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VOORZITTER : De heer Jos Stassen

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.01
uur.

Vraag om uitleg van mevrouw Ria Van Den Heu-
vel tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams mi-
nister van Binnenlandse Aangelegenheden, Amb-
tenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de be-
scherming van het Fort III in Borsbeek

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Van Den Heuvel tot de heer Van
Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buiten-
lands Beleid, over de bescherming van het Fort III
in Borsbeek.

Mevrouw Van Den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, het was de
bedoeling van mezelf en van de minister het
nieuws over het Fort III-dossier in Borsbeek in pri-
meur aan deze commissie mee te delen, maar dat is
niet gelukt. Dit mag er ons evenwel niet van weer-
houden hier de correcte informatie over dit dossier
te verstrekken.

Reeds in 1993 werd aan de gemeente Borsbeek
meegedeeld dat Fort III in aanmerking kwam voor
bescherming als monument. Uiteindelijk werd toen
de gehele resterende fortengordel rond Antwerpen
geklasseerd, met uitzondering van Fort III. Noch-
tans waren – en zijn er nog steeds – voldoende ar-
gumenten om over te gaan tot bescherming.

De forten vormen samen een verdedigingsgordel
rond Antwerpen die door Brialmont in de periode
1854-1859 werd aangelegd. Deze gordel neemt in
de internationale vestingsbouwkunde een vooraan-
staande plaats in als prototype van een grootschali-
ge verdediging van een stad. De aanleg van het ge-

heel geeft een beeld van de wijze van oorlogvoe-
ring in deze periode. Fort III neemt in heel die gor-
del nog een extra waardevolle plaats in omdat het
nog een aantal uitzonderlijke bouwkundige ele-
menten bevat.

We zijn ter plaatse geweest en hebben een heel
deskundige rondleiding gekregen. Mocht u de tijd
vinden, zou ook u eens een uitstapje naar dat do-
mein moeten maken. Het is er bijzonder mooi en
een uitstapje meer dan waard.

De bescherming van Fort III werd destijds door
minister Sauwens stopgezet omwille van de plan-
nen omtrent de luchthaven van Deurne. Nadat de
Vlaamse regering in 1995 beslist had de startbaan
niet te verlengen, werd een nieuwe procedure op-
gestart. Ik was toen samen met toenmalig minister
Martens en een hele reeks parlementsleden op
Fort III uitgenodigd. We waren het beschermings-
idee toen heel genegen. Voormalig minister Mar-
tens heeft toen verregaande stappen willen onder-
nemen. Immers, ondanks ernstige bezwaren van de
luchthaven, gaf de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen op 4 april 1996 een
gunstig advies. Het dossier werd op 4 juni 1996 aan
minister Martens voorgelegd. Alhoewel hij, na een
bezoek ter plaatse met een delegatie parlementsle-
den, in de pers verklaarde te willen overgaan tot
bescherming, werd ook toen het fort nog steeds
niet geklasseerd. De minister is toen blijkbaar ge-
strand op bezwaren van collega’s en druk van alle
kanten.

In dit verhaal kom ik dan bij de huidige Vlaamse
regering. In het akkoord waarover de partners in
februari hebben onderhandeld – ik heb het niet
over de regeringsonderhandelingen zelf, want toen
kon hierover geen akkoord worden bereikt – over
de luchthaven van Deurne, werd overeengekomen
dat de procedure voor klassering van Fort III en
omgeving als Monument en Landschap opgestart
zou worden, waardoor de delen die in aanmerking



komen voor bescherming, eindelijk zouden kunnen
worden beschermd. Het was de toen bevoegde mi-
nister Sauwens die de bescherming bleef koppelen
aan de plannen van een nog aan te stellen ma-
nager. Toen u de heer Sauwens opvolgde, bleek dat
u die koppeling niet zou maken en dat u het ak-
koord, zoals het was neergelegd, op zijn waarde
zou meten. Ik heb toen vrij snel kunnen vaststellen
dat u bereid was het akkoord uit te voeren. Ik be-
grijp wel dat u geen monument kunt of mag klasse-
ren dat niet klasseerbaar is. Dit kan hier echter
geen probleem zijn vermits het fort heel wat waar-
devolle delen bevat die een bescherming verdie-
nen.

