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VOORZITTER : De heer Jos Stassen

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 9.39 uur.

Vraag om uitleg van de heer Jacques Devolder tot
de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Bin-
nenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken
en Sport, over de gesubsidieerde Topsportevene-
menten

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Devolder tot de heer Sauwens, Vlaams
minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport, over de gesubsidieer-
de Topsportevenementen.

De heer Devolder heeft het woord.

De heer Jacques Devolder : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, sinds 1995
steunt de Vlaamse overheid via de VZW Topsport
Vlaanderen 2002 sportmanifestaties die de uitstra-
ling van Vlaanderen dienen. Dit jaar wordt daartoe
andermaal 40 miljoen frank uitgetrokken die over
25 topsportevenementen zal worden verdeeld.

Mijnheer de minister, welke criteria werden gehan-
teerd om bepaalde sportevenementen wél te steu-
nen en andere dan weer niet ? Na een vraag van de
heer Decaluwe preciseerde toenmalig minister-pre-
sident Van den Brande destijds dat het moest gaan
om erkende competitiesporten en evenementen
die zowel qua deelname als mediabelangstelling
een internationaal karakter hadden en ook de
naam Vlaanderen in de officiële benaming droe-
gen.

Mijnheer de minister, u heb het volste recht nieuwe
criteria te hanteren. Voor zover ik weet, zijn deze
criteria – die inderdaad verdedigbaar zijn – intus-
sen niet gewijzigd. Ik ben echter geneigd het tegen-
overgestelde te concluderen als ik de lijst door-
neem van de evenementen die voortaan worden

gesteund en vooral van de manifestaties die van de
lijst werden geschrapt. De lectuur ervan sterkt mij
immers in mijn overtuiging dat er voortaan ook ge-
ografische criteria worden gehanteerd. West-
Vlaanderen zag immers liefst zes manifestaties ge-
schrapt, terwijl het marktaandeel van Antwerpen
van drie tot tien werd opgedreven en ook Limburg
een fikse stap voorwaarts zette.

Zonder de waarde en uitstraling van de thans ge-
subsidieerde sportevenementen in twijfel te trek-
ken, plaats ik toch grote vraagtekens bij het schrap-
pen van enkele andere manifestaties. Zo komt de
Flanders Grand Prix Swimming in Brugge niet lan-
ger voor steun in aanmerking, niettegenstaande
daar vorig jaar tien nationale records werden ge-
vestigd en ook twee wereldbesttijden werden geno-
teerd. De organisatoren kregen er bovendien twee
olympische en een Europese kampioen aan de
start. Zwemmen is, na atletiek, trouwens nog steeds
de tweede olympische sport.

Ook de Guldensporenmarathon tussen Kortrijk en
Brugge werd geschrapt. Als er nu één marathon
was die Vlaamse uitstraling had, dan was het toch
wel die. Mijnheer de voorzitter, ik heb deze vraag
ongeveer een maand geleden ingediend. Ik heb on-
dertussen vernomen dat men hiervoor een andere
oplossing heeft gevonden. Zonderling genoeg
wordt voortaan wel steun verleend aan de Antwerp
Marathon of Flanders, die nota bene plaatsheeft
twee weken voor de Olympische Spelen in Sydney.
Dit laat niet veel goeds verhopen voor de kwaliteit
van het deelnemersveld in Antwerpen. Welke top-
atleet loopt immers twee marathons binnen een
maand ?

Nog in West-Vlaanderen sneuvelden de Nacht van
Vlaanderen in Torhout, een organisatie met een
reeds lange traditie en een echt internationale uit-
straling, en de Flanders Coast Triatlon in Middel-
kerke. De Flanders Superman Triatlon in Bras-
schaat mag voortaan dan weer wel op een finan-



cieel ruggensteuntje rekenen. We zijn blij dat in
West-Vlaanderen twee tennistornooien – Oostende
en Koksijde – op de lijst werden gehandhaafd.
Nieuw voor West-Vlaanderen op de lijst is ten slot-
te de Flanders Grand Prix In-line Skating in Zand-
voorde. De steun is deze organisatie best gegund.
Ik wil enkel benadrukken dat in-lineskaten nog
steeds geen olympische sport is en dat Vlaanderen
in deze sportdiscipline over niet één professionele
beoefenaar beschikt.

De logica bij de selectie van de te steunen sportma-
nifestaties is me ontgaan. Ik hoop dat de minister
mij van het tegendeel overtuigt door de gehanteer-
de criteria te motiveren en toe te lichten.

De voorzitter : Mijnheer Devolder, we trachten de
vragen zo snel mogelijk op de agenda te plaatsen.
We hebben uw vraag net na het vastleggen van de
onderwerpen van de vorige vergadering ontvan-
gen. Dat is dan ook de reden waarom we de zaak
nu pas behandelen.

Minister Sauwens heeft het woord.

Minister Johan Sauwens : Mijnheer de voorzitter,
geachte collega’s, de Vlaamse overheid steunt via
de VZW Topsport Vlaanderen 2002 belangrijke
topsportevenementen en evenementen met groei-
kansen. Voor het jaar 2000 werden 53 dossiers in-
gediend. Hiervan werden er 25 opgenomen in de
reeks ‘Topsportevenementen’.

Ze worden rechtstreeks ondersteund op basis van
een aantal criteria die vroeger al bestonden. Toen
de nieuwe regering aantrad, waren al een aantal
dossiers ingediend. Ik wil de continuïteit dan ook
zoveel mogelijk verzekeren. In januari heb ik op
voordracht van de VZW een aantal organisaties
een bedrag toegekend.

Elke manifestatie moet in de naam of titel van het
evenement duidelijk verwijzen naar Vlaanderen. Ik
wens er nog aan toe te voegen dat ik problemen
heb met het verengelsen van de namen. Ik begrijp
niet waarom we dat doen. Toen de koning van
Noorwegen de Olympische Spelen in Lillehammer
opende, deed hij dat in zijn eigen taal. Er waren
toen 1 miljard kijkers. Ik heb de Flanders Sport
Arena laten herdopen tot Topsporthal Vlaanderen.
We moeten niet beschaamd zijn om onze taal.

Het evenement moet een internationale uitstraling
hebben en zich binnen één van de olympische dis-
ciplines situeren. De discipline moet ook een dui-

delijk Vlaamse geschiedenis hebben, en de organi-
satie moet ervoor zorgen dat Vlaanderen in de
communicatie en de reclame duidelijk aan bod
komt. De evenementen moeten ten slotte aanlei-
ding kunnen geven tot extrasportieve communica-
tieve exploitatie. Voormalig minister-president Van
den Brande heeft de link tussen toerisme, econo-
mie, cultuur en sport expliciet in de motivering en
de criteria ingeschreven.

Aan de hand van de lastenboeken en van een gron-
dige evaluatie van de vorige uitgave heeft de VZW
Topsport Vlaanderen 2002 aan 28 evenementen
een positieve beoordeling gegeven. Uiteindelijk
werden 25 evenementen betoelaagd.

Ik heb ook voor het eerst een gedetailleerde be-
groting gevraagd en het principe ‘voor een frank
hoort een andere frank’ gehuldigd, wat dus bete-
kent dat tegenover elke frank overheidssubsidie
een frank particuliere sponsoring moet staan. En-
kele organisatoren hebben echter geweigerd een
gedetailleerde begroting in te dienen zodat hun
evenement werd geschrapt. Verder werd gepoogd
bij meerdere evenementen per sporttak het meest
waardevolle te behouden. Ik kan de vraagsteller in
ieder geval verzekeren dat bij de beoordeling van
de ingediende dossiers er in geen enkele mate re-
kening werd gehouden met de geografische crite-
ria.

Wat de kern van uw vraag betreft, met name het
marktaandeel voor West-Vlaanderen, kom ik tot
een totaal van 7 manifestaties van de 25 : de Tennis
Cup of Flanders in Oostende, de Driedaagse van
De Panne, de E3-Prijs van Harelbeke, de Ronde
van Vlaanderen, de Flanders GP In-lineskating van
Oostende, de Flanders Ladies Trophy van Koksijde
en de Duinencross, eveneens in Koksijde.

Ook de organisatie van de Guldensporenmarathon
werd in aanmerking genomen, maar daaromtrent
blijkt een misverstand te bestaan. In augustus werd
dienaangaande overleg gepleegd tussen de minis-
ter-president, de minister van Cultuur en mezelf.
De minister-president oordeelde toen dat de Gul-
densporenmarathon, ook rekening houdend met
het tijdstip ervan, niet alleen een sportieve beteke-
nis, maar ook een internationale uitstraling heeft.
Daarom heeft de minister-president beslist dit eve-
nement vanuit zijn budget te betoelagen. Van een
schrapping is dus nooit sprake geweest.

Met betrekking tot het niet in aanmerking nemen
van de door u aangehaalde manifestaties kan ik u
het volgende meedelen. Flanders GP Swimming in
Brugge kreeg van de VZW Topsport Vlaanderen
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een negatief advies. In het betreffende evaluatie-
verslag wordt het volgende vermeld : ‘Het totaal
aantal toeschouwers, 1.200 op twee dagen, ligt aan
de lage kant. De evolutie van de GP vertoont één
constante : gebrek aan mediabelangstelling wat
eveneens vertaald wordt in deelnemersniveau. Het
evenement heeft enige mate van verdienste, doch
lijkt geenszins te voldoen aan de criteria van een
topsportevenement’.

Ook de Nacht van Vlaanderen te Turnhout kreeg
een negatieve beoordeling. In het betreffende eva-
luatieverslag wordt het volgende vermeld : ‘De
Nacht van Vlaanderen is een massa-evenement
met een uitzonderlijk hoog aantal toeschouwers
binnen de regio. De organisatie kan bogen op een
professionele ondersteuning, doch faalde op het
vlak van promomateriaalplaatsing voor Topsport
Vlaanderen 2002'. Verder lees ik in hetzelfde ver-
slag : ‘De Nacht van Vlaanderen heeft een hoog re-
creatief karakter met een hoge deelnemersgraad.
Echte topatleten zijn schaars in de ultraloopcon-
touren, wat tevens geïllustreerd wordt door de
zwakke mediabelangstelling’.

De Flanders Coast Triatlon werd eveneens negatief
beoordeeld. Het evaluatieverslag luidt als volgt :
‘De triatlon kent een ruime belangstelling vanuit
de regio, rekening houdend met het toeristisch sei-
zoen, en wordt professioneel georganiseerd. De do-
minante aanwezigheid van hoofdsponsors zoals
Lotto verzwakt echter de impact van het promotie-
materiaal Topsport Vlaanderen 2002. De buiten-
landse uitstraling lijkt eerder gering, vermits het
evenement door weinig buitenlandse journalisten
wordt verslagen. Het evenement is eerder te cata-
logeren bij binnenlandse massasport en recreatie-
evenement dan bij topsport.’

Mocht u dienaangaande nog meer gegevens wen-
sen, zou ik voorstellen dat de commissie een hoor-
zitting zou organiseren met de medewerkers van
de VZW die de criteria heeft bekeken en toege-
past.

Wat het opnemen van nieuwe sporten zoals in-li-
neskaten betreft, ben ik van mening dat de nieuwe
trends in het sportgebeuren moeten worden ge-
volgd. Zij moeten via een beperkte subsidiëring
vanwege de VZW een kans krijgen.

Er is dus vanwege mezelf of vanwege de VZW
geen enkele intentie een provincie te benadelen.
Integendeel, we streven zelfs naar een spreiding.
Het grote misverstand dat bij sommige evenement-

organisatoren bestaat, is dat ze denken dat een toe-
gekende subsidie het startschot zou betekenen
voor een systematische herhaling van die subsidies.
Sportsubsidies zijn niet recurrent en vormen geen
structurele ondersteuning vanwege de Vlaamse
Gemeenschap.

Ik heb de boot Topsport Vlaanderen 2002 in 1999
en in het begin van het jaar 2000 laten doorvaren.
Het zou immers niet correct zijn halverwege of op
het einde van het jaar plotseling van koers te ver-
anderen. Ik heb me wel voorgenomen, op basis van
een aantal bedenkingen en ook op grond van uw
vraag, de werking en de samenstelling van de VZW
onder de loep te nemen en na te gaan hoe de crite-
ria worden toegepast. Ik zal dienaangaande in de
volgende maanden enkele initiatieven nemen in
het licht van het jaar 2001 en het parlement daar in
alle openheid over informeren.

Ik heb in ieder geval de benadering van de VZW
voor 99 percent van de dossiers gevolgd. Ik denk
trouwens niet dat het de taak is van de politiek
deze dossiers naar zich toe te trekken.

De voorzitter : De heer Devolder heeft het woord.

De heer Jacques Devolder : Uit het antwoord van
de minister heb ik begrepen dat hij een doorlich-
ting zal laten uitvoeren en nieuwe initiatieven zal
nemen.

Vermits hij uit negatieve beoordelingen heeft geci-
teerd, heeft de minister ook duidelijk te kennen ge-
geven de adviezen en het standpunt van de VZW
Topsport Vlaanderen 2002 op te volgen. Dit kan
niet worden gezegd van zijn collega van Cultuur
die zich heel wat kritischer opstelde ten opzichte
van de adviezen die hij van een bepaalde commis-
sie kreeg.

Zelf stel ik vast dat het Brugse zwemevenement
wel veel mediabelangstelling kreeg, onder meer op
de regionale televisiezender. Ook de Nacht van
Torhout is wel degelijk een massamanifestatie, iets
waar ik me persoonlijk van heb kunnen vergewis-
sen. Dan komt daar plotseling het verwijt dat het
promotiestandje maar povertjes was of onvoldoen-
de in het oog sprong. Als men een hond wil slaan,
vindt men wel altijd een stok.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van mevrouw Ann De Martelaer
tot de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenza-
ken en Sport, over het toestaan van afwijkingen
voor werken in beschermde monumenten en
dorpsgezichten

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw De Martelaer tot de heer Sauwens,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Ambtenarenzaken en Sport, over het toestaan
van afwijkingen voor werken in beschermde monu-
menten en dorpsgezichten.

Mevrouw De Martelaer heeft het woord.

Mevrouw Ann De Martelaer : Mijnheer de minis-
ter, op 19 januari 2000 hebt u mij in de commissie
uitgelegd dat kan worden afgeweken van de bepa-
lingen van het besluit waarbij een monument of
stads- of dorpsgezicht in bescherming wordt geno-
men. Er kunnen dan werken worden uitgevoerd
met instemming van de minister.

Mijn concrete vraag betrof toen de bouwvergun-
ning die werd afgeleverd voor de verbouwing van
een aan de abdij van Vlierbeek gelegen school in
een als waardevol landschapsgebied geklasseerde
omgeving. Ik heb daarbij in uw redenering goed
kunnen volgen dat de school, omwille van het
groeiend aantal leerlingen, ter plaatse en niet een
eindje verder uitgebreid moest worden. Dit was uw
optie en u stelde ook dat de bouwheer de architect
de opdracht zou geven de plannen aan te passen
met het oog op een betere integratie van het
schoolgebouw in de omgeving van de abdij.

Tijdens die commissievergadering verklaarde u dat
u geen gunstig advies zou geven indien dezelfde
bouwaanvraag opnieuw zou worden ingediend
zonder masterplan en zonder een bijkomend in-
plantings- en aanplantingsplan.

Op 24 februari 2000 heeft het stadsbestuur van
Leuven de bouwaanvraag, die eigenlijk een dupli-
caat was van de eerste bouwaanvraag, wel gunstig
geadviseerd, op basis van een advies van uw dien-
sten. Die diensten hebben zich gebaseerd op een
masterplan dat mijns inziens heel summier is. Het
telt amper dertig lijntjes. Het voornemen om de
rechtervleugel van de bestaande school af te bre-
ken en te vervangen door een meer verantwoorde
nieuwbouw, is vrijblijvend. De bouwheer heeft het
letterlijk over de ‘mogelijke afbraak en herop-
bouw’. Dit is een bepaling waarmee hij alle richtin-
gen uit kan. Bovendien is van enige concrete ti-
ming in het dossier geen sprake.

Mijnheer de minister, ik had u dan ook de volgen-
de concrete vragen willen stellen. Vindt u dat dit
summier masterplan voldoende waarborgen biedt
dat de rommelige toestand wordt opgeruimd en
dat de school een architecturale eenheid wordt met
de beschermde dorpsomgeving van de abdij ?

U verklaarde dat een nieuw ingediende bouwaan-
vraag niet gunstig zou worden beoordeeld indien
die niet vergezeld zou zijn van een bijkomend in-
plantings- en aanplantingsplan. Waarom gaven uw
diensten op 15 februari dan wel een gunstig advies
voor een aanvraag die niets meer was dan een du-
plicaat van de vorige ?

Welke timing dient de bouwheer na te leven en
welke sancties overweegt de minister indien die
niet wordt gerespecteerd ?

De voorzitter : Minister Sauwens heeft het woord.

Minister Johan Sauwens : Mijnheer de voorzitter,
we hebben het daar, naar ik meen op 19 januari
2000, in de commissie reeds over gehad. Toen heb
ik het wettelijk kader en de randvoorwaarden ge-
schetst waarbinnen ik de toelating heb gegeven
voor de uitbreiding van de school. Voor mij is het
belangrijk dat het landschap wordt beschermd.
Toch hebben we de uitbreiding van de school, op
vraag van lokale gemeenschappen, onder bepaalde
omstandigheden toegelaten.

