bepaald: 
administratieve en opleidingsfuncties, een cel-
lencomplex, verhoorzalen, een bedrijfsrestaurant, 
sportlokalen, openbaar toegankelijke ruimtes, 
beveiligde parkings voor een groot wagenpark …  

Het project, dat gebaseerd is op een benchmar-
king van recente projecten (Antwerpen, Parijs …), zal 
beschikken over geavanceerde uitrusting, met als 
belangrijkste aandachtspunten: 

• Een in stedenbouwkundig opzicht geïnte-
greerd project in het centrum van de stad dat 
een modern imago van de politie laat zien en 
de nadruk legt op het onthaal en de toeganke-
lijkheid voor het publiek.

• Een polyvalent en functioneel project dat het 
comfort van de politiediensten en de veilig-
heidsaspecten met elkaar verzoent.

• Een project dat voldoet aan de energie-eisen 
van morgen (energieprestatie en duurzaam-
heid). 

MERCATOR (SITE 2)  (illustratie zie bijlagen) 

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen en be-
hoeften van de politie op het vlak van opleiding op 
het terrein, werd gekozen voor de Mercator-site, in 
het noorden van Brussel, en dit vanwege de gunsti-
ge ligging op het vlak van rust en toegankelijkheid. 

Op de site komt het gloednieuwe opleidings-
centrum K9-4 Polbru, bestaande uit een dubbele 
schietbaan (waarvan één op 180°), een kennel die 
de verouderde infrastructuur van het Ter Kame-
renbos en het Ossegempark samenbrengt, oplei-
dingslokalen, trainingszalen (Dojo, P.I.T.I.P.) en oefen-
terreinen buiten (honden, ontvlambare producten). 
Dit alles in een geavanceerd gebouw dat voldoet 
aan de huidige uitdagingen op het gebied van 
energie, respect voor het milieu en dierenwelzijn.
 

SPORT: POLYVALENTIE VAN DE SPORTRUIMTEN 

Baden van het Centrum, veiligheid, modernisering 
en opwaardering van het erfgoed. 

• In het kader van het Duurzame Wijkcontract 
De Marollen werd een masterplan opgestart 
voor het gebouw van de Baden van het Cen-
trum (afbeelding zie bijlagen), een parel van 
de Brusselse architectuur uit de jaren 50. De 
bedoeling is de sport- en buurtvoorzieningen 
te versterken door de toegankelijkheid voor 
iedereen, ook voor personen met een han-
dicap, te verbeteren. Naast het functionele 
aspect van de plaats en het benadrukken van 
de behoeften van de gebruikers, inventariseert 
het masterplan alle erfgoedproblemen van het 
gebouw en stelt het manieren voor om restau-
ratie en modernisering te combineren.

• Sportzaal Nieuwland (afbeelding zie bijlage): 
een nieuwe sportzaal met een eigentijdse 
uitstraling, in het kader van het Duurzame 
Wijkcontract Jonction, om het sportaanbod in 
de wijk te vergroten.

• Sportcentrum Neder-Over-Heembeek: 
renovatie van het multisportterrein met een 
overkapping uit metaal en textiel. 

• Een nadruk op ecologische terreinen.
 
CULTUUR 

• Cultureel centrum Hageltoren: project dat zeer 
eigentijdse architectuur combineert met res-
tauratie van erfgoed en circulaire economie, 
en tegelijk voor meer schooluitrusting zorgt 
die met de wijk moet worden gedeeld.

• Restauratie van het oude station van Laken 
(illustratie zie bijlage): Het project maakt deel 
uit van het Duurzame Wijkcontract Bockstael. 
Het herwaardeert het historische gebouw door 
het sociaal-culturele aanbod en de aantrek-
kelijkheid van de plaats te vergroten, op het 
kruispunt van een heraangelegd park en een 
nieuwe fietsroute langs de spoorweg. 
 
 
 

OPENBAAR ONDERWIJS, UITVOERING VAN  
HET SCHOLENPLAN 

De school “A la Croisée des chemins” in Ne-
der-Over-Heembeek (illustratie zie bijlage): oprich-
ting van een nieuwe basisschool in NOH, bekroond 
met de Be.exemplary-prijs voor haar aandacht voor 
duurzame ontwikkeling en het originele land-
schapsbeheer van regenwater in de openlucht, aan 
de rand van het bos en niet ver van het kanaal. De 
middelbare school zou spoedig moeten volgen, 
nog steeds volgens de filosofie van een open 
school in een wijk in volle ontwikkeling, een nieuwe 
stadskern.