Op dinsdag 29 januari 2002 bracht ik samen met de
heer Kerrinckx, medewerker van uw kabinet, de
heer Brenders van de afdeling Monumenten en
Landschappen, de burgemeester en schepenen van
de gemeente Borsbeek en de heer Gils, expert en
voorzitter van de Simon Stevin-stichting, een
plaatsbezoek aan het domein van Fort III in Bors-
beek. Nagenoeg alle aanwezigen konden zich volle-
dig vinden in het beschermingsvoorstel voor Fort
III dat werd ontwikkeld door de afdeling Monu-
menten en Landschappen. Men stelde toen ook
voor om iets extra op te nemen, namelijk de alge-
mene ingangspoort van het fort. Misschien kunt u
me in uw antwoord verduidelijken waarom deze
poort uiteindelijk niet in het beschermingsvoorstel
werd opgenomen.

Met de bescherming van Fort III kan de gemeente
Borsbeek eindelijk verder werk maken van de
plannen die ze heeft voor de verdere ontwikkeling
van het domein. Eigenlijk wordt deze gemeente nu
al vele jaren gegijzeld door het uitblijven van een
beslissing. De gemeente wil dit domein immers ook
ten dienste stellen van lokalen voor de verenigin-
gen, voor de inrichting van een polyvalente zaal en
als instrument ter bescherming van historisch erf-
goed. Ook voor de natuurliefhebbers en de wande-
laars zou een verdere ontwikkeling van het prachti-
ge buitengebied een unieke kans betekenen. Dan
heb ik het nog niet eens gehad over het behoud
van de hele fortengordel als toeristische attractie,
plannen die de provincie reeds lang koestert.

Graag had ik u daarover de volgende concrete vra-
gen willen stellen. Wat is de huidige stand van
zaken in het beschermingsdossier van Fort III ?
Wanneer zal de procedure tot bescherming afge-
rond kunnen worden ?

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik wens me hierbij
aan te sluiten om uitdrukking te geven aan het hal-
lucinante gevoel dat mij hier overviel. Ik dacht dat
een parlementslid een vraag om uitleg stelde om
iets te weten te komen. Ik verneem echter dat het
de bedoeling is om samen de primeur te verkondi-
gen over een genomen beslissing.

Ik verneem ook dat goede coalitie-onderhandelin-
gen tot stand zijn gekomen en uit de vraag van me-
vrouw Van Den Heuvel kan ik zelfs reeds afleiden
dat de minister in zijn antwoord een bijkomend
element zal aankondigen.

Ik ben dus benieuwd naar uw antwoord, ook al heb
ik deze morgen reeds het genoegen gehad u allebei
op de radio te horen.

De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : Mijnheer de voor-
zitter, de twee vragen die me werden gesteld, zijn
in feite twee Salomonsvragen die een Salomons-
oordeel verwachten, waarmee ik mezelf een eigen-
schap toeken die men van mij wel vermoedt. Ik
weet echter niet of mijn antwoord wel aan die hoge
kwalificatie zal voldoen.

Sta me toe eerst een antwoord te formuleren op de
vraag of opmerking van mevrouw Van Hecke en
haar vermoeden dat het hier zou gaan om een af-
spraak elkaar bloemen toe te zwaaien. Ik kan me-
vrouw Van Hecke verzekeren dat dit niet het geval
is.

Mevrouw Van Den Heuvel heeft me enkele maan-
den geleden aangesproken over Fort III. Ze was
benieuwd naar de stand van zaken in dit dossier, en
vond het blijkbaar nodig om enige publiciteit te
verlenen aan deze aangelegenheid. Deze ochtend
werd ik in de wagen opgebeld. Naar mijn mening
moet het debat evenwel allereerst in het parlement
plaatsvinden.