Na de realisatie van de huidige uitbreiding zal er
ook werk moeten worden gemaakt van de renova-
tie van de bestaande schoolgebouwen. Ik heb om
een masterplan – een plan voor de bredere omge-
ving – voor de school gevraagd. Dit plan waarin de
school, binnen de met nieuwbouw vastgelegde be-
schikbare ruimte, zijn behoefteprogramma moet
uittekenen, moet de nodige garantie bieden dat de
basisschool ook in de toekomst leefbaar zal zijn
zonder bijkomende ruimteconsumptie.

Zoals ik reeds eerder in deze commissie heb ver-
klaard, verlangde ik dat de school een masterplan
op halflange termijn zou voorleggen. De intenties
uit de eerste tekst van de school voldoen voor mij
voor de afgifte van de ingediende aanvraag van de
schooluitbreiding binnen het ontwerp van de be-
scherming. Het uiteindelijke masterplan op halflan-
ge termijn voor de hele abdijsite wordt verder uit-
gewerkt onder leiding van de stad Leuven.

Mevrouw De Martelaer, een beetje in tegenstelling
tot wat u laat uitschijnen, is er wel degelijk een
aangepast inplantings- en aanplantingsplan inge-
diend bij de nieuwe bouwaanvraag. Dit plan werd
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aangepast qua inplanting. Het gebouwencomplex
werd verschoven, verder van de abdij weg. Dit ge-
beurde om meer openheid te creëren. Qua invul-
ling van de resterende open ruimte, de groenaan-
kleding en het weglaten van de bestaande storende
hoge coniferenrij werd het aanplantingsplan even-
eens aangepast aan de opmerkingen van monu-
menten en landschappen.

De term ‘mogelijke afbraak’ in het masterplan
heeft betrekking op het feit dat de uiteindelijke ge-
wenste realisatie ervan een gemeenschappelijke
visie en standpunt van de school en de eigenaar
van de grond en gebouwen noodzaken.

Ik ben ervan overtuigd dat een timing voor deze
mogelijke afbraak en heropbouw van de rechter-
vleugel deel zal uitmaken van het uiteindelijke
masterplan. Alleszins zijn de regels die nu neerge-
schreven zijn, voor mij en voor het bestuur van
Monumenten en Landschappen bepalend voor wat
er in de toekomst op deze site nog verder kan wor-
den ontwikkeld.

De voorzitter : Mevrouw De Martelaer heeft het
woord.

Mevrouw Ann De Martelaer : Mijnheer de minis-
ter, ik denk dat we een beetje van mening verschil-
len over wat een masterplan eigenlijk is.

Een masterplan moet de mogelijkheid bieden om,
eens men begint aan een bouwwerk, verschillende
opeenvolgende fases te kunnen situeren. Het mas-
terplan van de school dat ik gezien heb, voldoet
hier volgens mij niet aan. Ik betwijfel of met dit
masterplan de school architecturaal zal kunnen
worden ingepast in de beschermde omgeving. U
geeft de school meer mogelijkheden tot uitbrei-
ding. Op lange termijn hebben we niet de zeker-
heid dat de school zal worden ingepast in dat
dorpsgezicht.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Jos Stassen tot de heer
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd,
Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aange-
legenheden, over de beslissing inzake de erkenning
van professionele organisaties voor podiumkunsten

Interpellatie van mevrouw Mieke Van Hecke tot
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brus-
selse Aangelegenheden, over de beslissing inzake
de erkenning van professionele organisaties voor
podiumkunsten

Vraag om uitleg van de heer Dany Vandenbossche
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brus-
selse Aangelegenheden, over het verschil tussen er-
kenning en subsidiëring in het podiumkunstende-
creet van 18 mei 1999

– De heer Jacques Devolder treedt als voorzitter
op.

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
interpellaties van de heren Stassen en Keulen tot
de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse
Aangelegenheden, over de beslissing inzake de er-
kenning van professionele organisaties voor podi-
umkunsten, met daaraan toegevoegd de vraag om
uitleg van de heer Vandenbossche tot minister An-
ciaux, over het verschil tussen erkenning en subsi-
diëring in het podiumkunstendecreet van 18 mei
1999.

De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, vooraf zou ik enkele op-
merkingen willen maken. Ten eerste denk ik dat
elke erkenningsronde voor de podiumkunsten voor
commotie zal zorgen. Dat heeft te maken met de
belangen die op het spel staan.

Ten tweede zit ik hier voor geen enkel ensemble,
theater of centrum. Ik heb geen enkel dossier gele-
zen. Ik ben wel een theaterliefhebber, maar ik wil
mij niet inlaten met de dossiervorming.

Ik heb deze interpellatie na lang nadenken inge-
diend en pas nadat de problematiek geëscaleerd is.
Het is belangrijk dat er binnen het parlement een
debat wordt gevoerd over de gemaakte beslissin-
gen. Tot nu toe heeft iedereen binnen het parle-
ment zich terecht afzijdig heeft gehouden. Dat is
een zeer goede zaak. Ik ben echter bezorgd om de
effecten van deze commotie op het beslissingsmo-
del dat tot nu toe in de cultuurwereld wordt gehan-
teerd, namelijk het adviesmodel. We moeten dit
model in stand houden. Ik ben eveneens bezorgd
om het podiumlandschap dat ontstaat op basis van
deze beslissingen en om de effecten ervan op lange
en middellange termijn.
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Ik heb deze interpellatie niet ingediend uit een fi-
nanciële bezorgdheid, althans niet in eerste instan-
tie. Als de minister mij kan aantonen dat dit een
goede beslissing is, dan wil ik ijveren voor meer
middelen in de podiumkunsten. Het financiële ver-
haal is belangrijk, maar daar heb ik het pas in twee-
de instantie over. Trouwens, bij de regeringsvor-
ming hebben we duidelijk gezegd dat er meer geld
voor cultuur en vooral voor kunsten moet komen.
We moeten daar in deze legislatuur in totaal een
minimum van 5 miljard frank extra in investeren.
Een recurrent bedrag van 5 miljard frank inschrij-
ven is financieel niet haalbaar.

Ik wil nu iets zeggen over de beslissing zelf. De
hele commotie is ontstaan inzake alles wat te
maken heeft met dramatische kunst, het zoge-
naamde teksttheater. Toch heeft de beoordelings-
commissie die de minister op basis van het decreet
moet adviseren, een vrij duidelijk kader geschapen,
waar men voor of tegen kan zijn. Ik heb eveneens
een aantal bedenkingen bij het stadstheater, het
kinder- en jeugdtheater, het figurentheater en mi-
metheater. De tekst die de beoordelingscommissie
heeft geschreven is goed en schept tenminste dui-
delijkheid. Ik herhaal hierbij nog eens dat men er-
voor of ertegen kan zijn. In het verleden is dit nooit
gebeurd. Toen werden de adviezen in het luchtledi-
ge neergepoot. Ik denk dat dit nu het grote voor-
deel is.

De beoordelingscommissie heeft bovendien een
bedenking gemaakt over de stad als ruimte van
cultuur, een idee dat sterk aansluit bij de visie van
de minister van Cultuur en Stedelijk Beleid. Zij
pleit voor een stimuleringsbeleid en binnen dat
globale kader heeft zij als beoordelingscommissie
een aantal adviezen aan de minister voorgesteld. Ik
heb in mijn ingediende tekst een aantal bedenkin-
gen bij die beslissing neergeschreven. Een aantal
ervan wil ik overlopen.

Mijn belangrijkste bedenking is dat door de beslis-
sing die de minister samen met de Vlaamse rege-
ring genomen heeft het podiumkunstenlandschap
op zijn minst veranderd is. Door de structurele er-
kenning en subsidiëring van substantieel meer po-
diumkunstorganisaties dreigt een overaanbod aan
podiumkunsten te ontstaan in Vlaanderen. Zes
extra toneelgezelschappen, alleen al in het dramati-
sche kunst- en teksttheater, betekent 180 extra
voorstellingen per seizoen, en dit vier jaar na el-
kaar tot in 2005. Wordt er, nog los van de financiële
impact hiervan, geen overaanbod gecreëerd ? Dit
betekent toch wel een heel aantal voorstellingen

meer. Bovendien gaat het alleen nog maar over die
organisaties die minder dan 9 miljoen frank zouden
krijgen. Er zijn er waarschijnlijk, en hierbij denk ik
aan het Raamtheater, die meer zullen krijgen.
Mijns inziens zal een podiumkunstenlandschap
ontstaan waarin men met overaanbod kampt. Zal
er genoeg kwaliteit worden geboden ? Zullen er
voldoende mensen die naar de voorstellingen
komen kijken ? Zijn er voldoende zalen waar men
al die voorstellingen kan organiseren ?

De beoordelingscommissie heeft in haar perstekst
vrij duidelijk gezegd dat de minister de toekomst
hypothekeert. Door dit overaanbod worden de
problemen naar de toekomst verschoven. In een
volgende ronde zal zeer drastisch moeten worden
ingegrepen. Iedereen moet het erover eens zijn dat
een dergelijk groeiscenario in een volgende ronde
waarschijnlijk niet kan worden herhaald, want dan
gaan we naar 40 of meer teksttheaters in Vlaande-
ren.

Ten tweede wil ik de budgettaire consequenties
van deze beslissing aanhalen. Ik heb een eerste
schatting gemaakt en die is achteraf door de
Vlaamse Directie voor Podiumkunsten – VDP –
naar beneden gecorrigeerd. Ik dacht dat het 500
miljoen frank was, maar zij spreekt van 490 miljoen
frank. Ik heb het advies ontvangen van de admini-
stratie, die op basis van het advies van de commis-
sie en op basis van haar eigen advies een inschat-
ting heeft gemaakt van wat de minimale en maxi-
male financiële consequenties zullen zijn. Zij komt
op een minimaal bedrag van 387 miljoen frank en
een maximaal bedrag van 484 miljoen frank. In
deze berekening zijn een aantal gezelschappen niet
opgenomen die achteraf wel erkend blijken.

Ik spreek mij hierbij geenszins inhoudelijk uit.
Daar dient een advies of een beoordelingscommis-
sie voor. Daar moet de minister in beslissen. Ik heb
de adviezen niet gelezen en zou het ook niet wil-
len. Ik zou ze ook niet kunnen beoordelen. De
kunstencentra Limelight, Netwerk en Theater Te-
ater Mechelen komen bovenop de reeds erkende.
Bovendien is er de extra subsidiëring van 30 mil-
joen frank van het RaamTheater. Er zijn ook nog
een aantal kleinere, maar nieuwere organisaties,
zoals bijvoorbeeld Braakland, die ook een bepaald
bedrag hebben gevraagd. Ook Hooghuis en Cie De
Koe zullen extra worden erkend, en de minister
heeft ook gezegd dat die erkenning subsidiëring
betekent.

Dit heeft financiële consequenties. Mijnheer de mi-
nister, als u mij kunt aantonen dat dit een goede
beslissing is, dan zorgen we er samen voor dat er
meer middelen vrijkomen. Dit zal wel behoorlijk
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wat recurrente middelen tot het einde van de er-
kenningsronde in juni 2005 vergen.

Een derde belangrijke opmerking is dat de de-
creetgever – dat waren wij toch als vorig Vlaams
Parlement – met de vijf democratische fracties een
tekst heeft ingediend in overleg met de toenmalige
minister van Cultuur en zijn kabinet. Hierbij wer-
den een aantal kwantitatieve en kwalitatieve crite-
ria voor erkenning en subsidiëring vastgelegd. De
perstekst van de beoordelingscommissie tekst-
theater stelt dat de beslissingen van de minister in-
gaan tegen het decreet, omdat een aantal kwalita-
tieve criteria die in het decreet duidelijk werden
gestipuleerd niet worden toegepast. Ik heb ook ge-
zien dat mevrouw Van Hecke daarop terugkomt.
Hebt u het decreet wel naar de letter en de geest
ervan toegepast in de beslissingen ?

Vierde belangrijke bedenking bij deze beslissing is
dat er podia en infrastructuur nodig zijn. Hebben
wij dat wel en wat is het kostenplaatje ervan ? Dit
is momenteel minder relevant, maar is in elk geval
een gevolg van de beslissing.

Een vijfde punt vind ik wel erg relevant. Mijnheer
de minister, u hebt zowel in uw perstekst als in de
verschillende commentaren in de pers gezegd dat u
niet alleen de artistieke criteria moet aannemen,
maar ook de maatschappelijke. Ik zou dit graag
geëxpliciteerd zien. Ik heb hier geen probleem
mee. Ik denk dat de beoordelingscommissie tekst-
theater in zijn inleidende beschouwing een aantal
stellingen heeft neergezet over de maatschappelij-
ke relevantie zoals de stad en de bewogenheid. Het
meest hoorde ik over dynamiek, aandacht voor alle
vormen van podiumkunsten – dus niet alleen de
elitaire -, en het belang van aantallen van toeschou-
wers. Dat zijn een aantal belangrijke criteria om de
maatschappelijke invulling te geven. Mijn vraag is
toch of dit voldoende hard is om het toe te passen
en uw beslissing te kunnen realiseren.

Mijn bezorgdheid gaat ook uit naar het gevolg van
deze beslissing voor het hele beslissingsmodel dat
we in de podiumkunsten en in de cultuur gebrui-
ken, namelijk het adviesmodel. Ik denk dat er
slechts drie modellen mogelijk zijn. Een model kan
puur politiek zijn waarbij de minister beslist hoe hij
zelf wil. Dat is één mogelijkheid. Het totaal tegen-
overgestelde is het autonome fonds dat we toepas-
sen in de letteren en binnenkort ook in de film.
Daartussen ligt het adviesmodel dat zowel in de
muziek als in de podiumkunsten gehanteerd wordt.

In de huidige omstandigheden ben ik heel bezorgd
of dit model nog kan blijven gehanteerd.

We moeten vermijden dat dit adviesmodel onder
druk komt te staan. Ik heb opmerkingen gekregen
van mensen die me voor gek verklaarden omdat ik
dit werk wilde doen. Hoeveel energie kost het niet
om op de hoogte te blijven van wat zich afspeelt in
de wereld van de podiumkunsten ? Hoeveel tek-
sten moeten niet worden doorgenomen, dit alles
voor een minieme vergoeding ? En dan verschijnen
er protestpetities die werden ondertekend door
twee Ministers van Staat. Op zulke momenten
vraagt men zich af waarmee men bezig is. Door
deze beslissing vrees ik ervoor dat niemand nog
bereid zal worden gevonden dit werk te doen.

In zijn beleidsnota zegt de minister dat hij de
schotten wil wegwerken. Dit is niet mogelijk omdat
het decreet moet worden uitgevoerd. Verder wil de
minister een inhaalbeweging maken ten gunste van
de kleinere schotten, met name de dans-, de mu-
ziektheater- en de kunstencentra. Toevallig ont-
moette ik mensen uit de commissie teksttheater op
het ogenblik dat zij die commissie van advies dien-
den. Er werd met het advies rekening gehouden,
want in de kostenberekening werd rekening ge-
houden met een stijging van 10 percent. Zij dach-
ten dat de minister een inhaalbeweging zou door-
voeren zoals hij had aangekondigd. Mijnheer de
minister, in uw beslissing wordt de inhaalbeweging
slechts voor een deel gerealiseerd wat de drie klei-
nere schotten betreft, maar voor zes teksttheaters
staat de beslissing haaks op wat u had aangekon-
digd.

U hebt uw bedenkingen over het podiumkunsten-
decreet regelmatig neergeschreven. Ik treed ze
voor een gedeelte bij, maar ik ga niet akkoord met
uw kritiek op het huidig podiumkunstendecreet.
Dit decreet is reeds een behoorlijke aanpassing van
het vorige. Na lang overleg met de sector, waar
misschien niet iedereen aan het woord kwam, wat
ook niet mogelijk is tijdens hoorzittingen in dit
parlement, werd het decreet op basis van die op-
merkingen aangepast, door de vijf democratische
fracties ingediend en unaniem goedgekeurd. Was
alles dan fout voor 13 juni, voor de verkiezingen ?
Ik sta nog steeds achter dit podiumkunstendecreet
en aanpassingen moeten goed worden overdacht.
Dit decreet zoals het is goedgekeurd en in uitvoe-
ringsbesluiten is gegoten, moet worden uitgevoerd.

Mijnheer de minister, welke argumenten draagt u
aan voor deze beslissing ? Wat is de maatschappe-
lijke relevantie ervan ? Beantwoorden alle dossiers
aan de inhoudelijke criteria ? Hoe antwoordt u op
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de kritiek van het overaanbod ? Wat zijn de bud-
gettaire consequenties voor de gezelschappen die u
erkend hebt ? Blijft u achter het adviesmodel staan
en wat is uw antwoord op de kritiek van de beoor-
delingscommissie ?