Bouw van het Mutsaardcomplex: van kleuterschool 
tot middelbare school op één plek. Het compac-
te project dat bekroond werd met de Be.exem-

plary-prijs behoudt het groene hart van de wijk met 
speciale aandacht voor waterbeheer om de uitda-
gingen van duurzame ontwikkeling aan te gaan.

De school ‘Pagodes’: versterking van de school-
capaciteit in Laken, met een project voor een 
zeer duurzaam gebouw. Het project combineert 
moderniteit, duurzame ontwikkeling en circulaire 
economie met een structuur van hout-aarde-stro 
en infrastructuur die gedeeld worden met de buurt 
(sportzaal, refter, speelplaatsen en tuinen …).

Laneaupark: het nieuwe landschapsontwerp van 
het kleine park, met de creatie van een overdekt 
deel onder een gestroomlijnd afdak, zorgt voor 
een nieuwe aangename en typische plek in de 
Bockstael-wijk, waar de kleuterschool Leopold 1 in 
Laken van kan genieten.

Basisschool de Droomboom: het project wil een 
antwoord bieden op de uitdaging om de Neder-
landstalige schoolcapaciteit in Laken te vergroten 
en gemeenschappelijke infrastructuur aan te bie-
den ten voordele van de wijk (academie, sportzaal, 
speelplaats en tuin ...) met behoud van het be-
staande groen.

Lyceum Henriette Dachsbeck: het project gaat de 
uitdaging aan om een uitbreiding van de middel-
bare school en infrastructuur die openstaat voor de 
wijk, in te passen in een oud, zeer dichtbebouwd 
stedelijk weefsel met erfgoedwaarde.

 

• Crèche Rouppe (RP2014) / +44 plaatsen
• Crèche Hectolitre (RP2015) / +66 plaatsen
• Crèche Maison Rouge (RP2016) / +75 plaatsen
• Crèche Reine (RP2018-2019) / +42 plaatsen
• Crèche Wittouck (RP2020-RP2021) / +14 plaatsen*
• Crèche Mutsaard 69 (In aanbouw RP2022) / +18 plaatsen* 

* Verhuizing van een bestaande crèche naar een nieuwe infrastructuur 

DEMOGRAFIE, NIEUWE CRÈCHES 
CONSTANTE ONTWIKKELING

   

Een nieuwe crèche 
+/- per 2 jaar:   

Evolutie van de opvangcapaciteit

  Uitbreiding        Aantal bestaande plaatsen
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2. RENOVATIE VAN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

OE ONDERHOUD (ILLUSTRATIES ZIE BIJLAGEN)

Totaal geïnvesteerd budget in openbaar erfgoed, alle interventies samen:  €10.500.000 
Uitgevoerde interventies:  700
Gerenoveerde daken:  6300 m² 
Gerenoveerd(e) en geïsoleerd(e) schrijnwerk en glaspartijen:  1730 m² 

Focus: de werkplaatsen werkten aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen

OE SPECIALE TECHNIEKEN 

ACTIVITEITENRAPPORT: 
WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR DE OPDRACHTNEMERS VOOR DE ONDERNEMINGEN  
MET PRIJSLIJST

Totaal voor de verwarmingsinstallaties:  € 766.654,45

Totaal voor de elektrische installaties:  € 1.253.026,46 

Totaal voor de sanitaire installaties:  € 248.238,36

WAARDE VAN AAN DE PRIVÉSECTOR GEGUNDE WERKEN EN DIENSTEN

a) via openbare procedure met Europese bekendmaking: 

1 dossier voor een bedrag van  € 483.207,3

b) via openbare procedure met Belgische bekendmaking:

6 dossiers voor een bedrag van  € 3.733.260,57

c) via opdrachten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:  

9 dossiers voor een bedrag van € 493.130,25

d) via opdrachten van lage waarde:

397 dossiers voor een bedrag van  € 1.655.221,90

De tweede en belangrijkste fase is begonnen met 
grote restauratiewerkzaamheden, de reconstructie 
en integratie van de archeologische site en de aan-
leg van het dakterras. In de grote hal is een nieuwe 
terrazzovloer gepland, die sterk en duurzaam is. 
Het is een ambachtelijk werk met een tekening van 
de kunstenares Valérie Mannaerts.