De bescherming betreft niet het hele terrein van
Fort III, maar slechts delen ervan. Dit behoort tot
mijn bevoegdheid als minister van Landschappen
en Monumenten. Wegens het grote politieke be-
lang van deze zaak heb ik de hele Vlaamse rege-
ring formeel ingelicht over mijn voornemen tot be-
scherming. De regeringsleden hadden drie dagen
om te reageren. De beschermingsprocedure is nu
begonnen.
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Onze geschiedenis is als de lijnen in onze handen :
ze worden evenzeer getekend door vreugde als
door verdriet, door mooie, maar ook door tragische
gebeurtenissen. De forten maken als het ware deel
uit van de handlijnen van ons verleden. Ze waren
overigens niet bedoeld om Antwerpen tegen Duits-
land te beschermen, maar tegen de Nederlanders.
Brialmont bouwde ze kort na de Belgische onaf-
hankelijkheid, toen de verhoudingen tussen België
en Nederland gespannen waren. Na Wereldoorlog
II trachtte het leger Fort III af te breken, wat ertoe
geleid heeft dat grote delen van het fort, met name
het centrale reduit en de escarpe, zwaar werden be-
schadigd. Niettemin bevat Fort III nog altijd een
aantal authentieke elementen. Uitzonderlijk is het
voorkomen van een weergang die onder de aarden
wallen volledig langs de buitenzijde van het hoofd-
front van het fort loopt, en is voorzien van een
groot aantal schietgaten en kanonopeningen. De
bedoeling daarvan was om een vijand die over het
buitenglacis de gracht had bereikt, onmiddellijk en
van zeer dichtbij onder vuur te kunnen nemen.
Deze weergang komt in de andere forten niet voor.
Fort III was namelijk het eerst gebouwde fort, en
op het ogenblik van constructie was de reikwijdte
van het geschut nog van die aard dat een dergelijke
weergang enig nut kon hebben. Later evolueerde
het geschut echter dermate dat zo’n weergang nut-
teloos was.

Fort III is voor het grootste deel gelegen op het
grondgebied van de gemeente Borsbeek, die er te-
vens eigenaar van is. Het fort ligt precies in het ver-
lengde van de start- en landingsbaan van de lucht-
haven van Deurne. Mijn beslissing is volledig in
overeenstemming met de afspraken binnen de
Vlaamse regering, die op 3 maart 2000 besloot dat
de startbaan van de luchthaven van Deurne niet
wordt verlengd, maar dat de luchthaven wel zo effi-
ciënt mogelijk moet worden benut. Een van de sug-
gesties was om de Militaire Baan, die langs de lan-
dingsbaan loopt, gedeeltelijk te vervangen door
een tunnel.

De waardevolste delen van het fort zullen worden
beschermd als monument. Het gaat om het hoofd-
front met caponnière, de halve zijcaponnières, de
omgrachting voor het hoofdfront en het buitengla-
cis. De poort is van minder groot belang en ver-
keert daarenboven in een slechte staat. Door deze
beslissing weet de leiding van de luchthaven waar
ze aan toe is. De manager weet dus welke moge-
lijkheden hij heeft, binnen welke parameters hij
kan handelen. Het is zijn opdracht daarbinnen dan
een maximaal economisch rendement te bereiken.

Daar ben ik voor : de economie is een essentieel
onderdeel van welzijn en welvaart.

Ook weten de bewoners in de omgeving welke hun
toekomstperspectieven zullen zijn en welke levens-
kwaliteit ze zullen hebben. Daarbij zal er sprake
zijn van een aantal mindere aspecten voor die le-
venskwaliteit. Daarvan is steeds sprake bij een
luchthaven.