U lanceerde het idee om toeschouwers te betrek-
ken bij het adviesmodel. Agalev heeft vier jaar ge-
leden het zogenaamde groene licht georganiseerd.
Tijdens het eerste groene licht werd een debat ge-
organiseerd waar Luc Van Den Dries, Barbara
Wyckmans, Johan Thielemans en anderen bij aan-
wezig waren. Men wilde toen ook toeschouwers
betrekken bij het adviesmodel. Dit idee is interes-
sant, maar niet gemakkelijk uit te werken. Mis-
schien kan dit naast de gewone beoordelingscom-
missie ? Wat bedoelde u er precies mee ? Is de in-
haalbeweging die u lanceerde bedoeld voor de drie
kleinere schotten, of komen er nog meer ? Wan-
neer wordt de herziening van het hernieuwde podi-
umkunstendecreet verwacht ?

Mijn laatste vraag betreft het enige gezelschap dat
in deze beslissing werd gedupeerd, namelijk dat
van de Vieze Gasten. Ik beoordeel dit niet op zijn
inhoud, maar ik vraag me af waarom deze mensen
worden uitgesloten. Ik vind geen goede redenen
voor deze beslissing. Deze mensen hebben recht op
een duidelijker antwoord dan wat hen werd be-
zorgd.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, de heer Stassen zei dat
zijn interpellatie werd ingegeven door zijn be-
zorgdheid over de commotie in het artistieke land-
schap en dat hij hoogte wil krijgen van het toekom-
stige theaterlandschap.

De reden waarom ik mijn interpellatie indiende is
nuchterder. Ik ben emotioneel met het decreet ver-
bonden. De heer Stassen weet hoeveel overleg
ermee gepaard ging. Ik wil dit decreet vanuit mijn
juridische en maatschappelijke bezorgdheid verde-
digen. Decreten moeten immers worden toegepast.

Ik heb enkele bemerkingen over de toepassing van
dit decreet. Mijnheer de minister, ik maakte reeds
dezelfde opmerking tijdens de begrotingsbespre-
king toen u de middelen voor de koepels terug-
schroefde. De bedoeling is misschien goed, maar de
middelen daartoe moeten correct zijn. Geen ande-
re middelen zonder decreet.

Als u zegt dat u omwille van de continuïteit de be-
oordelingscommissie hebt gerespecteerd, onafge-
zien van een afzettingsprocedure, dan moet de sa-
menstelling ervan worden behouden. De leden
werden immers benoemd. In een andere discussie
over hetzelfde onderwerp werd naar de Raad van
State gestapt. Het lijkt alsof de decreten politiek
worden ingevuld. Ik wens dat dit op een juridisch
juiste manier gebeurt.

Vier uitgangspunten vormden de grondslag van het
decreet. Ten eerste moest de politiek afstand
nemen wat de artistieke beoordeling betreft. Ten
tweede moest het decreet rechten geven aan partij-
en, aan aanvragers en ook aan anderen. Ten derde
moest het rechtszekerheid bieden aan professione-
le gezelschappen, bijvoorbeeld hen tijdig meedelen
over welke middelen ze zullen beschikken voor het
volgende seizoen, rechtszekerheid bieden voor de
periode van vier jaar en ervoor zorgen dat de crite-
ria waarop ze beoordeeld worden gekend zijn bij
de indiening van het dossier. Ten vierde moest er
een duidelijke splitsing zijn tussen erkenning en
subsidiering.

Dat waren de vier uitgangspunten. Behalve voor
het laatste punt, dat de beoordelingscommissie ver-
keerd interpreteerde, werden voor de drie andere
tenminste de bedoelingen en zelfs de letter van het
decreet overtreden.

De minister heeft gelijk dat de politiek het laatste
woord heeft. Er mag dus worden afgeweken van
een advies. Adviezen blijven tenslotte adviezen.
Vanuit een zekere bescheidenheid inzake de artis-
tieke beoordeling moet men de beoordelingscom-
missie nemen voor wat ze is. Een minister moet
zich niet aan een artistieke beoordeling wagen.

Mijnheer de minister, ik heb in een interview gele-
zen dat u gelooft in de kwaliteiten van de heer Van
Den Eede en dat u daarom Cie De Koe hebt er-
kend. U hanteert uw eigen overtuigingen als een
artistiek criterium. Ik vind dat anderen dat mogen
doen. Ik heb geen problemen met mensen die hun
subjectieve artistieke beoordeling in een open brief
kenbaar maken. Een minister mag dit mijns inziens
echter niet laten meespelen in zijn beoordeling. We
hebben de beoordelingscommissie uiteindelijk die
verantwoordelijkheid gegeven.

De juridische procedure is bewust steeds ingewik-
kelder gemaakt. Ik heb in een vorig leven heel wat
aandacht besteed aan de algemene rechtsregels in
de niet-rechterlijk georganiseerde rechtspraak. De
rechten van de verdediging worden hierbij vaak
met de voeten getreden. Mensen die een aanvraag

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 121  – 23 maart 2000

Stassen

-8-



indienen, worden door beslissingen gepakt. Dit
wekt bij mij wat wrevel op. De voornemens om tot
erkenningen en subsidiëringen te komen worden
vooraf kenbaar gemaakt omdat men dan nog argu-
menten kan aanbrengen om de beoordeling bij te
sturen.

Mijnheer de minister, u bent van het voornemen
tot beoordeling op de hoogte gebracht. U hebt op
20 januari 2000 uitdrukkelijk gezegd dat u de voor-
lopige adviezen had ontvangen. Ik vraag me dan
ook af waarom u als betrokken partner op dat
ogenblik geen signaal hebt gegeven om bepaalde
criteria bij de definitieve beoordeling te betrekken.
Er was tenslotte in een periode voorzien tijdens
dewelke men op een correcte manier om bijsturin-
gen kon vragen. De gezelschappen hebben overi-
gens zelf van de gegeven mogelijkheden gebruik
gemaakt. Ze hebben de beoordelingscommissie at-
tent gemaakt op argumenten die niet in de beoor-
deling waren betrokken of die ten onrechte ver-
keerd waren ingeschat.

Een ander belangrijk uitgangspunt – om niet te
zeggen een doelstelling – van dit decreet is het bie-
den van rechtszekerheid inzake de tijd en inzake
de criteria. Wat het tijdsverloop betreft, biedt de
tekst van het decreet weinig ruimte. Heel wat ge-
zelschappen komen in de problemen omdat ze dos-
siers moeten indienen voor periodes die pas ander-
half jaar later vallen. Er is evenwel duidelijk ge-
steld dat aangegane engagementen moeten worden
gehonoreerd.

Wat de rechtszekerheid betreft, stelt het decreet
dat de overheid bijkomende criteria mag opleggen.
Dit moet dan wel gebeuren voor 31 mei van het
jaar waarin de aanvragen moeten worden inge-
diend. U hebt, mijnheer de minister, het element
van de maatschappelijke relevantie bij het uitvoe-
ringsbesluit gevoegd. Dit uitvoeringsbesluit dateert
echter van 22 oktober 1999, ongeveer vijf maanden
na de oorspronkelijk voorziene datum.

Minister Bert Anciaux : Dat staat zo in het decreet.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik vraag me af waar-
om u de maatschappelijke relevantie door middel
van een uitvoeringsbesluit aan de beoordelingscri-
teria wilt toevoegen. Als dit al in het decreet vervat
zit, hoeft u het helemaal niet toe te voegen. Als het
een bijkomend criterium is, kan de beoordelings-
commissie hier geen rekening mee houden, want
het uitvoeringsbesluit dateert van 22 oktober 1999
en het decreet stelt dat aanvullende criteria voor

31 mei gekend moeten zijn. Ik ga ervan uit dat dit
in het decreet vervat zit. Dit betekent dat de be-
oordelingscommissie er rekening mee heeft gehou-
den. Ik vraag me dan ook af waarom de maat-
schappelijke relevantie in het uitvoeringsbesluit
plots als een bijkomend criterium is opgenomen.

Minister Bert Anciaux : Ik zou even een puur tech-
nisch-juridische opmerking willen maken. Een uit-
voeringsbesluit zonder decretale basis is een nietig
uitvoeringsbesluit. Niemand heeft de correctheid
van dit uitvoeringsbesluit betwist. Het spreekt dan
ook voor zich dat het uitvoeringsbesluit op het de-
creet en op de in het decreet vermelde criteria is
gebaseerd.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de minister,
uw redenering is net gebouwd op het feit dat de
commissie geen rekening heeft gehouden met de
maatschappelijke relevantie. (Opmerkingen)

U hebt het in de pers en in uw persmededelingen
steeds over maatschappelijke draagvlakken en en-
gagementen. U hebt het begrip maatschappelijke
relevantie letterlijk gebruikt, niet in het perscom-
muniqué, maar wel in alle interviews die ik heb ge-
lezen en gezien. U hebt de beoordeling bijgestuurd
op basis van twee criteria waarmee de commissie
onvoldoende rekening heeft gehouden, namelijk
de maatschappelijke relevantie en het stedelijk
weefsel. Indien dit niet klopt, is de pers totaal ver-
keerd en moet u deze situatie straks rechtzetten.

De maatschappelijke relevantie blijft in mijn ogen
echter een nieuw criterium in het uitvoeringsbe-
sluit. Aangezien dit uitvoeringsbesluit niet beperkt
is in de tijd, blijft het gelden tot er een nieuw komt.
Dit betekent dat dit bewuste criterium niet enkel
voor deze beoordelingsronde is ingevoerd.

Mijnheer de minister, u wilt het decreet aanpassen
om een nieuw element toe te voegen. Dit kan tech-
nisch-juridisch niet, want de nieuwe criteria moe-
ten tijdig gekend zijn. Het gaat hier om een bijko-
mend criterium dat pas in de volgende beoorde-
lingsronde kan worden gehanteerd. Een uitvoe-
ringsbesluit kan geen decreet wijzigen.

De termijn voor aanvullingen loopt tot 31 mei.
Deze datum is niet zonder bedoelingen in het de-
creet vermeld. Het was van in den beginne al de
bedoeling te vermijden dat er te elfder ure nog cri-
teria zouden worden toegevoegd waarop de aan-
vragers zich niet hebben kunnen voorbereiden.
Mijnheer de minister, u hebt op 22 oktober 1999
een nieuw criterium gelanceerd, goed wetende dat

-9-

Van Hecke

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 121  –  23 maart 2000



de dossiers voor 1 november 1999 moesten worden
ingediend. Het decreet maakt dit onmogelijk.

Wat de rechtszekerheid en de toepassing van het
decreet betreft, aanvaard ik dat ministers zelf een
eindbeslissing nemen. De heer Stassen heeft het
daarnet overigens al over het adviesmodel gehad.
Ik aanvaard ook dat adviezen slechts adviezen zijn.
Ik vind echter wel dat men enkel op een sterk ge-
motiveerde wijze van adviezen mag afwijken. Los
nog van het feit dat het criterium maatschappelijke
relevantie eigenlijk niet mag worden gebruikt, heb
ik er ook geen concrete invulling van gevonden.

Ik vind de beoordelingscommissie een schitterend
instrument. Ondanks de povere verloning die de
leden hiervoor hebben ontvangen, hebben ze be-
hoorlijk werk geleverd. In de eerste tien bladzijden
van hun advies hebben zij hun beoordelingscriteria
geëxpliciteerd. Ze hebben zich daar eigenlijk zeer
kwetsbaar opgesteld. Anderzijds vind ik wel dat
wat ze allemaal als elementen hebben meegeno-
men, uw volledige draagvlak van de maatschappe-
lijke relevantie bestrijkt. Ik heb nergens een con-
crete motivering gevonden waarom u afwijkt van
het advies. Op die manier verliest u uw geloofwaar-
digheid, ook bij de komende adviezen.

Ik kom nu bij mijn laatste vraag. De heer Vanden-
bossche zal het daar straks ook nog over hebben.
Ik heb wel degelijk problemen met de inleiding
van de beoordelingscommissie. Misschien zijn we
wat onduidelijk geweest in de tekst. Het was onze
uitdrukkelijke bedoeling erkenning en subsidiëring
van elkaar te scheiden. Voor erkenning vragen we
een zekere kwaliteit. We vragen ook dat er een in-
spanning wordt geleverd inzake eigen producties.
Op artistiek gebied is dat eigenlijk de enige voor-
waarde die erin staat. Voor de subsidiëring vragen
we een veel grotere inspanning en een veel grotere
kwaliteitsbewaking.

De commissie zegt dat ze de erkenningsvoorwaar-
den en het gevraagde kwaliteitsniveau dermate
hoog heeft gelegd, dat ze vindt dat die toch moeten
worden gesubsidieerd. Wij hebben natuurlijk niet
gevraagd die erkenningsvoorwaarden zo hoog te
leggen. Dat is precies de bedoeling van dat onder-
scheid. Erkenning houdt in dat men goed bezig is,
maar niet in die mate dat we vanuit Vlaanderen de
bescheiden beschikbare middelen ook aan hen
moeten geven. Het is gewoon een erkenning dat ze
kwaliteitsvol bezig zijn.

Die erkenning is natuurlijk wel een voorwaarde
voor bepaalde geldstromen. In de culturele sector
is dat zeker niet onbelangrijk. Ik denk bijvoorbeeld
aan de fiscale aftrekbaarheid van giften. Daarvoor
moet men een erkenning kunnen voorleggen. Ook
kleinere gezelschappen, die niet bij de Vlaamse
Gemeenschap kunnen aankloppen voor subsidië-
ring, kunnen op die manier toch aanspraak maken
op de privé-geldmarkt. Ik denk bijvoorbeeld aan
een bedrijf dat een bepaalde gift doet.

Net daarom hebben we dus heel bewust dat onder-
scheid gemaakt tussen erkenning en subsidiëring.
Als dat voor u of voor de beoordelingscommissie
niet duidelijk is, moeten we dat expliciteren. Het
verschil moet echter bewaard blijven. Op die ma-
nier worden de middelen geconcentreerd voor de
gezelschappen die echt iets betekenen voor Vlaan-
deren. Daarnaast worden de privé-geldstromen
naar een aantal gezelschappen mogelijk gemaakt.

Ik heb nog een laatste vraag. Mijnheer de minister,
wat bedoelt u precies met de term ‘structurele pro-
jectsubsidies’ ? Volgens mij is dit een contradictio
in terminis.

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Dany Vandenbossche : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, ik heb wel
een probleem met de uiteenzetting van mevrouw
Van Hecke. Zij beweert dat ik de vraag heb over-
genomen.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Neen, dat heb ik niet
gezegd.

De heer Dany Vandenbossche : Ik had mijn vraag
al lang ingediend voor er sprake was van open
brieven, protesten en ontslagen. Dat was eigenlijk
een louter juridische vraag. Ik moet die nu eigen-
lijk niet meer stellen omdat ze al is gesteld. Dat
geeft me echter wel de mogelijkheid om het over
iets anders te hebben.

De heer Jos Stassen : Ook al ben ik op dit moment
niet de voorzitter, toch wil ik als vaste voorzitter
van deze commissie hierover het volgende zeggen.
Ik heb daarnet al gezegd dat er een aantal redenen
zijn waarom we deze vraag niet sneller op de agen-
da konden plaatsen. Dat heeft niets met onwil te
maken. Het gaat hier gewoon om overmacht. De
heer Vandenbossche heeft uiteraard wel gelijk dat
dit hoe dan ook sneller had moeten gebeuren.
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De heer Dany Vandenbossche : Zoals ik al zei, is
mijn vraag eigenlijk al gesteld, en ik zal ze dus niet
herhalen. Ik wil wel nog enkele zaken zeggen over
het onderwerp van de interpellaties. De beoorde-
lingscommissie heeft in haar inleiding een zeer
goed document afgeleverd over het theaterland-
schap. Men discussieert nu over een KB waarin
wordt gesproken over maatschappelijke relevantie.
Als men de inleiding van de beoordelingscommis-
sie leest, dan heeft ze de maatschappelijke relevan-
tie van het theater perfect weergegeven. De leden
van deze commissie hebben het gehad over het ste-
delijk weefsel en over de stadstheaters.

Ik heb ook nog enkele andere opmerkingen. In de
sector meen ik te horen dat de drie grote stads-
theaters zouden aandringen op een afzonderlijke
behandeling, buiten het geheel van het tekst-
theater. Men moet daarover praten.

Een andere zaak betreft de rol van de beoorde-
lingscommissie en het adviesmodel. Niemand zal
eraan twijfelen dat het podiumkunstendecreet en
het muziekdecreet stappen in de goede richting
zijn. Het zou natuurlijk wel verkeerd zijn als de be-
oordelingscommissies die een advies afleveren, er
nu van zouden uitgaan dat hun adviezen sowieso
worden gevolgd. Daarom zijn het ook adviezen. In
het regeerakkoord is er overigens ook voor andere
sectoren sprake van het politieke primaat. De be-
slissing ligt bij de politieke overheid. Wie het niet
eens is met die beslissingen, kan dat uiten bij ver-
kiezingen.

– De heer Herman Lauwers treedt als voorzitter
op.

In de sector zijn er ook vragen over de periode van
vier jaar. Aan de ene kant biedt dit inderdaad
rechtszekerheid, maar aan de andere kant zorgt het
toch ook voor een soort blokkering voor instellin-
gen die in de loop van die vier jaar bezig zijn met
podiumkunsten en niet meer binnen dat decreet
raken.