De scenografen werken ook aan de zes themati-
sche zalen over de Belgische brouwcultuur. Zodra 
de tweede fase afgerond is, zullen alle decors, 
installaties met animatie en digitale apparatuur 
worden verzameld en op de bovenste verdiepin-
gen geplaatst worden voor het museumparcours 
van Belgian Beer World.

OPRICHTING VAN EEN AUTONOOM GEMEENTE-
BEDRIJF ‘BEURS-BOURSE’

Qua structuur is het Beursproject opgezet als een 
autonoom gemeentebedrijf van Stad Brussel, want 
in het kader van een dergelijk concept kan het pu-
bliek-private partnerschap van Belgian Beer World 
geïntegreerd worden in de administratieve werking. 
Voor Stad Brussel is deze projectbenadering nu al 
historisch omdat de Beurs het eerste autonome 
gemeentebedrijf in Brussel zal zijn. Bovendien zijn 
de brouwerijen vertegenwoordigd in de raad van 
bestuur, net zoals burgers en 6 gemeenteraadsle-
den.

SYMBOLISCHE PLAATS VAN VERBONDENHEID

De Beurs van Brussel heeft een belangrijke sym-
bolische betekenis. Enerzijds is het een van de 
eerste grote gebouwen die na de onafhankelijk-
heid van België werden opgetrokken. Anderzijds 
zijn de trappen en het plein voor het gebouw een 
ontmoetingsplek voor de meeste intense emoti-
onele momenten. Op basis van deze elementen 
kunnen we zeggen dat de Beurs een plaats van 
verbondenheid is.

Hoewel het 12.000 m² grote gebouw door financië-
le activiteiten decennialang gesloten was voor het 
brede publiek, was het oorspronkelijk een ontmoe-
tingsplaats. Er waren een restaurant, een café, een 
biljartzaal, een bibliotheek en verschillende salons 
waar zakenclubs bijeenkwamen. Het Beursproject 
zal veel van deze erfgoedfuncties herstellen.

Het wordt weer een bruisende plek. Het oude 
restaurant zal in zijn oude glorie worden hersteld. 
De grote hal zal publiek toegankelijk zijn en kan 
worden gebruikt voor evenementen, seminars ...  

Er zal ook een openbare doorgang worden gecre-
eerd om de Grote Markt, het Beursplein en de aan-
grenzende Dansaertwijk met elkaar te verbinden. 

3. EEN FOCUS OP ECOLOGIE

Een groenere Stad, een versterking van de ener-
gieprestaties van de gebouwen en de energie-
autonomie van de Stad, de verbetering van het 
beheer van de verschillende grondstoffen van de 
Stad.

NIEUWE ENERGIEPOSITIEVE WIJK

Plusenergiewijken zijn “stedelijke gebieden of 
groepen van onderling verbonden gebouwen die 
zuinig en flexibel zijn op het vlak van energie, die 
geen broeikasgasuitstoot produceren en die actief 
een jaarlijks overschot aan hernieuwbare energie-
productie beheren op lokaal of regionaal niveau”. 
Deze efficiënte en duurzame stedelijke systemen, 
met een positieve jaarlijkse energiebalans, omvat-
ten nieuwe en/of gerenoveerde gebouwen die 
hun energieverbruik actief beheren. 

Het Europese project voor energiepositieve wijken 
(PED, positive energy districts) sluit aan bij de 
economische en klimatologische transitie die de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wil ondersteunen (vermindering van de uitstoot op 
haar grondgebied met 55% tegen 2030 en kool-
stofneutraliteit tegen 2050). 

Op het grondgebied van de Stad Brussel is de 
perimeter van de Noordwijk afgebakend als expe-
rimentele zone voor het analyseren en ontwikke-
len van en het experimenteren met innoverende 
en geïntegreerde oplossingen op het gebied van 
stedelijkheid, technologie, duurzaamheid en parti-
cipatie.

Het achterliggende project Cities4PED wordt door 
de Europese Commissie gelanceerd met een duur 
van twee jaar in het kader van het programma  
voor Joint Programming Initiatives (JPI). Dit onder-
zoeksproject, dat wordt gevolgd door de cellen 
Smart City en Energie, richt zich voornamelijk op 
bestuursaspecten (het creëren van een narratief 
kader en juridische instrumenten om plusener-
giewijken te definiëren en te realiseren). De Stad 
Brussel maakt deel uit van een internationaal 
consortium met onder meer de steden Wenen 
en Stockholm en van een lokaal consortium met 
onder meer AWB, City Mined en 3E.