Ook de gemeente Borsbeek weet zo in welke rich-
ting ze kan handelen. Het is goed dat die onzeker-
heid wordt opgeheven. Dit is geen euforische vast-
stelling. Ik heb gehandeld binnen het keurslijf van
de afspraken die daarover zijn gemaakt.

De voorzitter : Mevrouw Van Den Heuvel heeft
het woord.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer de mi-
nister, het zou wat vreemd zijn om u te bedanken
voor het uitvoeren van dit akkoord. Het is immers
niet meer dan logisch dat een afgesloten akkoord
correct wordt uitgevoerd. Maar toch wil ik mijn ap-
preciatie uitdrukken voor de wijze waarop u dit
hebt benaderd.

Ten behoeve van de leden wil ik zeggen dat het ui-
teraard mijn bedoeling was het antwoord van de
minister vandaag mee te delen. Gisterenavond is
een mededeling vertrokken, waardoor ik niet an-
ders kon dan mijn bijdrage te leveren. Mijnheer de
minister, ik volg u wanneer u zegt dat dit vandaag
beter op zijn plaats was geweest.

Ik ben het met u eens wanneer u zegt dat dit een
belangrijk signaal is voor de omgeving. De mensen
uit de omgeving krijgen nu de bevestiging dat het
afgesloten akkoord wordt uitgevoerd. Ze kunnen
ervan uitgaan dat die startbaan zeker niet zal wor-
den verlengd, daar de delen van het fort die u be-
schermt helemaal in het verlengde daarvan liggen.
Dat zal hen gerust stellen. Belangrijk is ook dat de
gemeente Borsbeek verder kan met de ontwikke-
ling van het domein, op haar verantwoordelijkheid
en volgens haar plannen.

De ondertunneling die u aanhaalt is een andere
zaak. Ik weet dat de mogelijkheid van die onder-
tunneling ook is opgenomen in het luchthavenak-
koord van februari 2000. De manager is al aange-
steld en zou al aan het werk moeten zijn. Hij zal
zijn eerste rapport over de exploitatie en zijn plan-
nen met de luchthaven vermoedelijk eind mei
voorstellen. Dan zal die eventuele ondertunneling
een punt van bespreking zijn, net als de rendabili-
teit en dergelijke. We moeten een en ander schei-
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den : die ondertunneling is dus een ander verhaal.
Maar een definitief moratorium op een verlenging
van de startbaan wordt nu wel gerealiseerd met
deze bescherming van belangrijke delen van het
fort.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Frans Ramon tot de
heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenza-
ken en Buitenlands Beleid, over de rallydoortocht
over de landschappelijk beschermde Kemmelberg

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Ramon tot de heer Van Grembergen,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe-
den, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid,
over de rallydoortocht over de landschappelijk be-
schermde Kemmelberg.

De heer Ramon heeft het woord.

De heer Frans Ramon : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, de rally van Ieper – en meer
specifiek het gedeelte over de Kemmelberg – is
geen nieuw thema. Uit het historisch overzicht
blijkt dat dit al jaren voor de nodige commotie
zorgt. Dan heb ik het niet alleen over de ‘commo-
tio terrae’, bij de tegenstanders, maar ook over de
commotie in de geesten van de mensen die daar
wonen. In het beschermingsbesluit terzake staat
dat er in dit gebied geen wedstrijden met motor-
voertuigen kunnen plaatshebben. Maar er staat
ook in dat de minister eventueel uitzonderingen
kan toestaan. Dit is tot op heden ook elk jaar op-
nieuw gebeurd. Mijnheer de minister, u verwees
naar Salomo. Ik denk dat u daar ook wel wat aan
dacht.