Er is al gezegd dat elke erkenningsperiode voor
protest zorgt. Dat is dus niet alleen het geval voor
de podiumkunsten, dat was ook al het geval voor
de muziek. Men moet nu ook niet doen alsof men
vroeger nooit afweek van de adviezen van de be-
oordelingscommissie. Als men dan al de beoorde-
lingscommissie volgde, dan zorgde men wel voor
andere kanalen om bepaalde instellingen op te
vangen. Het ging dan bijvoorbeeld via internatio-
nale kredieten of via het ambassadeurschap. Men
week toen dus ook af van de adviezen, zij het dat
het toen wel iets subtieler gebeurde dan nu.

We moeten zeker een aantal fundamentele vragen
stellen over het adviesmodel op zich. Zeker over
het podiumkunstendecreet moeten we een open
discussie houden. Op zich is het adviesmodel na-
tuurlijk wel goed. Dit betekent immers dat ook ex-
perts worden betrokken bij de beoordeling van de
dossiers. Men kan echter de volgende vraag stellen.
Een beoordelingscommissie geeft een globaal ad-
vies en behandelt vervolgens de verschillende dos-
siers. Is het dan noodzakelijk dat men daar bedra-
gen op plakt, of is dat nog niet nodig ? Dat is na-
tuurlijk een moeilijke discussie. Men kan immers
voor elk van die gezelschappen de vraag stellen
waarom ze precies dat bepaald bedrag krijgen.
Ook voor de beoordelingscommissie blijkt dat niet
de gemakkelijkste oefening te zijn geweest.

Ik ben het volledig eens met de stelling dat decre-
ten moeten worden toegepast. Volgens mij wordt
het decreet trouwens ook wel degelijk toegepast.
De beslissingsbevoegdheid ligt immers bij de mi-
nister en niet bij de beoordelingscommissie. Het is
trouwens opvallend dat er binnen de podiumkun-
sten een stroming is die het advies van de beoorde-
lingscommissie al begint te betwisten vanaf het
voorlopig advies. Het zou niet mogen dat diegenen
die het best lobbyen, alsnog een erkenning krijgen.
Ik zal geen namen noemen. Als men het heeft over
het doorbreken van de schotten, dan weet men
zeer goed dat daar ook binnen de sector heel grote
problemen over zullen ontstaan. Voor sommige
groepen betekenen die schotten een bescherming
van die bepaalde podiumkunst waarmee ze bezig
zijn.

Men heeft hier ook gesproken over Vuile Mong en
Zijn Vieze Gasten, die geen erkenning hebben ge-
kregen. Heel wat gezelschappen uit het tekst-
theater wisten reeds, via een tussentijds advies dat
de beoordelingscommissie ongeveer anderhalf jaar
geleden heeft gegeven, wat de toekomst zou bren-
gen. De Vieze Gasten hebben toen bijvoorbeeld
een negatief advies gekregen. Inzake maatschappe-
lijke relevantie spelen de Vieze Gasten een vrij be-
langrijke rol. De vraag is uiteraard of dat gezel-
schap bij het teksttheater hoort. De minister of het
parlement moet daarop een antwoord bieden. We
discussiëren hier naar aanleiding van de beleidsno-
ta over de toekomst van de sociaal-culturele sector.
De Vieze Gasten horen veeleer in die sector thuis.

Ik heb recent gemerkt dat een verkozene van Aga-
lev in de Oost-Vlaamse provincieraad heeft voor-
gesteld om het gezelschap 1 miljoen frank meer te
geven. Hij had zich natuurlijk van jaar vergist. De
regeling is immers nog niet van toepassing in 2000.
Het voorstel bestond erin 1 miljoen frank van het
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NTG, dat na het definitief advies ook al niet tevre-
den is, over te hevelen.

De enige vraag die ik heb over het verschil tussen
erkenning en subsidiëring is of men geen stap te
ver heeft gezet door te stellen dat op een erken-
ning automatisch een subsidiëring volgt. Men plakt
er met andere woorden een kwaliteitslabel op. In-
dien we vinden dat men dat label niet verdient, dan
erkennen we niet en krijgt men ook geen subsidies.
Men gaat echter nog verder. Er wordt immers ge-
zegd dat men nergens meer aan de bak kan komen
omdat men geen erkenning krijgt. Dat is niet hele-
maal correct. Steden en gemeenten houden abso-
luut geen rekening met de erkenning.

Mijnheer Stassen, u hebt gezegd dat het aanbod in
de sector van de podiumkunsten te groot is door-
dat er meer gezelschappen erkend en gesubsi-
dieerd worden. Ik ben het daarmee niet eens. Er
zijn er heel wat die zonder erkenning of subsidie
toch theater brengen.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, ik waardeer ten zeerste dat ik hier de mo-
gelijkheid krijg om over dit moeilijke dossier met u
een goed gesprek te voeren. Ik voel me absoluut
niet aangevallen door de – terechte – vragen.

We moeten goed nadenken over de wijze waarop
de beslissingsprocedure binnen cultuur werkt. De-
creten zijn voor mij heilig, ook al vind ik ze niet al-
tijd perfect. Ze zijn ‘tijdelijk aanwezig’, zoals Fred
Eerdekens het in zijn kunstwerk in deze zaal ver-
woordt. Ik heb heel veel respect voor het werk dat
men heeft gedaan om het podiumkunstendecreet
tot stand te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat
men daarover geen bedenkingen meer mag uiten
of dat men het niet meer kan verfijnen. Tijd brengt
raad. Decreten moeten ook zoveel mogelijk zijn in-
gebed in de evoluerende samenleving, zeker voor
wat cultuur betreft.

Mijnheer Stassen, u had een vraag over de criteria.
Ik ben ervan overtuigd dat de beslissing die de
Vlaamse regering op mijn voorstel heeft genomen,
alle in het decreet vervatte of door de commissie
aangereikte criteria respecteert. Mijn motivering
bouwt verder op deze criteria. Het gaat inderdaad
om artistieke kwaliteit, dynamiek en diversiteit of
differentiatie. Hoewel impliciet aanwezig in de ad-
viezen, heb ik de versterking van het stedelijk

weefsel en het belang van een maatschappelijk en-
gagement willen benadrukken.

Net zoals de meeste commissieleden geloof ik zeer
sterk in de maatschappelijke relevantie van cul-
tuur. Cultuur is een noodzakelijk gegeven voor de
mens om zich te ontplooien, zijn horizon te verbre-
den, om een rijker individu te worden en om her-
kenningspunten aan te bieden waardoor men in
een wereld die niet meer één identiteit kan opleg-
gen of aankweken, een maatschappijbeeld voor
zichzelf kan opbouwen. Het maatschappelijk
draagvlak van de kunsten en van cultuur in het al-
gemeen veronderstelt echter diversiteit van het
aanbod. Het gaat daarbij met andere woorden om
een gamma van culturele producten die verschil-
lende publieksgroepen aanspreken. Het is een con-
stante evenwichtsoefening tussen continuïteit en
vernieuwing.

Ik heb bewust gekozen om een goed evenwicht te
creëren. Dit is mijn politieke verantwoordelijkheid
waarop niet enkel de bevolking, maar ook het par-
lement en deze commissie mij kan beoordelen.

In een stedelijke context is de noodzaak aan een
gediversifieerd artistiek landschap nog veel groter.
Het naast elkaar bestaan van verschillende en uit-
eenlopende artistieke praktijken komt de leefbaar-
heid in de stad ten goede. Door over de schotten
heen te kijken – en dit wordt me door het decreet
niet verboden – hebben we in verscheidene steden
een betekenisvolle artistieke kern willen erkennen
om het stedelijk weefsel te versterken.

Alle dossiers beantwoorden aan de criteria van het
podiumkunstendecreet. Enkel de toekomst zal uit-
wijzen in welke mate de erkende organisaties er
daadwerkelijk in zullen slagen hun artistieke ambi-
ties waar te maken. Zowel bestaande als nieuwe
initiatieven hebben het recht zich te bewijzen. Er
zijn de erkenningscriteria, maar men moet vanzelf-
sprekend ook kijken of men de vereiste criteria
binnen het decreet wel hanteert en naleeft. Ik wens
evenwel nogmaals te herhalen dat elk nieuw initia-
tief hetzelfde recht heeft als de bestaande initiatie-
ven om zichzelf waar te maken.

Wat het overaanbod betreft, wens ik het volgende
te antwoorden. Voor mijn beslissing heb ik inder-
daad het gehele podiumkunstenlandschap voor
ogen gehouden en niet de afzonderlijke catego-
rieën zoals ze nu nog in het decreet beschreven
staan. Het verwijt van het overaanbod komt uit-
sluitend uit de hoek van het teksttheater en lijkt
me zwaar overtrokken. Van de zes bijkomende er-
kenningen bespelen het RaamTheater en De Maan
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hoofdzakelijk hun eigen zalen en nemen op die
manier een eigen plek in in het landschap. De drie
kleine gezelschappen krijgen met deze erkenning
vooral de kans hun artistieke ambities te ontwikke-
len en hun artistieke kunnen te bewijzen. Dat zal
vast niet ten koste gaan van het publiek van de an-
dere gezelschappen.

Toen ik nog maar pas minister was, had ik een ge-
sprek met mijn directeur-generaal, de heer Van Ril-
laer. Ik wens van deze vergadering gebruik te
maken om publiekelijk te zeggen hoe immens ge-
lukkig en tevreden ik ben met zo een directeur-ge-
neraal te kunnen en te mogen samenwerken. Ik
voeg hier ook uitdrukkelijk aan toe dat ik nog
nooit naar zijn partijkaart geïnformeerd heb, iets
wat ik trouwens voor geen enkele ambtenaar doe
of ooit gedaan heb. In dat gesprek wees de heer
Van Rillaer er mij op dat er in de voorbije jaren,
onder meer door de decreten die jullie hebben ge-
maakt, steeds meer middelen en mogelijkheden
zijn aangereikt voor kunst en cultuur, maar tegelij-
kertijd stelde hij – omgekeerd evenredig – een af-
name vast van 25 percent van het publieksbereik.
Ik ben er dus helemaal niet van overtuigd dat er
een overaanbod bestaat, op voorwaarde dat men
naast de eigen artistieke kwaliteit en de eigen artis-
tieke weg die men wil bewandelen en waarover ik
niet hoef te oordelen, ook inspanningen levert en
nieuwe technieken ontwikkelt om een grotere pu-
blieksparticipatie en -educatie tot stand te brengen.
Ik geloof er sterk in dat dit hand in hand kan gaan.

Het overaanbod dient wel een zorg te zijn van de
hele sector. Het probleem reduceren tot de bijko-
mende erkenningen is niet correct. Elke organisa-
tie dient zich voortdurend te bezinnen over het
eigen kwalitatieve en kwantitatieve aanbod en
over de manier waarop echt aan publieksopbouw
wordt gedaan.

De genomen beslissing draagt uiteraard een kos-
tenplaatje. De berekeningen van de beoordelings-
commissies, van de administratie, van het kabinet
en – ik durf het bijna niet zeggen – van de heer
Stassen schommelen allemaal rond de 480 miljoen
frank. Er zou dus 480 miljoen frank extra nodig
zijn om het gehele veld van de podiumkunsten – en
dus niet alleen het teksttheater – te laten evolu-
eren. De toekenning van de subsidie zal gebeuren
op grond van grondige doorlichting van elk dossier.
Alle erkende organisaties zullen een subsidiebe-
drag mogen verwachten dat recht doet aan hun
werking.

Inzake het adviesmodel wens ik het volgende te
antwoorden. Ik blijf inderdaad en uiteraard achter
het adviesmodel staan dat enerzijds de autonomie
van de beoordelingscommissie en anderzijds het
beslissingsrecht van de minister respecteert.

Het zal misschien wat verwonderlijk overkomen,
maar ik heb een zeer vriendschappelijk, verrijkend
en langdurig gesprek gehad met de voorzitter van
de beoordelingscommissie teksttheater. Het zou
me sterk verbazen indien hij dit niet zou bevesti-
gen. De conclusie was helaas niet wat ik had ge-
hoopt, namelijk het intrekken van het ontslag. Er
werd mij gevraagd een compromisvoorstel te for-
muleren, maar dat kan niet en heeft mijns inziens
geen grond. Het woord gezichtsverlies is gevallen,
maar ik kan me niet veroorloven op basis van ge-
zichtsverlies een andere beslissing te nemen.

Uit dat gesprek is duidelijk gebleken dat de beoor-
delingscommissie vooral met een communicatie-
probleem te kampen had. Dit doet me denken aan
de uiteenzetting van mevrouw Van Hecke die enige
tijd geleden de vraag stelde waarom er bijvoor-
beeld geen communicatie tot stand is gekomen na
het preadvies. Het antwoord is duidelijk : omdat
het huidige adviesmodel, waarover ik graag een ge-
sprek wil aanknopen met deze commissie, heel uit-
drukkelijk vertrekt van de totale autonomie van de
beoordelingscommissie in het geven van een advies
en van de totale autonomie van de minister of van
de regering in het nemen van beslissingen.

Een erkenningsprocedure is een zware en zeer
langdurige procedure.

Er is vanuit het kabinet en vanwege mezelf in het
begin van de procedure een gesprek georganiseerd
met de beoordelingscommissie over een aantal be-
zorgdheden en een aantal aspecten die in de be-
leidsnota heel uitdrukkelijk opgenomen zijn. In-
dien dat niet besproken was geweest, zou ik van
mezelf hebben gevonden dat ik fout was.

Op dat ogenblik moet de beoordelingscommissie
haar autonomie hebben. Indien ik na een preadvies
tegen de beoordelingscommissie, zoals de heer Van
Den Dries mij eigenlijk suggereerde, zou zeggen
moeilijkheden te hebben met enkele adviezen, dan
zou ik zeer sterk de autonomie van het advies aan-
tasten. Ik vind dat ik dat recht niet had. Er heeft
enkel een gesprek plaatsgevonden tussen de voor-
zitter van de beoordelingscommissie en mijn ad-
junct-kabinetschef. Dit gebeurde op mijn vraag en
dus op mijn verantwoordelijkheid. Er is, na het pre-
advies, heel uitdrukkelijk tegen de beoordelings-
commissie gezegd om op te letten voor tegenstrij-
digheden.
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Ik zeg u, met de hand op mijn hart, dat die tegen-
strijdigheden weggewerkt zijn tussen het preadvies
en het advies. Ik nodig u echter allen uit om het
preadvies grondig te lezen. Er waren een aantal
problemen en ik vond dat het mijn plicht was om
op een vertrouwelijke manier te zeggen daarvoor
op te letten. Daar bleef het bij.

De totstandbrenging van die communicatie tussen
de minister en de beoordelingscommissie is maan-
dag op de raad voor de kunsten aan bod gekomen.
Ik ben ervan overtuigd dat we op voorhand tot een
betere communicatie moeten komen. Er moet
meer en regelmatiger van gedachten worden ge-
wisseld.

Ofwel bestaat er een autonomie van de beoorde-
lingscommissie en een autonomie van de minister,
ofwel komt men tot een gemengd systeem waarbij,
bij manier van spreken, de beoordelingscommissie
en de minister gezamenlijk tot een voorstel van be-
slissing aan de Vlaamse regering komen. Dit heeft
een aantal voordelen, maar nog veel meer nadelen.
Op dat moment wordt de beoordelingscommissie
immers – laat ons eerlijk zijn – het verlengde van
het kabinet, en daar pleit niemand voor.

Ik wil een evenwicht zoeken waarbij er enerzijds
een goede communicatie bestaat en waarbij ander-
zijds de autonomie van het advies en van de beoor-
delingscommissie, en bijgevolg de autonomie van
de beslissingsmacht, wordt gegarandeerd. Ik wil
daar absoluut samen met de beoordelingscommis-
sie en met deze commissie over nadenken. Het is
echter niet eenvoudig om dat tot stand te brengen.

Er was trouwens ook geen officiële vraag, noch van
het kabinet, noch van de beoordelingscommissie,
om de preadviezen als dusdanig te beoordelen. Ik
vond ook niet dat dit onze taak was. Mocht ik dit
gedaan hebben, zou dat tegen de geest van het de-
creet zijn geweest. Dan had men mij terecht zwaar
kunnen tackelen. Er zijn echter een aantal proble-
men ontstaan die ik niemand verwijt, maar die een
gevolg zijn van de huidige zware procedure. Ik heb
er in een voorafgaand gesprek met alle beoorde-
lingscommissies op gewezen dat het een probleem
is om in het preadvies en in het definitief advies,
per dossier, cijfers naar buiten te brengen. De be-
oordelingscommissie betwist ook niet dat ik ge-
vraagd heb om dat niet te doen. Alle beoordelings-
commissies zijn er echter van overtuigd dat dit
noodzakelijk is om een juiste verfijning van hun
advies te kunnen geven.

Indien dit niet gebeurd zou zijn na het preadvies, of
indien dit niet publiek zou zijn gemaakt, zou ik het
in ieder geval minder moeilijk hebben gehad. Het
gezamenlijk bekendmaken van een preadvies met
de cijfers erbij komt bij de buitenwereld en de pers
over als een beslissing. Het is niet genuanceerd ge-
noeg naar buiten gebracht. Hoe kunnen we die
procedure verfijnen ?