OE WERKPLAATSEN 

INTERVENTIES UITGEVOERD DOOR DE WERK-
PLAATSEN EN SPECIALE TECHNIEKEN:  
zie bijlagen

ONTWIKKELING VAN NIEUWE  
STEDELIJKE TREKPLEISTERS

RENOVATIE VAN HET BEURSPALEIS  
(illustratie zie bijlagen)  

De werkzaamheden om het Brusselse Beursge-
bouw een nieuwe uitstraling te geven, zijn eind 
2019, begin 2020 van start gegaan - acht jaar nadat 
de eerste plannen in 2012 werden voorgesteld. De 
eerste fase, met een eerste overheidsopdracht 
voor werken, is al voltooid. Tijdens deze periode 
werd het gebouw voor een groot deel ontmanteld 
en voorbereid op de eigenlijke renovatie. Tege-
lijkertijd werd de werf ontworpen als een voor-
beeld voor de recyclage van bouwmaterialen. In 
samenwerking met de Berg van Barmhartigheid 
werd de 1.200 m² oude eiken parketvloer van de 
Beurs openbaar te koop aangeboden. Deze zal 
een nieuw leven krijgen in verschillende Brusselse 
brasserieën.De renovatiewerken aan de 

Beurs zijn begonnen
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TOEZICHT OP HET GAS-, ELEKTRICITEITS- EN 
WATERVERBRUIK VAN ALLE GEBOUWEN VAN DE 
STAD

De energie- en waterboekhouding omvat in 2020 
ongeveer 200 “verbruikslocaties”. Deze plaatsen 
kunnen één enkel gebouw zijn of een groep homo-
gene gebouwen of ook een groep verbruikspunten 
die tot dezelfde categorie behoren (bv. fonteinen). 

Het door Sibelga voorgestelde energieboekhou-
dingsproject (NrClick) is beschikbaar en wordt 
steeds doeltreffender. Er wordt ook gewerkt aan 
realtime monitoring met 30 “datalogged” locaties 
tegen 2020. Dit elektronische toezichtsysteem stelt 
ons in staat onze locaties per kwartier te controle-
ren. Ook kunnen automatische rapporten worden 
opgesteld en kunnen alarmen worden ingesteld 
om afwijkingen in het verbruik op te sporen.

Voor water wordt gebruikgemaakt van Shayp, een 
specifiek systeem dat een nauwgezette realtime 
opvolging mogelijk maakt en vooral wordt gebruikt 
om lekken op te sporen. In 2020 werden 44 water-
meters gecontroleerd via dit monitoringsysteem.

 ▶ →Water-, gas- en elektriciteitsverbruik  
van de gebouwen van de Stad (zie bijlagen)

CO2-BALANS

De referentiewaarde wordt bepaald door het 
brutogas- en elektriciteitsverbruik. Dit dient als 
basis voor de berekening van de CO2-uitstoot. We 
zien dat dit cumulatieve verbruik in 2019 met 25% 
gedaald is.

De totale CO2-uitstoot, verbonden met het ener-
gieverbruik, van Stad Brussel is in 2019 dan ook 
met 20% gedaald. 

Voorts houden wij in deze berekening geen reke-
ning met de emissiewinst die het gevolg is van het 
feit dat de elektriciteit die wij inkopen sinds 2010 
groen is.

Als we de oefening zouden uitvoeren met een 
CO2-coëfficiënt voor elektriciteit van 27 g CO2 per 
verbruikte kWh, komen we uit op een totale emis-
sie van 14.549 ton. Dit betekent een vermindering 
met 50% ten opzichte van onze referentiewaarde.

4. EEN MODERNERE STAD TEN DIENSTE VAN 
HAAR BURGERS 

BRUCITY

Het nieuwe Administratief Centrum van Stad Brus-
sel wordt een geavanceerd gebouw voor openbare 
dienstverlening.

Het geïnstalleerde vermogen van fotovoltaïsche bronnen op de daken van de gebouwen van Stad Brussel 
is van 2018 tot 2019 verdubbeld en neemt in 2020 nog toe tot ongeveer 1.200 kWc.

Logischerwijs volgt de productie van elektriciteit uit fotovoltaïsche bronnen dezelfde trend, met een pro-
ductie van meer dan 1.000.000 kWh in 2020.

VERHOGING VAN HET AANTAL INSTALLATIES VOOR DE PRODUCTIE VAN ZONNE-ENERGIE OP DAKEN