Nochtans blijkt uit de verslagen dat toenmalig mi-
nister Sauwens en anderen vonden dat de uitzon-
deringsmaatregel een uitdovend karakter moest
hebben, en dat de rally een laatste maal werd toe-
gestaan. Toen volgde een periode waarin niet veel
meer werd gepraat over dit uitdovingsscenario.
Vorig jaar echter schreef, alweer minister Sauwens,
aan het gemeentebestuur van Heuvelland dat dit
echt wel het laatste jaar was dat de rally nog over
de Kemmelberg kon. Hij voegde eraan toe dat het
beschermingsbesluit strenger zou worden. Ener-

zijds zou het beschermd gebied worden uitgebreid
en anderzijds zouden de achterpoortjes van het de-
creet worden gesloten. Met andere woorden, de ge-
meente zou geen uitzondering meer kunnen vra-
gen.

Toen u minister werd zou, volgens onze informatie,
het onderzoek in verband met het beschermingsbe-
sluit zijn voortgezet en zouden er ook contacten
zijn geweest met alle betrokkenen, dus met de
mensen van de natuurverenigingen, de gemeente,
de provincie en de organisatoren van de rally. Nog
volgens onze informatie zou het gebied van be-
scherming nu wel zijn of worden uitgebreid – van-
daar mijn vraag – maar zou de mogelijkheid om
een uitzondering toe te staan nog steeds bestaan.
Ook in 2002 zou de rally dus de toelating krijgen
om over de Kemmelberg te rijden.

Kloppen de door mij geschetste feiten ? Wat was
dan de argumentatie om die uitzondering nog-
maals toe te staan ? Mijn volgende vraag is mis-
schien de meest fundamentele. Als men beslist dat
de rally ook in de toekomst voortaan zonder veel
problemen over de Kemmelberg kan rijden, ont-
kracht men dan niet de geest van het bescher-
mingsbesluit ? Enerzijds wordt immers iets be-
schermd, anderzijds staat men uitzonderingen toe
waardoor wellicht schade wordt toegebracht. Be-
staan er in Vlaanderen nog andere beschermings-
besluiten waarbij in soortgelijke uitzonderingen
wordt voorzien ?

De voorzitter : De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Ik ga natuurlijk niet voor-
uitlopen op het antwoord van de minister, maar ik
heb hem wat deze zaak betreft medio december
een schriftelijke vraag gesteld. Ik meen dat zijn
antwoord nu in dezelfde lijn van zijn antwoord op
mijn vraag zal liggen. Mijnheer de minister, ik wil u
alvast bedanken voor de heel serene wijze waarop
u tot op heden dit dossier hebt benaderd. Dan gaat
het niet alleen over die wedstrijden. Ook in ver-
band met de uitbreiding van het beschermingsbe-
sluit heb ik heel positieve signalen gekregen van de
mensen ter plaatse. Zo is het gemeentebestuur van
Heuvelland heel tevreden over de wijze waarop u
dit dossier aanpakt.

Ook wil ik wijzen op de noodzaak om de sporteve-
nementen die daar plaatsvinden te bestendigen in
de toekomst. Niemand zal er een probleem mee
hebben dat dit onder bepaalde strikte voorwaar-
den moet gebeuren. Maar we moeten een gulden
middenweg vinden tussen een situatie waarbij alles
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kan en een situatie waarbij niets mag. Met die mid-
denweg kunnen we ons allemaal verzoenen.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Miel Verrijken : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, u weet dat men zich vanuit
onze hoek al lang bezig houdt met het idee daar
een wereldmonument te maken, ter herdenking
van de ongelooflijke broederstrijd die daar heeft
plaatsgevonden. Op een bepaald ogenblik hebt u,
naar ik aanneem in een andere context, de IJzer-
vlakte naar voren geschoven.

Zoals u weet, en gelukkig voor ons, is de IJzervlak-
te nu een industrieel gebied. Dat zou de mensen
ook niet aanspreken. De Kemmelberg doet dat
wel. Trouwens, de Fransen hebben niet echt veel
monumenten ter herdenking van de verschrikkelij-
ke periode 1914-1918. Als voorbeelden van echte
herdenkingsmonumenten kan ik het Fort Deau-
mont of de Chemin des Dames geven. Eigenlijk
zou men heel Frankrijk – van Calais tot de Zwitser-
se grens – als monument kunnen klasseren.