Tijdens de procedure – die trouwens nog loopt,
maar niet meer voor de erkenning – heb ik geen
enkel gezelschap individueel ontvangen. Dat was
mijn taak niet op dat moment. Sommige gezel-
schappen hebben het mij kwalijk genomen dat ik
geen tijd vrijmaakte om naar hen te luisteren.
Ofwel doet men dat voor allemaal ofwel voor nie-
mand. Aangezien de procedure niet toelaat dat
voor iedereen te doen, heb ik dat voor niemand ge-
daan.

Ik heb nog een bedenking bij het adviesmodel. Er
is een beslissing genomen over het letterenbeleid.
Ik respecteer deze beslissing van het parlement. Ik
ben echter geen voorstander van een evolutie naar
een verfondsing. Kunsten en cultuur hebben een
grote maatschappelijke betekenis en door een ver-
fondsing dreigen ze die maatschappelijke navel-
streng te verliezen. Ik heb dit vooralsnog niet ge-
merkt bij het fonds voor de letteren, maar men
moet toegeven dat dat gevaar bestaat.

Het betrekken van toeschouwers bij het adviesmo-
del vertrekt inderdaad vanuit mijn bezorgdheid het
publiek directer te betrekken bij het theatergebeu-
ren. Zoals in mijn beleidsnota te lezen staat, hecht
ik veel belang aan een actieve participatie van het
publiek aan het kunstgebeuren. Het publiek is voor
mij geen consument die slikt wat men hem of haar
voorschotelt. Vanuit die bezorgdheid heb ik mij af-
gevraagd of het publiek een rol kan spelen bij het
adviseren. Ik heb daar geen antwoord op. Ik nodig
u allen uit om daar verder over na te denken. Ik ga
dit dus ook niet doen in de nieuwe samenstelling
van de beoordelingscommissie dramatische kunst.
Het is trouwens niet vanzelfsprekend of dit binnen
het decreet wel kan.

Wat betreft de nieuwe samenstelling zal ik dezelfde
criteria hanteren als in het verleden. Ik zal hierover
ook met deze commissie een gesprek voeren.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iets
recht te zetten. Ik heb nooit gesteld dat ik de be-
oordelingscommissies behoud omwille van de pure
continuïteit. Ik heb integendeel wel gesteld dat de
beoordelingscommissies niet door mij aangeduid
werden, maar door de vorige regering. Het getuigt
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van continuïteit dat daar niet aan geraakt wordt en
dat er niet naar wordt gestreefd om te werken met
andere beoordelingscommissies. Trouwens, dit kan
ook alleen maar indien men zijn ontslag zou indie-
nen. Ik ben hier heel formeel in. Ik heb respect
voor alle beoordelingscommissies, zelfs voor de be-
oordelingscommissie die er geen meer is. Ik heb
alle respect voor de vorige beoordelingscommissie
dramatisch teksttheater en ik behoud dat respect.
Ik blijf erbij dat de leden ervan een stevig advies
hebben gegeven waaraan ik alleen aanvullingen
heb aangebracht.

Zoals reeds in de beleidsnota is gesteld, zijn de sec-
toren dans, muziektheater en kunstencentra aan
een inhaaloperatie toe om ze verder te laten evolu-
eren. Het is mijn vaste overtuiging om in juni een
forse stijging van deze middelen te bepleiten en te
bekomen. Ik koppel hieraan ook de bijkomende
vraag van de heer Stassen. Hij stelde dat er voor
podiumkunsten in het algemeen duidelijk bijko-
mende middelen nodig zijn. Ik zal die verantwoor-
delijkheid dragen, hoewel ik in mijn hemd ben
gezet doordat de beoordelingscommissies er cijfers
op hebben geplakt. Als ik die cijfers haal is dat
niets speciaal, en als ik ze niet haal, ben ik de zwar-
tepiet. Ik heb niet de indruk dat ik sinterklaas heb
gespeeld. Staat dit echter niet haaks op het feit dat
we ook binnen dramatisch teksttheater bijkomen-
de erkenningen hebben gedaan ? Ik ben ervan
overtuigd dat binnen de globale enveloppe van 480
miljoen frank voor teksttheater – en mogelijk zelfs
binnen de contouren van de grootte van de enve-
loppe – het geen probleem is die 6 bijkomende er-
kenningen te doen en te subsidiëren. Ik kan niet
vooruitlopen op een en ander, maar we zullen hier-
over zeker nog een gesprek hebben.

Ik wil voorts uitdrukkelijk werk maken van een
nieuw schotloos podiumkunstendecreet. Zoals u
weet kan dat er alleen maar komen met uw mede-
werking en uw akkoord. De huidige erkennings- en
subsidieronde heeft nogmaals duidelijk gemaakt
dat deze indeling de organische groei van de podi-
umkunsten toch ietwat belemmert. Ik zal dan ook
zo snel mogelijk, na de beslissing over de subsidië-
ring eind juni, beginnen met de voorbereidingen
ervan. Ik zal de sector en de diverse adviesorganen
hier nauw bij betrekken, net als deze commissie.

Over De Vieze Gasten volg ik 100 percent de weg
die de heer Vandenbossche daarnet in zijn vraag
heeft bewandeld. Ik ben ervan overtuigd – en daar-
om hebben ze ook geen erkenning gekregen – dat
De Vieze Gasten op dit ogenblik niet meer passen

in het decreet podiumkunsten. Mijns inziens moet
er een oplossing gevonden worden, want zij heb-
ben een belangrijke rol te spelen. Deze oplossing
kan misschien worden gevonden – zonder mij hier-
bij definitief uit te spreken – binnen de sociaal-cul-
turele sector of binnen een stedelijk beleid. Zij
werken heel uitdrukkelijk vanuit die invalshoek en
als dusdanig vind ik ze ook essentieel belangrijk.
Of ze nog binnen kunsten en binnen podiumkun-
sten kunnen vallen lijkt mij niet haalbaar op basis
van de decretale criteria.

Ik kom tot een aantal vragen die mevrouw Van
Hecke mij heeft gesteld. Nogmaals, mijn beslissing
met betrekking tot erkenning of het voornemen tot
niet-erkenning van organisaties podiumkunsten is
gebaseerd op de adviezen die mij werden aange-
reikt door de vier beoordelingscommissies, één ad
hoccommissie festivals en de administratie. Zij vor-
men absoluut de basis. De bijkomende erkennin-
gen beschouw ik als een aanvulling op de adviezen
en niet als een afwijking. Deze bijkomende erken-
ningen heb ik gemotiveerd in mijn voorstellen aan
de Vlaamse regering, en ik wil ze hier graag nog
even herhalen.

Voor de criteria overschouwt mijn beslissing het
gehele landschap. In tegenstelling tot de beoorde-
lingscommissies heb ik geen vijf beslissingen geno-
men per discipline. Ik heb één beslissing genomen
die op een evenwichtige manier recht doet aan de
artistieke dynamiek in de podiumkunsten en die de
vijf verschillende adviezen op een evenwichtige
manier op elkaar heeft afgestemd. Ik vind het jam-
mer dat de beoordelingscommissie dramatische
kunst dit niet heeft willen zien. Ik heb erover ge-
praat met de voorzitter van de beoordelingscom-
missie en hij begrijpt mij daarin perfect. Hij vraagt
echter ook begrip voor zijn standpunt dat vertrekt
vanuit één van die disciplines. Ik heb er begrip
voor, maar het is er niet tegengesteld aan.

Ten tweede respecteert mijn beslissing alle criteria
die in het decreet vervat zijn of door de commissies
zijn aangereikt. De motivering van de Vlaamse re-
gering bouwt verder op deze criteria : artistieke
kwaliteit, dynamiek en differentiatie. Hoewel im-
pliciet aanwezig in de adviezen, heb ik inderdaad
een versterking van het weefsel en het belang van
maatschappelijk engagement willen benadrukken.
Beide elementen zijn ook reeds door de commis-
sies aangereikt en kunnen bezwaarlijk als nieuwe
criteria worden beschouwd, zoals mevrouw Van
Hecke mijns inziens een beetje verkeerd stelde. Ik
ben wel van mening dat deze elementen te weinig
tot uiting zijn gekomen in de uitzonderlijke advie-
zen.
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Het werkstuk van de beoordelingscommissie dra-
matische kunst is waardevol. In de eerste pagina’s
vind ik veel aspecten terug die volgens mij niet al-
tijd in de individuele adviezen tot uiting kwamen.
Ik heb dus geen bijkomende criteria aangereikt. U
zegt dat ik mij in het criterium van respect voor de
kunstenaar an sich en de weg die een waardevol
kunstenaar bewandelt opstel als de artistieke
norm. Dat is niet waar. De beoordelingscommissie
heeft in haar beoordeling uitdrukkelijk gewezen op
de artistieke waarde van in concreto Peter Van
Den Eede. In de beleidsnota hebben wij net uit-
drukkelijk gezegd dat de weg van de individuele
kunstenaar an sich ook gerespecteerd en onder-
steund moet worden. Ik doe hier geen artistieke
kwaliteitsbeoordeling. Ik pluk gewoon uit het ad-
vies van de beoordelingscommissie. Voor dit kwali-
tatief aspect wil ik mezelf absoluut niet tot norm
verheffen – God behoede ons, Vlaanderen. Ik heb
mijn oordeel gebaseerd op de artistieke beoorde-
ling van de beoordelingscommissie en tegelijkertijd
het criterium gevolgd dat is besproken in de be-
leidsnota, en erin bestaat de waardevolle individu-
ele kunstenaar eer te betuigen en te ondersteunen.

Ik heb alle criteria van het decreet gerespecteerd.
Er werden geen nieuwe criteria aangereikt, maar
dit kwam wel weinig tot uiting in de individuele ad-
viezen. De rechtszekerheid werd in geen enkel
geval in gevaar gebracht.

Ik respecteer de artistieke autonomie van de kun-
stenaar. Ik ga er evenmin van uit dat de kunstenaar
zijn project moet aanpassen of een dossier moet in-
dienen dat rekening houdt met de wensen van de
regering. De kunstenaar bepaalt grotendeels zelf
hoe het podiumlandschap eruitziet. Mijn verant-
woordelijkheid bestaat erin toe te zien dat de ver-
schillende invalshoeken voldoende aan bod
komen. Ik neem hier mijn maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid, en die staat synoniem voor poli-
tieke verantwoordelijkheid als minister.

Er werd een specifieke vraag gesteld over de drie
jonge gezelschappen. Zij zullen een basissubsidie
krijgen die hen in staat zal stellen jaarlijks één pro-
ductie te realiseren. Zij krijgen een gegarandeerde
kans om gedurende vier jaar te experimenteren.
Het decreet laat dit zeker toe. Organisaties die
over een periode van vier jaar 24 miljoen frank of
minder krijgen, moeten over de hele periode vier
producties en 120 voorstellingen afleveren.

Ik heb dit inderdaad structurele projectsubsidie ge-
noemd om duidelijk te maken dat ik hier in eerste
instantie kansen wil geven aan drie jonge talentvol-
le groepjes. Ik betreur ten zeerste de heisa die hier
rond is ontstaan. Een theaterlandschap dat niet to-
lereert dat een paar kleine groepen de mogelijk-
heid krijgen om gedurende vier jaar te experimen-
teren riskeert snel behoudsgezind te worden. Het is
niet de eerste maal, en dit getuigt van doorzichtig-
heid.

Als het over de projectsubsidies voor teksttheater
en dramatische kunst gaat, stelt de beoordelings-
commissie steeds opnieuw dat ‘er een beschermde
groep bestond die men op een structurele wijze
projectsubsidies geeft’. Die groep komt eerder in
aanmerking voor structurele subsidies dan voor
projectsubsidies. Dat is ook zo in het decreet be-
paald. In het decreet staat niet dat bij de beslissing
over projectsubsidies elementen als continuïteit en
de werking van het gezelschap in zijn geheel mee-
spelen. Alleen het project moet worden beoor-
deeld. Ik denk dus dat ik de goede keuze heb ge-
maakt door het nieuwe bloed aan de toekenning
van structurele subsidies te onderwerpen. Verder
mogen we niet vergeten dat het niet over grote be-
dragen gaat. Dit onderscheid werd niet genoeg ge-
maakt, want een aantal nieuwe erkenningen zijn de
facto al vier jaren erkend – zij het niet in decretale
zin, maar wel omdat ze in die beschermde groep
zaten.

Ik wil nu de vragen van de heer Vandenbossche en
mevrouw Van Hecke beantwoorden. Het podium-
kunstendecreet van 18 mei 1999 heeft het erken-
ningsinstrument opgewaardeerd door, enerzijds,
een duidelijke opsplitsing tussen de erkenning en
subsidiëring te garanderen, en anderzijds, door de
kwaliteitscriteria over te hevelen van de subsidië-
ring naar de erkenningsvoorwaarden. Het is juist
dat alleen organisaties met een kwalitatief hoog-
staand artistiek en zakelijk beleidsplan een kans
maken op erkenning. De aanbeveling van de be-
oordelingscommissies om de voor erkenning voor-
gestelde organisaties eveneens voor te dragen voor
subsidiëring, is een mogelijkheid. Volgens mij is die
aanbeveling een goede interpretatie van het de-
creet. Dat impliceert echter niet dat de toekenning
van het kwaliteitslabel van de erkenning automa-
tisch leidt tot subsidiëring. Men kan dat wel nastre-
ven. Ik heb daar al een uitspraak over gedaan. Een
erkenning zonder subsidiëring kan, en het gebeurt
ook. Er is zo één geval : Theater Frou Frou wordt
niet gesubsidieerd, want dat gezelschap heeft geen
subsidiëringsaanvraag ingediend. Het gezelschap
heeft wél een erkenningsaanvraag ingediend, en
het is ook erkend.
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Het is mogelijk dat de Vlaamse regering dit kwali-
teitslabel toekent aan een organisatie van podium-
kunsten, maar dat een andere instantie – zoals een
lagere overheid – verantwoordelijk is voor de sub-
sidiëring. De decreetgever heeft in deze mogelijk-
heid voorzien : ik verwijs in dat verband naar de
door u aangehaalde passus uit de memorie van toe-
lichting. Het betreft een innovatie van het podium-
kunstendecreet van 18 mei 1999. Aan de basis lag
het DIP – het Departementaal Integratieproject
van het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. Daarbij werden procedures in de schoot
van het departement op elkaar afgestemd. Het lijkt
me niet wenselijk dat te veranderen.

De heer Vandenbossche heeft gezegd dat diegenen
die hebben gelobbyd, het ook gehaald hebben. Die
indruk is ontstaan. Eigenlijk heeft er maar één ge-
zelschap echt gelobbyd, maar het is niet omdat
men lobbyt, dat ik ze niet mag erkennen. Het ge-
lobby heeft op mij geen enkele indruk gemaakt.
Dat heeft geen enkele invloed gehad op mijn be-
slissing. Die dozen met petities waren nuttig. Zoals
die mensen het zelf hebben gezegd : daarin schuilt
een interessant adressenbestand. Die dozen zijn
trouwens op mijn kabinet beland toen mijn voor-
stel al op papier stond.

Er is een vraag gesteld over die periode van vier
jaar. Op het eerste gezicht lijkt me dat een goede
zaak. U had het over problemen van de gezel-
schappen die tijdens die periodes ontstaan, maar
mijns inziens kunnen die gezelschappen met pro-
jectsubsidies worden geholpen. Dat is goed veran-
kerd in het decreet. Werken met een vierjarige pe-
riode maakt de dossiers moeilijker, maar mijn
voorgangers, de heren Weckx en Martens, hebben
me uitgelegd dat de oude regeling veel problemen
opleverde. Ook minister-president Dewael heeft
me verteld over de tijd toen men jaarlijks een er-
kenningsaanvraag moest indienen. Dat was niet
echt bevorderlijk voor de rechtszekerheid en de
gezondheid van de minister. Schuif ik de proble-
men voor me uit ? Als dat het geval is, dan draag ik
daar zelf alleszins de gevolgen van, want de volgen-
de beoordelingsronde gebeurt in 2004, en de ver-
kiezingen zijn pas in juni 2004. Tegen dan is de pro-
cedure, die begint in november 2003, afgewerkt.

Ik ben er geen voorstander van om nieuwe nomi-
natim vermelde instellingen op te richten. Ik heb
veel respect voor de drie grote stadstheaters. Daar-
mee wil ik niets zeggen over de kwaliteit, maar wel
over de maatschappelijke waarde ervan. Ik denk
niet dat het een goede zaak is om die nominatim te

vermelden, en ze zo enigszins aan de bepalingen
van het decreet te onttrekken. De commissie weet
dat ik wens dat de huidige nominatim vermelde in-
stellingen minstens aan de artistieke beoordeling
van de beoordelingscommissies worden onderwor-
pen, en als het kan, in het toepassingsgebied van
het decreet worden ondergebracht.

Over het adviesmodel heb ik het al gehad. Ik ben
me ervan bewust dat de beoordelingscommissie
Dramatische Kunst een zeer degelijk advies heeft
uitgebracht. Ik breng veel respect op voor het gele-
verde werk. Dit is absoluut niet cynisch bedoeld,
want zo zit ik niet in elkaar.

Ik heb kennis genomen van de algemene ongerust-
heid binnen de beoordelingscommissies over de
toch wel onaanvaardbare verloning en ondersteu-
ning. Dit heeft ook in de beleidsnota zijn weerslag
gevonden. Ik heb in de begroting 2000 reeds in een
aanzet tot meer middelen voorzien. Ik zal zo snel
mogelijk stappen zetten met betrekking tot de ver-
loning en de ondersteuning. Deze stappen zijn mo-
menteel in voorbereiding.

Mijns inziens heb ik geprobeerd om op alle beden-
kingen een antwoord te formuleren.

De voorzitter : De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen : Ik wil vooreerst de minister
bedanken voor zijn uitgebreid antwoord. Het is
van groot belang dat deze problematiek in een pu-
bliek debat kan worden besproken.

Churchill heeft ooit gezegd dat de parlementaire
democratie het slechtst denkbare staatsbestel is,
met uitzondering van alle andere. Ik zou eigenlijk
hetzelfde willen zeggen over het podiumkunsten-
decreet. Het is slechts een jaar geleden opgesteld.
Toen was iedereen van mening dat deze tekst de
regeling van de erkenning en van de subsidiëring
van de podiumkunsten in Vlaanderen beter weer-
gaf dan ooit tevoren.

Mijnheer de minister, ik wil hier toch even duide-
lijk stellen dat u mij van de verbeteringen zelf nog
niet hebt kunnen overtuigen. Wij hebben hierom-
trent indertijd hoorzittingen georganiseerd. De
heer Van Den Dries heeft toen een voorstel gedaan
dat te weinig is uitgewerkt in het decreet. Hij on-
derscheidt drie types van overheidsondersteuning
van de podiumkunsten, namelijk de echte structu-
rele ondersteuning, de projecten van jonge mensen
die wel een ernstige productie kunnen verzorgen
maar nog geen structureel gezelschap of kunsten-
centrum kunnen uitbouwen en, ten slotte, de klei-
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ne, nieuwe initiatieven, die ook kansen moeten
krijgen.

Men kan voor de ondersteuning van deze laatste
groep termen uit de economische sector als start-
kapitaal of zaaigeld gebruiken. De beoordelings-
commissie zou de drie kleine gezelschappen vanuit
dit perspectief moeten bekijken. De heer Van Den
Dries wou onder de projectenpot ook in een soort
zaaigeldpot voorzien. Dit lijkt me op zich geen
slecht idee. Mijn fractie heeft dit ook bij de onder-
handelingen naar voren gebracht, maar het voor-
stel is niet in de uiteindelijke tekst opgenomen. Dit
blijft in elk geval een te verdedigen idee waarmee
het podiumkunstendecreet eventueel kan worden
aangevuld.

De discussie over criteria moet in de toekomst
worden opgevangen door een ophefmakend podi-
umkunstenplan. Dit plan moet verder gaan dan be-
langrijke maar eigenlijk bijkomstige legistieke cri-
teria zoals data en moet de visie van de minister
van Cultuur verduidelijken. De beleidsnota is wat
dit betreft al een stap vooruit, maar zaken als
maatschappelijke relevantie en de persoonlijke be-
oordeling van artistieke kwaliteit moeten zeker
nog verder worden uitgewerkt.

Na het opstellen van dit kunstenplan moet er ook
een nieuw podiumkunstendecreet komen. Dit
nieuwe decreet zou de huidige discussies kunnen
vermijden. Ik zou de minister dan ook willen vra-
gen werk te maken van een podiumkunstenplan en
van een nieuw podiumkunstendecreet.

Mijnheer de minister, wat het adviesmodel zelf be-
treft, ga ik akkoord met uw stelling over de auto-
nomie van zowel de beoordelingscommissie als
uzelf. Zoals u maar al te goed weet, betekent auto-
nomie echter geen separatisme. Uw vertaling van
autonomie klinkt echter zeer separatistisch. Beide
actoren zijn van elkaar gescheiden en beide menin-
gen ontmoeten elkaar pas op het einde van de pro-
cedure. Binnen een autonomiemodel moet er ech-
ter ook ruimte zijn voor overleg. Dit overleg had
hier alleszins een aantal problemen kunnen voor-
komen.

Het is inderdaad onmogelijk alle gezelschappen
persoonlijk uit te nodigen. Ik zou dit zelf ook niet
hebben gedaan. Bovendien zou dit ongewenste sig-
nalen uitzenden. Er bestaat echter een belangenor-
ganisatie die in naam van al die gezelschappen kan
spreken. De VDP had met andere woorden gerust
mogen worden uitgenodigd. Zeker wat de podium-

kunsten betreft, blijf ik het adviesmodel trouwens
overal verdedigen.

Ik heb het dossier van de Vieze Gasten niet gele-
zen. Ik kan bijgevolg ook niet weten of hun aan-
vraag aan de vereisten van het decreet beant-
woordt. Ik laat de beoordeling trouwens liever aan
de bevoegde mensen over. Ik meen evenwel dat er
een oplossing moet worden gevonden.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik wil me eerst even
aansluiten bij de woorden van de heer Stassen. Dit
decreet is vorig jaar na de nodige afwegingen tot
stand gekomen. Er is echter van meet af aan ge-
steld dat het na de eerste toepassing opnieuw
moest worden bekeken en eventueel moest wor-
den gewijzigd. Dit decreet is met andere woorden
nog niet af.

Ik sta wel nog steeds achter de uitgangspunten van
het decreet. We moeten dan ook eens nagaan of
deze uitgangspunten in het decreet wel voldoende
worden toegepast. Wat dit betreft is het uiteraard
spijtig dat de beoordelingscommissie die het de-
creet voor het eerst heeft gebruikt momenteel niet
langer kan worden gehoord. We kunnen die men-
sen misschien eens individueel uitnodigen en vra-
gen naar de problemen waarmee zij te kampen
hadden.

Mijnheer de minister, ik wil hier ook nog even in-
gaan op de autonomie van de beoordelingscom-
missie. Indien het decreet wordt geëvalueerd, moet
deze commissie zeker ook aan bod komen. Ze is
immers geen adviescommissie vanuit het terrein. U
hanteert de door de commissie gegeven adviezen
ook helemaal anders dan normaal.

De beoordelingscommissie beoordeelt het artistie-
ke aspect in uw plaats, geeft u incentives en doet
voorstellen. Een politicus is niet in staat het artis-
tieke luik zelf te beoordelen. Hij of zij vraagt daar-
voor beter al dan niet met het veld verbonden des-
kundigen. Er is overigens nooit discussie geweest
over de samenstelling van de commissie.

In het verlengde van het beleid dat u wenst te voe-
ren, vraagt u de commissie om advies inzake erken-
ning en subsidiëring. De autonomie van deze be-
oordelingscommissie is heel anders dan de autono-
mie van een ander adviesorgaan. U mag zich niet
mengen in de adviezen betreffende individuele
dossiers. Wat dit betreft, ben ik het met u eens. U
kunt na het lezen van het voorlopig voorstel of het

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 121  – 23 maart 2000

Stassen

-18-



preadvies echter wel een aantal incentives geven
inzake de criteria die volgens u in het globale ad-
vies te weinig tot uiting komen. Deze interventie
moet echter transparant zijn en moet de regels van
de openbaarheid van bestuur respecteren. Er mag
geen verband zijn met individuele dossiers. Vanaf
een bepaald moment kan dit echter niet meer. Dit
heeft niets te maken met het aanbrengen van nu-
anceringen.

We hebben uren besteed aan het uittekenen van
een procedure. Die is uiteindelijk zwaar geworden,
omdat men de rechten van de aanvragers volko-
men veilig wilde stellen. We zijn er niet in geslaagd
de procedure te vereenvoudigen, omdat we de
waarborgen voor de aanvragers niet wilden losla-
ten. Dat is een bewuste keuze geweest waar ik pal
achter blijf staan.

Uit het communiqué van de minister blijkt dat de
samenstelling van de commissie omwille van de
continuïteit gehandhaafd blijft. Vandaag verneem
ik dat de minister zich toch wel kon vinden in die
samenstelling.

De structurele projectsubsidie kan ik onmogelijk
goedkeuren. Ik heb wel voeling met wat de minis-
ter bedoelt als hij het over de individuele kunste-
naars heeft, maar het uitgangspunt van het decreet
mag op geen enkel moment worden losgelaten.
Dat uitgangspunt was dat we de professionele or-
ganisaties een subsidie zouden geven waarop zij
hun kunstenbeleid zouden kunnen bouwen. De in-
dividuele kunstenaars moeten natuurlijk hun ding
kunnen doen, en creativiteit en vernieuwing moe-
ten natuurlijk een kans krijgen. Dat heb ik ook al
gezegd bij de bespreking van de beleidsnota. De
vraag is echter binnen welke decretale regeling
zulke initiatieven vallen. Het bestaande decreet
was bedoeld om rechtszekerheid en middelen te
bieden aan organisaties die professionaliteit en
kwaliteit brengen. De structurele projectsubsidies
laten dit uitgangspunt al te zeer los. We moeten ons
hoeden voor een te ruime interpretatie van het de-
creet.

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Dany Vandenbossche : Ik wil even iets
rechtzetten. Ik pleit zeker niet voor de opheffing
van de erkenningsperiode van vier jaar, ik pleit er-
voor om eens te onderzoeken of hier enige ope-
ning kan worden gemaakt. Dat zou meteen een op-
lossing kunnen bieden voor de door mevrouw Van

Hecke gewraakte structurele projectsubsidies, wat
ik overigens een vrij eigenaardige term vind.

De vraag over de nominatimsubsidies heb ik ge-
steld omdat ze leeft bij de stadstheaters. Zelf sta ik
hier niet achter, zoals bleek uit mijn uiteenzetting
bij de bespreking van de beleidsnota. Een conse-
quent beleid zou erin bestaan dat men alle nomina-
timsubsidies, ook die binnen de muzieksector, aan
een advies onderwerpt. Dat lijkt me logisch, gelet
op de grote bedragen die naar de nominatiminstel-
lingen gaan. De stadstheaters zitten in het normale
circuit en voor mij moet dat zo blijven. Ik heb be-
grepen dat de minister die mening deelt.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : De heer Stassen had het
over drie categorieën : de structurele pot, de pro-
jectenpot en de zogenaamde zaaigeldpot. Ik kan
hem daarin volgen. Ik ben er echter van overtuigd
dat deze drie categorieën binnen de huidige de-
creetgeving de facto kunnen worden gerealiseerd.
Er is immers de structurele subsidie, er is – nog al-
tijd binnen het decreet – de uitzondering voor de
kleine structureel gesubsidieerden, en er is de pro-
jectsubsidie. Ik erken dus de criteria van de heer
Stassen, maar ik realiseer dat binnen het huidige
decreet. Misschien is enige verfijning nodig.

Zijn uitspraken over het kunstenplan kan ik slechts
beamen.

Wat het overleg betreft, herinner ik eraan dat ik
vragende partij ben om overleg binnen de huidige
zware procedure te organiseren. In dit stadium zeg
ik alleen dat het niet neutraal is, dat er voors en te-
gens zijn en dat er moet worden gepraat. Ik ben
zeker niet voor separatisme waarbij niet wordt ge-
praat. Sommigen denken misschien dat separatis-
me de dialoog vergemakkelijkt, zoals sommige
echtparen pas kunnen praten nadat ze uit de echt
gescheiden zijn, maar dat is niet mijn houding.

Ik kom nu tot mijn slotbedenking. Het stelt me
enigszins teleur dat het huidige debat binnen de
podiumkunsten wordt verengd tot een budgettair
debat. Ik heb daar niet de aanzet toe gegeven. Dit
is wel gedeeltelijk te verklaren door het feit dat de
beoordelingscommissie met welbepaalde bedragen
heeft gewerkt. Ik was daar zeker geen voorstander
van, integendeel zelfs. Ik hoop dat we van dat bud-
gettaire debat kunnen afstappen. Hier voel ik ei-
genlijk al dat dit mogelijk is. Binnen de sector zelf
is die tendens tot verenging naar een budgettair
debat echter duidelijk aanwezig. Dat vind ik echt
wel beangstigend.
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De voorzitter : De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen : Ik wil nog even ingaan op de
opmerkingen over de kleine gezelschappen die
over een periode van vier jaar 24 miljoen frank of
minder krijgen. Per jaar gaat het dus over een be-
drag van 6 miljoen frank of minder. De beoorde-
lingscommissie zegt daarover dat andere gezel-
schappen misschien wel even goed waren. Voor alle
duidelijkheid wil ik er toch ook op wijzen dat de
drie erkende gezelschappen alledrie bedragen heb-
ben ingediend boven de 6 miljoen frank. Dat gaat
dan zelfs tot 12 miljoen frank. Er is dus een goed
en duidelijk signaal ten opzichte van die drie kleine
gezelschappen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse
Aangelegenheden, over de vaste boekenprijs

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Keulen tot de heer Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huis-
vesting en Brusselse Aangelegenheden, over de
vaste boekenprijs.

De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, degenen die mij
kennen, weten dat ik geloof in de werkbaarheid
van de dingen. Ik geloof niet in absolute waarhe-
den en wijsheden. Als er echter één zaak is waar ik
allergisch op reageer, dan is het wel het idee van
een vaste boekenprijs. Dat is niet zomaar uit princi-
pe of uit politieke aanhankelijkheid. Ik verdiep me
al een hele tijd in deze materie. Ik weet ondertus-
sen dus wel al wat werkbaar is en wat onwerkbaar
is.

– De heer Jos Stassen, voorzitter, treedt opnieuw
als voorzitter op.

Een vaste boekenprijs is een on-Europees idee.
Het idee van een vaste boekenprijs bestaat uiter-
aard al lang. Aanvankelijk hebben de Europese
Commissie en het Europees Hof van Justitie zich
daar mordicus tegen verzet. Gaandeweg, onder
druk van de lidstaten, zijn ze enigszins afgestapt
van dat strikte verzet. Dat gebeurde dus niet zo-

zeer uit overtuiging, dan wel door politieke beïn-
vloeding.

De vaste boekenprijs is ook niet bepaald een le-
zersvriendelijk systeem. Kartelvorming geeft
meestal aanleiding tot hogere prijzen. In dit speci-
fieke geval wil ik er toch ook op wijzen dat een
boek geen economisch product is. Een boek is een
product met een hoge culturele waarde. In de prak-
tijk maakt men die producten echter duurder. Het
middel schiet dan het doel voorbij.

Ik verwijs in dit verband ook naar wat men in Zwe-
den en Frankrijk heeft meegemaakt. In Zweden
heeft men begin jaren negentig het principe van
een vaste boekenprijs opnieuw losgelaten. Minder
populaire genres, zoals de poëzie, waren bijvoor-
beeld niet meer in het aanbod aanwezig. Het was
ook de bedoeling om met de vaste boekenprijs de
ontlezing tegen te gaan. Men wou het lezen op-
nieuw aantrekkelijk maken bij bepaalde doelpu-
blieken. Dit doel werd echter niet bereikt. De ont-
lezing ging gewoon verder. Rekening houdend met
de evolutie van de prijsindex stelde men ook vast
dat boeken duurder werden.

Ik vrees dat dit ook in Vlaanderen zou gebeuren.
In antwoord op mijn actuele vraag van een tweetal
maanden geleden zei u namelijk dat ook de grotere
concerns het idee van een vaste boekenprijs niet
ongenegen zijn. Ik denk dan altijd : als de vos de
passie preekt, boer, pas op uw ganzen.

Er wordt vaak ook aangevoerd dat we de zelfstan-
dige boekhandel moeten verdedigen. Daar heb ik
natuurlijk geen problemen mee. Ik ga er echter van
uit dat men dit op een andere manier moet doen,
bijvoorbeeld op het vlak van fiscaliteit of op het
vlak van het vergunningenbeleid, zoals dat ook
voor andere economische sectoren bestaat.

Ik denk trouwens ook dat het idee van het verdedi-
gen van de kleine, zelfstandige boekhandel eigen-
lijk een achterhaald idee is. In de realiteit zijn zulke
boekhandels vrijwel onbestaande. In onze verbeel-
ding is er het clichébeeld van de grijze en wijze ver-
schijning achter de toonbank, die zijn publiek zeer
goed kent en de mensen helpt bij hun keuzes op
basis van hun interesses. Volgens mij behoort dit
voorgoed tot de geschiedenis. De grotere concerns
zijn tegenwoordig ook in de landelijke gemeenten
aanwezig. Ook in de winkels van die grotere con-
cerns worden de mensen persoonlijk bediend. Men
organiseert ook initiatieven om de mensen aan te
spreken die normaal gezien niet zo snel de weg vin-
den naar de boekhandel. Ik denk bijvoorbeeld aan
het jongerenpubliek. Men organiseert bepaalde pu-
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blieksgerichte activiteiten, zowel inzake boeken als
inzake audioproducten.