Ik durf erop te rekenen dat u verder werk maakt
van de bescherming van de Kemmelberg als monu-
ment. We mogen ook niet vergeten dat er zelfs In-
diërs gesneuveld zijn onder de Europese razernij.
Er werden wel vaker koloniale volkeren als slacht-
vee ingezet. De Fransen bijvoorbeeld deden dat
met Senegalezen.

Men kan toch moeilijk rond of op een monument,
waarvoor bij de Unesco de erkenning tot wereld-
monument werd aangevraagd, sportevenementen
organiseren. Daarvoor zijn andere Vlaamse heu-
vels meer geschikt. Gebruikt men de kathedraal
van Antwerpen voor het organiseren van parachu-
tewedstrijden ? Ik verzoek u daarom de procedure
ter klassering van de Kemmelberg als wereldmonu-
ment goed voor te bereiden en te volgen, en dit
monument voor te behouden voor culturele mani-
festaties in de breedste betekenis van het woord. Ik
denk daarbij niet alleen aan herdenkingen van ge-
neraties die nu verdwenen zijn, maar ook aan vre-
desmanifestaties en dergelijke meer.

De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : De feiten die
door de heer Ramon werden aangehaald, zijn juist.
Toch dringt een nuance zich op met betrekking tot
het overzicht van de ministers die in de voorbije

jaren bij dit dossier werden betrokken. Zo wil ik
erop wijzen dat mijn geachte voorganger pas in
1992 een toelating voor de rally heeft verleend. In
1982, zoals door u vermeld, was niet de heer
Sauwens, maar de heer Poma, vice-voorzitter van
de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister
van Cultuur, bevoegd voor Monumenten en Land-
schappen.

De uitzondering, toegestaan voor 2002, is ingege-
ven door het feit dat ik het beheer van dit land-
schap op een positieve wijze wil benaderen. Ze is
gemotiveerd door het belang van de sportmanifes-
taties voor de uitstraling van de streek, door de
maatregelen die de laatste jaren werden genomen
om de hinder zo minimaal mogelijk te houden en
de bereidheid van de organisatoren om strengere
voorwaarden, in samenspraak met de afdeling Mo-
numenten en Landschappen, na te leven. Met deze
toelating heb ik rekening willen houden met de
traditie van een aantal sportmanifestaties, onder
meer de rally, met een doortocht op de Kemmel-
berg, alsook met het sociale aspect.

De mogelijkheden tot samen zijn, vormen vaak een
antwoord op het kankerend gezwel van individu-
alisme. Maar als ik in die mogelijkheid voorzie, dan
moeten de regels die dit omkaderen, ook streng
zijn en bekendgemaakt worden. Met betrekking tot
de Kemmelberg en het omliggende gebied bete-
kent dit dat ook beschermingsmaatregelen geno-
men en ingevuld moeten worden. Er moet daar een
strikt toezicht op zijn en de duurzaamheid van het
landschap moet worden verzekerd. Het betekent
ook dat de organisatoren van de rally in hun com-
municatie om hun evenement bekend te maken, de
nodige zorg aan de dag moeten leggen voor de
plaats waar die rally doorgaat.

Ik besef dat daardoor aan beide kampen opdrach-
ten worden opgelegd en dat ik daardoor een tus-
senstandpunt heb ingenomen. Ik heb dit standpunt
ingenomen in mijn hoedanigheid en binnen mijn
verantwoordelijkheid, goed wetende waartoe ik
met betrekking tot monumenten en landschappen
wil komen en tegelijkertijd met de sociale en maat-
schappelijke behoeften voor ogen.