Zulke vaststellingen sterken mij in mijn overtui-
ging dat we hier iets verkeerds aan het doen zijn.
Een vaste boekenprijs is zeker niet het middel om
ontlezing tegen te gaan. Op die manier zullen we
de popularisering van het boekenbedrijf zeker niet
versterken. Het idee van de vaste boekenprijs
schiet zijn doel voorbij. Het zal ervoor zorgen dat
boeken duurder worden en dat ze in mindere mate
beschikbaar zullen worden voor een breed lezers-
publiek.

Mijnheer de minister, u hebt gezegd dat u met mi-
nister Demotte en met de andere gemeenschaps-
ministers van Cultuur hebt gesproken over het idee
van een vaste boekenprijs. Blijkbaar werd er in de
richting van een consensus gewerkt en werden ook
al aftastende gesprekken gevoerd met Europa. Wat
is tot nu toe de reactie van Europa ? Aanvankelijk
was men daar visceraal gekant tegen het idee van
een vaste boekenprijs, en nu zal men er nog wel al-
tijd tegen zijn, zij het in iets mindere mate. Mijn-
heer de minister, bent u ook zelf nog altijd gewon-
nen voor het – in mijn ogen – verfoeilijke idee van
een vaste boekenprijs ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, ik heb zeer veel waardering voor de heer
Keulen. Ik hoop dat die ook wederzijds is. Als de
heer Keulen, die geen pitbull is, zich in iets zo vast-
bijt, dan maakt dit meer indruk dan iemand die op
alles en nog wat schiet. Ik weet dat ik niet de waar-
heid in pacht heb. Toch zal ik vanuit mijn koppig-
heid en overtuiging antwoorden.

Vooreerst wil ik stellen dat de bewering dat een
vaste boekenprijs de prijs zal doen stijgen, absoluut
niet bewezen is. De heer Keulen past hier een soort
algemene economische regel toe die zegt dat de
vrije markt en vrije concurrentie de prijzen druk-
ken en vaste prijzen daarentegen de prijs opdrij-
ven.

Ter informatie kan ik wel zeggen dat in Vlaande-
ren, zonder vaste prijs, de gemiddelde boekenprijs
lichtjes hoger is dan in Nederland, waar wel zo een
regeling bestaat. In Wallonië is de gemiddelde prijs
merkelijk hoger dan in Frankrijk, waar er een wet-
telijke regeling bestaat.

In Groot-Brittannië, dat in 1995 de vaste boeken-
prijs van het Net Book Agreement ongedaan
maakte, bleek tijdens het eerste half jaar dat hierop
volgde dat de prijs van fictieboeken met 8 percent
was gestegen, en de prijs van non-fictie met 4 per-
cent. In dezelfde periode is de omzet met 9 à 11
percent gedaald. Het waren tussen haakjes vooral
de Amerikaanse grote uitgevers die de regeling lie-
ten springen in de kerstperiode.

Ik beweer niet dat dit harde bewijzen zijn. Ik ge-
loof echter evenmin dat dit toevallige vaststellin-
gen zijn. In augustus 1999 publiceerde de Volks-
krant, met als bron de consumentenbond en HP-
De Tijd, een reeks prijsgegevens waaruit bleek dat
vooral met de bestsellers wordt gestunt. Het is bo-
vendien belangrijk te stellen dat de prijs niet het
enige element van concurrentie is op de boeken-
markt. De service is op zijn minst even belangrijk.
Ook het consumentenblad Test Aankoop komt bij
een onderzoek in het septembernummer van vorig
jaar tot deze vaststelling.

De heer Keulen beweert vervolgens dat de vaste
boekenprijs een on-Europees idee zou zijn. Ook
hier weet ik niet waarop hij zich baseert. Voor mij
is Europa meer dan de Europese Commissie. Mo-
menteel hebben 10 van de 15 lidstaten een vaste
boekenprijs. Vier ervan hebben een wettelijke en
zes een door de overheid erkende privaatrechtelij-
ke regeling. In Noorwegen, dat weliswaar geen lid-
staat is, overweegt men momenteel een wettelijke
regeling in te voeren. In België heeft momenteel de
federale minister van Economische Zaken, de heer
Demotte, een initiatief genomen. Dit zou het totaal
op 11 van de 15 lidstaten brengen.

Zweden heeft weliswaar zijn vaste boekenprijs op-
gezegd, maar verving ze door een ingrijpend subsi-
diesysteem, dat ook voor de boekhandels geldt. Op
een studiebijeenkomst die vorig weekend in Parijs
plaatsvond en waar mijn administratie was verte-
genwoordigd, kondigden Portugal en Italië aan dat
momenteel wordt onderzocht om hun wettelijk
systeem minder soepel te maken.

Ondertussen is het overleg tussen Oostenrijk,
Duitsland en de Europese Commissie afgerond.
Het resultaat daarvan is dat het grensoverschrij-
dende Sammelrevers niet toegelaten blijft, maar
dat de inlandse regelingen wel worden aanvaard.
Dit is trouwens het algemene standpunt van de
Commissie.

Ik vraag me dan ook af of dit alles wel zo on-Euro-
pees is. De meeste lidstaten zijn trouwens van me-
ning dat men op grond van de cultuurregel, vervat
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in artikel 151, paragraaf 4 van het Verdrag, de
grensoverschrijdende regelingen wel moet toela-
ten. Het is niet erg zinvol de regeling binnen lands-
grenzen te accepteren, terwijl men dat niet doet
voor grensoverschrijdende regels binnen homoge-
ne taalzones. Ik heb dit standpunt op een Europese
ministerraad heel uitdrukkelijk naar voren ge-
bracht. Dit is immers een reële markt voor een
taalgebonden product, terwijl Europa precies de
eengemaakte interne markt voorstaat. Ze hanteert
een achterhaald dogma over de taalhomogene ge-
bieden.

Als de premissen van de heer Keulen onjuist, onte-
recht of op zijn minst onvolledig of betwistbaar
blijken, is het voor mij vrij moeilijk om op zijn
vraag te antwoorden. Ik kan u wel meedelen dat ik
voorstander blijf van een vaste prijs, maar dan uit-
drukkelijk als één van de middelen die de creatie,
de productie en de ruimere verspreiding van boe-
ken en literatuur kunnen helpen en bevorderen.

Een vaste boekenprijs hoeft de boeken niet duur-
der te maken. Een boek is geen economisch pro-
duct zoals andere producten die dat als consump-
tiegoederen wel zijn. Het beantwoordt dan ook
niet aan dezelfde theoretische wetmatigheden.

Ik vind het goed dat federaal minister Demotte het
initiatief heeft genomen om terzake een wet voor
te bereiden. Zoals reeds eerder gezegd, neemt mijn
administratie daar uitdrukkelijk deel aan. Mijnheer
Keulen, ik heb al altijd blijk gegeven van respect
voor uw overtuiging, maar ik ben zo vrij geweest
enkele elementen aan te reiken die moeten aanto-
nen dat ik enige twijfel heb bij uw stelling.

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Mijnheer de minister, de
wet-Lang dateert reeds van 1982. Studies hebben
ook aangetoond dat sinds de introductie van de
vaste boekenprijs in Frankrijk de prijs van het
boek als product sterker gestegen is dan de prijs
van de andere producten, gemeten aan de evolutie
van de consumptie-index. Uit die studies blijkt ook
dat het aantal lezers is afgenomen, dat men minder
leest, dat de boekenoplage ongewijzigd is gebleven
en dat het aantal boekhandels in Frankrijk aan-
zienlijk is verminderd.

U zegt ook dat Europa voor u meer is dan de Eu-
ropese Commissie. Daarin kan ik u bijtreden. Het
is echter niet alleen de Europese Commissie die

zich aanvankelijk tegen de vaste boekenprijs ver-
zette, maar ook het Europees Hof.

Het ware ook interessant dit item te koppelen aan
leesbevordering en het fenomeen van ontlezing. In
Nederland worden dienaangaande reeds heel leuke
dingen gedaan.

Minister Bert Anciaux : Het zou inderdaad bijzon-
der interessant zijn een debat over leesbevordering
te organiseren.

Het zou ook interessant zijn de door u genoemde
cijfers voor Frankrijk te vergelijken met de cijfers
die voor ons land of voor Vlaanderen voor dezelf-
de periode beschikbaar zijn. Ook bij ons is de boe-
kenprijs enorm gestegen, is de leesbevordering en -
participatie gedaald en is het aantal boekhandels
op enkele jaren tijd met 80 percent gedaald.

De heer Marino Keulen : In mijn regio, dit is de
regio Zuid-Oost-Limburg, is er in elke gemeente
een Standaard Boekhandel. Vroeger was daar in de
verste verte geen enkele boekenwinkel te vinden.
We moeten dus een onderscheid maken tussen een
concern in zijn totaliteit en de aanwezigheid van fi-
lialen in de verschillende kernen.

Minister Bert Anciaux : Ik heb veel waardering
voor de rol die de Standaard Boekhandel op zich
heeft genomen, maar moet samen met u vaststellen
dat het aantal zogenaamde kwaliteitsboekhandels
dramatisch is afgenomen.

De heer Marino Keulen : Kwaliteitsboekhandel is
een rekbaar begrip. Ik stel trouwens vast dat ook
de mensen die in dergelijke filialen werken, vaak
heel bekwaam en toegewijd zijn. Bekwaamheid en
toewijding is dus geen monopolie van de zelfstan-
dige boekhandels.

Minister Bert Anciaux : Ik kocht ooit eens een
vertaling van een Duits boek in een Antwerpse
kwaliteitsboekhandel. Enkele weken later wou ik
me nog enkele exemplaren aanschaffen en vroeg ik
aan een medewerker die te gaan kopen in het fili-
aal van de Standaard Boekhandel dat achter mijn
kabinet gelegen is. Daar kreeg hij te horen dat het
betreffende boek nog niet vertaald was.

Daarmee wil ik gewoon zeggen dat grote ketens
het aanbod sterk reduceren en zij hun winst willen
halen uit een beperkt, maar voor het grote publiek
aantrekkelijker aanbod. Om die reden wil ik in het
debat zeker aandacht hebben voor het beschikbaar
zijn van het volledige marktaanbod en van alles
wat verschenen is.
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De heer Marino Keulen : Ik denk dat uw medewer-
ker toen misschien op de verkeerde persoon geval-
len is. Men kan toch moeilijk verwachten dat een
boekhandel het volledige aanbod ter beschikking
heeft. Als u de gegevens van het boek aan de ver-
koper geeft, zal hij u beslist binnen tien dagen op-
bellen om u te melden dat u het gevraagde boek
kunt afhalen.

Mijn ervaring daarmee is anders. Er rollen zeer
veel boeken van de persen. Men kan moeilijk ver-
wachten dat men alles in dat fantastisch grote aan-
bod zomaar aan de mensen kan presenteren. Als
men een specifiek boek verlangt, en als men de ge-
gevens doorgeeft, krijgt men binnen een periode
van hooguit tien dagen een bericht dat de bestel-
ling kan worden afgehaald.

Minister Bert Anciaux : Dan moet men echter wel
over die gegevens beschikken.

De voorzitter : De heer Demeulenaere heeft het
woord.

De heer Julien Demeulenaere : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, het was ei-
genlijk niet mijn bedoeling om ook het woord te
nemen, omdat ik had gehoopt dat de heer Keulen
de minister zou kunnen overtuigen. Blijkbaar is dat
niet het geval.

Ik zal proberen aan te tonen waarom de maatregel
van de vaste boekenprijs asociaal is. Volgens dat
systeem wordt in de praktijk het minder populaire
boek goedkoper en het populaire boek duurder.
Daarmee gaat men dan dat minder populaire boek
betalen. Het populaire boek wordt echter gekocht
door de gewone burger die aldus meer moet beta-
len omwille van dat minder populaire boek. Dat is
in mijn ogen niet zeer sociaal.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : U hebt me nog niet over-
tuigd, maar ik nodig de commissie uit om daar ge-
zamenlijk over na te denken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot de heer
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd,
Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aange-
legenheden, over de beslissing van de schepen van

patrimonium van de stad Brussel om Boterham-
men in het Park niet langer in het Warandepark te
laten doorgaan.

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Gatz tot de heer Anciaux, Vlaams mi-
nister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huis-
vesting en Brusselse Aangelegenheden, over de be-
slissing van de schepen van patrimonium van de
stad Brussel om Boterhammen in het Park niet
langer in het Warandepark te laten doorgaan.

De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, mijn goede vriend de
schepen van patrimoniumbeheer van de stad Brus-
sel, de heer Maingain, heeft eens te meer toegesla-
gen. Hij heeft zich al op verschillende manieren
populair gemaakt in het Brusselse en ver daarbui-
ten door te proberen om een aantal Vlaamse mani-
festaties die op Brussels stedelijk grondgebied
plaatsvinden, te verbieden. Dat kan scherp klinken,
maar ik herinner u aan de poging die hij ondernam
om de Brusseldag van de Bond van Grote en van
Jonge Gezinnen te dwarsbomen. Het is niet netjes
om zoiets over een collega te zeggen, maar ik vrees
dat het bij deze schepen gedeeltelijk pathologisch
is.

Niettemin heeft hij een duidelijke stelling verkon-
digd. Het Warandepark kan enkel nog gebruikt op
21 juli voor de festiviteiten van de nationale feest-
dag. Alle andere mogelijke kleine, grote of middel-
grote manifestaties kunnen daar niet meer plaats-
vinden omwille van de mogelijke slijtage van het
park.

Die slijtage ontken ik niet. Dat is een algemeen
probleem. Er zijn nog andere manifestaties die in
parken of op randen van natuurgebieden plaatsvin-
den en uiteraard, hoe succesvoller die zijn, hoe gro-
ter de slijtage is. Anderzijds zijn die parken ook
niet bedoeld om er zomaar, bij wijze van spreken,
ongebruikt bij te liggen.

Ik heb inmiddels vernomen dat de beslissing niet
enkel van de schepen zou zijn, maar van het voltal-
lige schepencollege, de burgemeester incluis. Ik heb
dat schriftelijk van de heer de Donnéa vernomen
en ook via een bemiddelingspoging van minister
Neyts uit de Brusselse regering is dit gebleken.

Boterhammen in het Park is een begrip geworden
in Brussel en daarbuiten. Het wordt zelfs in zekere
zin geassocieerd met dit park, ook al hebben de
laatste twee edities noodgedwongen plaatsgevon-
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den in een ander stukje van de stad. Het is een ori-
gineel initiatief, ook voor de mensen die wonen in
Brussel, maar vooral voor mensen die werken in
Brussel. Zij kunnen op die manier een andere visie
krijgen op de Brusselse cultuurbeleving.

Wat meegenomen is, ook al is het niet de voor-
naamste bekommernis in het kader van deze vraag,
is dat Boterhammen in het Park ook een prettige
manier is om een stukje Nederlandstalige cultuur
mee te pikken op een manier die ook de Ancienne
Belgique organisatorisch kenmerkt. Dat wil zeggen
dat er niet de hele tijd wordt teruggegrepen naar
de oude coryfeeën – al hebben die wel kwaliteit te
bieden -, maar dat men ook jong talent op het ge-
bied van het Vlaamse lied aan bod laat komen.

Ik heb deze vraag ook drie weken geleden kunnen
stellen – dat is dan een van de voordelen van het
dubbelmandaat – aan collegelid Delathouwer die
in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is
voor deze materie. Hij beloofde naar een oplossing
te zoeken. Aangezien die beslissing onherroepelijk
schijnt te zijn, wilde hij er echter voor proberen te
zorgen dat Boterhammen in het Park toch wel in
een of ander park georganiseerd kunnen worden.
Hij heeft me toen gezegd dat hij onderzocht of de
manifestatie kon plaatsvinden in een gewestelijk
park. Een aantal parken zijn inderdaad eigendom
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We dach-
ten toen aan het park van de Kruidtuin. Zoals u
weet is Le Botanique een Franstalig cultureel cen-
trum, maar het park dat ernaast ligt is echter een
gewestelijk park. Op zich valt het te overwegen,
maar ik denk dat iedereen onmiddellijk aanvoelt
dat dit niet hetzelfde is.

Bovendien – nevenaspect van de hele discussie –
maakte minister Delathouwer meteen de opening
naar een samenwerking met Le Botanique. Op zich
ben ik daar niet tegen. Mijnheer de minister, ik heb
gisteren met genoegen een artikel gelezen van u in
Brussel Deze Week, en ik ben het volledig met u
eens. U zei daarin dat u een absolute voorstander
bent van samenwerking met Franstalige culturele
tegenhangers. Ik ben dat ook, al mag wel eens wor-
den gezegd dat die samenwerking vaak op gang ge-
bracht wordt door Vlaamse instellingen. Er moet
echter wel ruimte blijven voor een aantal van onze
eigen organisaties. Dat is helemaal niet bekrom-
pen, en ik denk dat daar ook een objectieve vraag
naar is. Hetzelfde geldt voor Boterhammen in het
Park.

Ik kom echter tot mijn eigenlijke vragen. Hebt u al
contacten gehad met een aantal instanties waaron-
der uiteraard de stad Brussel ? Is de beslissing wer-
kelijk zo onherroepelijk als ze lijkt ? Zijn er geen
mogelijkheden om de manifestatie alsnog te laten
plaatsvinden ? Wat blijkt uit die contacten ? Mocht
de deur van stad Brussel volledig gesloten zijn,
hebben we dan nog andere mogelijkheden ?

Met deze vragen trap ik waarschijnlijk een open
deur in, maar het is enerzijds een symptomatisch
dossier voor een aantal dingen die op andere vlak-
ken gebeuren in Brussel. Anderzijds heeft de mani-
festatie op zich zo een uitstraling dat we er zeker
voor moeten zorgen dat zij deze zomer doorgaat,
liefst in het park dat we allemaal wensen.

De voorzitter : Mevrouw Guns heeft het woord.

Mevrouw Dominique Guns : Mijnheer de voorzit-
ter, collega’s, mijnheer de minister, elf jaar geleden
hebben de Vlamingen in Brussel en onder leiding
van de Ancienne Belgique het initiatief genomen
de Nederlandstalige muziek in Brussel te promo-
ten door middel van het project Boterhammen in
het Park. Dit initiatief is uitgegroeid tot een enorm
succes, zelfs buiten de grenzen. Het is zelfs bijna
een toeristisch evenement geworden. Op het ogen-
blik dat het initiatief zo een uitstraling heeft gekre-
gen, heeft men bij het Brusselse college van burge-
meester en schepenen plots problemen met dit
project. Met allerlei drogredenen probeert dit col-
lege, met de heer Maingain op kop, dit initiatief te
verhinderen.

In eerste instantie werd vorig jaar het plaatsvinden
van Boterhammen in het Park verhinderd omdat
de kiosk moest worden gerenoveerd. Dit jaar mag
het niet georganiseerd worden in het Warandepark
om ecologische redenen. Het gras moet immers de
mogelijkheid krijgen om opnieuw te kunnen groei-
en. Pikant detail is dan wel dat in de toekomst het
Warandepark wel mag gebruikt worden voor festi-
viteiten naar aanleiding van de nationale feestdag.
Dat schept blijkbaar geen problemen voor het gras.

Hiermee wordt onmiddellijk aangegeven dat het
verstoren van de natuurpracht de spreekwoordelij-
ke stok is waarmee geslagen wordt. Mijns inziens
wordt daardoor ook het gelijkheidsprincipe ge-
schonden. Het wordt tijd dat wij Vlamingen, on-
danks onze minderheidspositie in Brussel, ons niet
meer laten verdringen en het Nederlandstalige so-
ciaal-culturele leven in Brussel voortzetten. Daar-
toe moeten garanties worden gegeven aan de orga-
nisatoren van eender welke sociaal-culturele eve-
nementen.
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Mijnheer de minister, daarom vraagt de VLD of u
bij machte bent de onzekerheid bij de organisato-
ren van de Boterhammen weg te nemen omtrent
hun locatie en voortbestaan, wetende dat het Wa-
randepark het meest geschikt is voor deze open-
luchtmanifestatie. Welk initiatief zult u nemen ten
aanzien van het college van burgemeester en sche-
penen om het voortbestaan van deze manifestatie
te verzekeren ? Wat hebben de steden in het licht
van de recente gebeurtenissen nog te bieden en
wat willen zij nog bieden qua mogelijkheden voor
dergelijke manifestaties ?

Er wordt gevreesd dat hiermee een gevaarlijk pre-
cedent wordt geschapen voor andere steden om
dergelijke projecten te bannen. Is het niet interes-
sant hierover een debat ten gronde aan te gaan met
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
zodat dergelijke culturele activiteiten een troef zijn
en kunnen blijven voor de steden ? Hopelijk ver-
liest men dit punt niet uit het oog.

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Mijnheer de minister,
mijnheer de voorzitter, collega’s, het probleem
werd door de heer Gatz zeer volledig ingeleid. Ik
denk dat we het onder de noemer ‘Vlamingen pes-
ten’ kunnen plaatsen. Boterhammen in het Park is
sinds jaren een traditie en werd voor onze hoofd-
stad een visitekaartje. De beslissing van de schepen
is een illustratie van zijn slechte karakter. Elke an-
dere schepen zou toch blij zijn met een happening
die zijn stad wat extra uitstraling bezorgt. Boven-
dien krijgt Brussel Boterhammen in het Park bijna
gratis aangeboden. Dat een schepen dit op een pro-
vocerende manier afwijst zegt veel over de man in
kwestie.

Boterhammen in het Park is een ideale gelegen-
heid voor de gewone man om het grote talent uit
ons taalgebied eens aan het werk te zien. Ik heb
daar zelf trouwens ook al onvergetelijke middagen
meegemaakt. Het gaat om een zeer democratisch
initiatief dat ook voor aankomend talent een ideale
gelegenheid is om zich aan een groot en gevarieerd
publiek te presenteren. Ik vraag de minister al het
mogelijke te doen om Boterhammen in het Park te
behouden en het te laten plaatsvinden op de loca-
tie waar het gegroeid is, namelijk in het Warande-
park.

De voorzitter : We moeten vanuit dit parlement en
deze commissie een signaal geven dat wat hier ge-
beurt niet kan. Ik denk dat er geen enkele reden is

– zeker geen ecologische – om Boterhammen in
het Park niet meer te laten plaatsvinden. Iedereen
weet dat er in allerlei parken in Vlaanderen festi-
vals worden georganiseerd zonder desastreuze ge-
volgen. De stad Brussel gaat hier gewoon te ver,
maar los daarvan hoop ik dat er een even goede
andere locatie wordt gevonden voor het festival.

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, ik dank de heer Gatz voor zijn vraag om
uitleg.

In antwoord op uw vraag om uitleg kan ik u mee-
delen dat ik onmiddellijk op deze beslissing heb
gereageerd. Op 3 maart 2000 stuurde ik een brief
naar de heer de Donnéa, burgemeester van de stad
Brussel, om mijn bezorgdheid en ongenoegen te
uiten over het standpunt van schepen Maingain. Ik
verwees daarin naar het feit dat de Ancienne Bel-
gique reeds vele zomers lang Boterhammen in het
Park organiseert. Ik heb benadrukt dat door dit
muziekfestival honderden mensen die in Brussel
werken de stad wat beter leren kennen en waarde-
ren. Bovendien geeft Boterhammen in het Park
alle inwoners van Brussel de kans om op een aan-
gename manier kennis te maken met de Neder-
landstalige cultuur. Op die manier bevordert het
festival het leven en samenleven in onze hoofdstad.

Ik heb de waarde van dit initiatief dat Brussel op
een positieve en creatieve wijze in het daglicht
stelt, duidelijk onderstreept. Verder heb ik gesteld
dat het standpunt van schepen Maingain hoe dan
ook heel wat ontgoocheling en onbegrip teweeg zal
brengen bij de vele bezoekers van dit zomerfeest.
Het gastvrije imago van de stad Brussel zal trou-
wens een flinke deuk krijgen.

Ik heb benadrukt dat het festival in het verleden
geen schade heeft berokkend aan het Warande-
park. Integendeel, net door de optredens en de
unieke sfeer zijn heel wat mensen deze groene
zone in het hart van de stad gaan appreciëren. Ten
slotte heb ik gesteld dat er volgens mij geen enkele
objectieve reden leek te bestaan om een andere
houding ten aanzien van de Ancienne Belgique aan
te nemen dan tegenover de festiviteiten op 21 juli.

Om al deze redenen heb ik de burgemeester met
aandrang verzocht de beslissing van de heer Main-
gain nauwgezet te onderzoeken en te bespreken,
zodat de bewoners en bezoekers van Brussel, na
een eenmalige verhuis naar het Spanjeplein, op-
nieuw zouden kunnen genieten van muziek in de
prachtige omgeving van het Warandepark.
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Op 14 maart 2000 ontving ik het antwoord van de
burgemeester. Hij zegt dat het college unaniem be-
sliste om na de restauratie, met uitzondering van de
21-juliviering, geen grote activiteiten meer toe te
laten in het Warandepark. De investering van 120
miljoen frank van verschillende overheden voor
het herstel van wegen en plantsoenen zou regelma-
tig moeten gebeuren indien men geen drastische
maatregelen neemt. Dit hebben de experts, althans
volgens de burgemeester, duidelijk gesteld. De bur-
gemeester heeft hier nadrukkelijk aan toegevoegd
dat het stadsbestuur al het nodige wil doen om Bo-
terhammen in het Park op een andere locatie mo-
gelijk te maken. Ik zou mijn antwoord hiertoe kun-
nen beperken, maar ik ben dit niet van plan.

Ik onderschrijf de hier geuite bedenkingen voor de
volle 100 percent. De VVSG is hierin vanzelfspre-
kend niet bevoegd, maar er is wat andere steden
betreft ook geen enkele aanwijzing dat men derge-
lijke manifestaties wil verbieden. Het gaat hier niet
om economische of om ecologische redenen. Het
gaat duidelijk om de pathologische houding van
een schepen met een obsessieve afkeer van al wat
Vlaams is. Ik kan en zal dit niet aanvaarden.

Mijn brief aan de burgemeester heeft op dit ogen-
blik nog geen resultaten opgeleverd. Ik zal het hier
echter niet bij laten. Ik zal de federale regering
zowel schriftelijk als mondeling verzoeken om
druk uit te oefenen in dit dossier. Het toezicht op
de hoofdstedelijke functie van Brussel valt immers
onder hun bevoegdheid. Ik zal tevens de premier
op de situatie wijzen en hem uitdrukkelijk vragen
de nodige stappen te zetten. Ik ga ervan uit dat hij
met meer gezag dan ik invloed kan uitoefenen op
het Brussels stadsbestuur.

Verder zal ik ook de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad vragen om zijn voogdij mee te laten spelen.
Ook zij moet hierin tussenbeide komen. Ik zal mijn
vraag in eerste instantie vanzelfsprekend tot de
Nederlandstalige leden richten. Ik meen evenwel
dat ook de voorzitter zijn verantwoordelijkheden
in deze aangelegenheid moet nemen.

21 juli is een nationale feestdag die onlosmakelijk
met het Hof is verbonden. Mijns inziens wordt het
Hof in deze kwestie misbruikt omwille van een po-
litieke argumentatie. Indien men stelt dat het Wa-
randepark enkel voor de vieringen van 21 juli kan
worden gebruikt, dan gebruikt men het Hof als een
argument voor een niet te verantwoorden beslis-
sing. Ik zal het Hof, dat een grote invloed heeft op
de burgemeester van Brussel, dan ook schriftelijk

verzoeken zijn morele kracht aan te wenden en te
verklaren dat het zich niet met dit spel kan vereen-
zelvigen.

Ik zal eveneens laten onderzoeken in hoeverre de
Vlaamse Gemeenschap de verantwoordelijkheid
op zich kan nemen een verzekering af te sluiten
voor eventuele schade aan plantsoenen, zodat het
stadsbestuur dit argument tenminste niet langer
kan gebruiken.

Ik zal, ten slotte, de juridische dienst de opdracht
geven om na te gaan in hoeverre een rechtsgeding
tegen de stad Brussel kan worden opgezet. We
kunnen deze beslissing immers niet zomaar over
ons heen laten gaan.

Ik denk niet dat ik nog verder kan gaan dan deze
vijf maatregelen. Ik hoop hiermee alleszins het tij
nog te kunnen keren. Ik ben ervan overtuigd dat
de stad Brussel geen enkel argument heeft om Bo-
terhammen in het Park te verbieden. Ik denk ook
niet dat het stadsbestuur het spel zo hard zal dur-
ven spelen. Wel zullen ze aanvankelijk voorstellen
om Boterhammen in het Park weer naar het Span-
jeplein te verplaatsen.

Voor mij is dit echter een testcase. Ik zal de hierbo-
ven beschreven vijf stappen ook daadwerkelijk zet-
ten. Ik ben niet zo zeker van het resultaat van de
juridische navraag, maar ik denk dat er, mits we
snel handelen, een mogelijkheid is om iets te on-
dernemen. We zullen alleszins een krachtig signaal
geven dat we deze beslissing niet nemen. Voor mij
is dit een symbooldossier.

De voorzitter : De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz : Vooreerst zou ik de minister
willen bedanken voor zijn ferme houding in deze
zaak. Ik hoop samen met hem dat dit tot de ge-
wenste resultaten zal leiden.

Toch zou ik nog een zeer korte bijkomende beden-
king willen maken. Wat de juridische kant van de
zaak betreft, mag men bepaalde termijnen immers
niet laten verstrijken. Vanaf het moment waarop
het college van burgemeester en schepenen een be-
slissing neemt, begint de termijn van 60 dagen te
lopen binnen dewelke men op basis van het gelijk-
heidsbeginsel bij de Raad van State kan aanklop-
pen. Begrippen als eten en drinken vallen natuur-
lijk ruim te interpreteren, maar toch zou dit een
nuttige houvast kunnen bieden. Dit moet echter
door betere juristen dan mezelf worden onder-
zocht.
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De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer de minster, ik
ben zeer tevreden met uw antwoord. Ik wil me
overigens aansluiten bij de bedenking van de heer
Gatz. Het zou idioot zijn om de wettelijke termij-
nen in deze zaak te laten verstrijken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Dany Vandenbossche
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brus-
selse Aangelegenheden, over de erkenning van
projecten voor het jaar 2000 van verenigingen voor
volksontwikkelingswerk

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Vandenbossche tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Be-
leid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden,
over de erkenning van projecten voor het jaar 2000
van verenigingen voor volksontwikkelingswerk.

De heer Vandenbossche heeft het woord.

De heer Dany Vandenbossche : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, ik zal zeer kort zijn.
Mijn vraag gaat over de toepassing van een artikel
van het uitvoeringsbesluit op het decreet over de
aanvaarding van projecten. Op 15 september 1999
heeft de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Volksont-
wikkeling en Bibliotheekwerk, conform dat fameu-
ze uitvoeringsbesluit de verschillende projectindie-
ners om de nodige documenten gevraagd. Zij
moesten die documenten voor 15 oktober 1999 bij
de administratie inleveren.

Op 3 maart 2000 hadden de verenigingen echter
nog steeds geen informatie over de beslissing van
de administratie ontvangen. De administratie had
die beslissing eigenlijk al voor 1 december 2000
moeten nemen. Die datum lijkt me ook logisch.
Het gaat immers om projecten die in 2000 van start
gaan.

Momenteel kunnen die projecten niet worden uit-
gevoerd, want er is niet geweten of het aan te wer-
ven personeel al dan niet voor subsidiëring in aan-
merking komt. Mijn vraag is dan ook zeer eenvou-
dig. Wanneer brengt de administratie de verenigin-
gen op de hoogte van de genomen beslissing ? Of

mag men er misschien van uitgaan dat alle inge-
diende projecten zijn goedgekeurd ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer Vandenbossche,
deze vraag is zeer terecht. U mag gerust weten dat
ik hier zelf ook mee verveeld zit. De verenigingen
die voor 2000 een aanvraag tot projectsubsidiëring
hebben ingediend, zullen zo snel mogelijk op de
hoogte worden gebracht van de subsidieerbaarheid
van hun project.

Concreet zal dit gebeuren van zodra volledige dui-
delijkheid bestaat over het resultaat van de budget-
taire besprekingen en over de te nemen budgettai-
re maatregelen inzake de besteding van de kredie-
ten voor het jaar 2000 en voor de volgende jaren
met betrekking tot de werksoort ‘vereniging’. Het
ligt immers in mijn bedoeling om, met het oog op
het opstarten van de bespreking met de sector over
een heroriëntering van het volksontwikkelings-
werk, binnen de contouren van mijn beleidsnota de
huidige regelgeving op het huidig niveau van uit-
voering te bevriezen. De budgettaire besprekingen
moeten aangeven op welk niveau dit kan gebeu-
ren. Dit zal dan weer bepalen of bestaande dan wel
nieuwe projecten nog mogelijk zullen zijn.

Ik begrijp uw vraag, maar de problematiek heeft
een grotere omvang. Als ik gewoon moet werken
met de middelen waar in 1999 op de begroting en
na de begrotingscontrole 1999 in was voorzien,
moet er zelfs door de decretale bepalingen een
groot deel van de decretale subsidie voor de ver-
enigingen voor het jaar 1999 worden terugbetaald.
Dat is natuurlijk een absurde situatie. We hebben
het over de afrekening van het saldo. Wat mij be-
treft is dat een onverdedigbare houding. Indien er
voor 1999 geen bijkrediet kan worden goedge-
keurd, verplicht het decreet mij daar echter toe.

Dit gaat nog verder dan de problematiek waar u op
wijst, met name de projectsubsidies voor 2000. Ik
kan u echter zeggen dat ik daar de laatste tijd ern-
stig mee bezig ben geweest. Ik hoop op zeer korte
termijn een antwoord te geven. Eigenlijk worden
vrijdag in de regering de knopen doorgehakt van
de begrotingscontrole, waar dit probleem een on-
derdeel van is.

Als we hadden moeten antwoorden zoals de regels
het ons voorschreven, dan was ik verplicht geweest
om de projecten sowieso allemaal te verwerpen.
We moeten echter rechtszekerheid creëren. Ik wil
die voor eens en voor altijd tot stand brengen,
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maar op een niveau dat aanvaardbaar is voor onze
verenigingen.

De heer Dany Vandenbossche : Ik dank de minis-
ter voor zijn antwoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 12.55 uur.
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