Een en ander betekent geenszins dat er in de toe-
komst geen strenge voorwaarden van toepassing
zullen zijn voor deze sportmanifestaties. Ik wil de
daartoe vereiste toelatingen evenwel opnemen in
een algemeen en positief landschapsbeleid waarbij
beheersplannen, maatregelen van landschapsher-
stel, duidelijke en afdwingbare randvoorwaarden
alle landschappelijke kwaliteiten van de Kemmel-
berg op een duurzame wijze zullen waarborgen.
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Om deze reden zal de bescherming van de Kem-
melberg en zijn omgeving worden hernomen, zodat
al de te nemen maatregelen in het beschermingsbe-
sluit kunnen worden opgenomen. Hierbij zullen
zeker uitzonderlijk strenge maatregelen worden
genomen voor gemotoriseerde sporten. Ik ben
ervan overtuigd dat hiermee op langere termijn be-
tere resultaten worden behaald dan met een zuiver
restrictief beleid, dat de verzuring van de maat-
schappij alleen maar in de hand kan werken en
waar ook het landschap niet beter van wordt. Het
ligt uiteraard voor de hand dat elk landschap uniek
is en een geëigend en aangepast beleid vraagt.
Soortgelijke uitzonderingen kunnen dan ook niet
van toepassing zijn in andere landschappen.

Wat de bijkomende vraag van de heer Verrijken
met betrekking tot de werelderfgoedprocedure be-
treft, kan ik meedelen dat mijn diensten bezig zijn
met de voorbereiding van dit dossier. De Kemmel-
berg zal zeker in deze procedure worden opgeno-
men. De Britten zijn reeds op de hoogte van onze
inzichten en staan daar het meest positief tegen-
over. Ook de Fransen zijn op de hoogte, maar daar
stel ik wel enige huiver vast. Ik bedoel dit niet ne-
gatief, maar wil daarmee zeggen dat zij reeds van
Calais tot aan de Zwitserse grens met relieken uit
de Eerste Wereldoorlog zitten en dat zij bijgevolg
een keuze moeten maken uit de plaatsen die zij als
werelderfgoed wensen te zien. Het Franse chauvi-
nisme speelt daar dan een rol in. Ik beoordeel dit
echter niet negatief, maar u zult wel begrijpen dat
ik dan diplomatiek zal moeten optreden om uitein-
delijk tot een goed resultaat te komen.

Mijn beslissing is dus dat de rally kan doorgaan, zij
het binnen een strikt kader. Na de rally zullen we
een evaluatie maken en onderzoeken of geen fun-
damentele schade is toegebracht. Mocht blijken dat
de eventuele schade zich na verloop van enkele
dagen of weken niet hersteld heeft, dan zal ik met
dezelfde helderheid beslissen dat de rally niet voor
herhaling vatbaar is. Blijkt dat de schade aan het
gebied zich wel degelijk heeft hersteld, dan zal ik
beslissen of de rally nog opnieuw kan doorgaan of
niet.

De voorzitter : De heer Ramon heeft het woord.

De heer Frans Ramon : Ik dank de minister voor
zijn sereen antwoord waarin hij zijn tussenpositie
duidelijk heeft gemaakt. Ik ben ook verheugd te
horen dat er een evaluatie komt en dat u dit dos-
sier ernstig zult blijven opvolgen.

De voorzitter : De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Ook ik wens de minister
nogmaals oprecht te danken voor zijn antwoord en
voor de wijze waarop hij dit dossier benadert. Mijn
dank gaat ook uit naar uw diensten en naar uw
naaste kabinetsmedewerker die dit op een serene
wijze ter plaatse heeft aangepakt.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Miel Verrijken : Ook ik dank u voor uw
antwoord. Graag had ik geweten hoe u er telkens
in slaagt iedereen tevreden te stellen, maar dat is
waarschijnlijk uw goed bewaard geheim.

Wat de wereldmonumenten betreft, moet mijns in-
ziens een onderscheid worden gemaakt tussen een
monument zoals de Kemmelberg en die smartelij-
ke plaatsen in Frankrijk. In Frankrijk, op het Noor-
den na, hebben bijna uitsluitend Fransen gevoch-
ten. Toch zijn er ook Amerikanen die zich hebben
laten afslachten. Dat gebeurde aan de Saône en die
slachtpartij is toe te schrijven aan een gebrek aan
ervaring.

De Kemmelberg is een totaal ander symbool, het
symbool van een echte volkerenslag. Net zoals in
Leipzig, ten tijde van Napoleon, toen niet minder
dan vijf nationaliteiten elkaar verscheurden. Ik zou
u trouwens bij wijze van symbolische daad willen
aanraden ook met de Indische regering contact op
te nemen. Aan de IJzer staat het immers vol met
Indische divisiemonumenten. Indië heeft tegen zijn
wil onder het Engelse imperialisme honderddui-
zenden ongeoefende soldaten aan de Kemmelberg
moeten opofferen. Ik heb dit ooit uitvoerig toege-
licht aan voormalig minister Sauwens, maar die
heeft blijkbaar niet veel geluk als hij met oud-strij-
ders omgaat. U daarentegen bent deskundig en er-
varen in die zaken en ook uw diensten kunnen
dienaangaande een en ander opzoeken.

Toen ik het parlement binnenkwam, had Vlaande-
ren nog geen enkel monument. Wat een verschil
met Nederland ! In Nederland is er bijvoorbeeld
niet alleen de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogen-
bosch, maar ook de polderstreek rond Leiden. Die
polders en hun sluizen zijn immers 17de-eeuws van
opvatting. Zij hebben ook een grote historische be-
tekenis omdat ze de Spanjaarden hebben tegenge-
houden waardoor Leiden gespaard bleef. Als dat
een wereldmonument is, dan moet toch ook de
Kemmelberg als wereldmonument in aanmerking
kunnen komen.
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De voorzitter : Minister Van Grembergen heeft het
woord.

Minister Paul Van Grembergen : Gevolg gevend
aan uw woorden zullen we hierover een gesprek
hebben met de Indische regering. We mogen echter
ook de Pakistani niet vergeten, want die waren
daar eveneens bij betrokken. Misschien vergeet ik
nog andere volkeren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over de aankoop van
de Kist van Oxford in 2002

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Overmeire tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brus-
selse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamen-
werking, over de aankoop van de Kist van Oxford
in 2002.

De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, in 2002 her-
denkt Vlaanderen de 700ste verjaardag van de
Guldensporenslag. Het belang en de gevolgen van
deze overwinning worden dikwijls onderschat. De
redenen daarvoor zijn wellicht onze typische zelf-
onderschatting en het feit dat we op het vlak van
middeleeuwse geschiedschrijving moeten wedijve-
ren met buurlanden die tot een veel groter taalge-
bied behoren.

Dat alles neemt niet weg dat tijdgenoten de ge-
beurtenissen van 1302 als weergaloos beschouw-
den. De Guldensporenslag en zijn nasleep schud-
den heel Europa wakker. Op militair vlak werd
voor het eerst in de geschiedenis een professioneel
leger te paard verslagen door amateurs te voet. Op
politiek en sociaal gebied had de slag tot gevolg dat
in de Vlaamse steden de oligarchie van rijke fami-
lies werd vervangen door democratische besturen
waarin de handwerkers het overwicht hadden.
Deze democratisering bracht met zich mee dat de
volkstaal grotendeels ook de bestuurstaal werd,
wat onder meer blijkt uit de akten die in de stads-
archieven worden bewaard.

Ook de economische spelregels werden herschre-
ven zodat de handwerkers in de steden en de boe-
ren op het platteland veel meer dan voorheen de
vruchten konden plukken van hun eigen arbeid.
De Franse expansie in de richting van de Rijn werd
een halt toegeroepen, en eeuwenlang zou dat zo
blijven. Hierdoor konden de Lage Landen uitgroei-
en tot afzonderlijke politieke entiteiten. De demo-
cratische revolutie die na de Guldensporenslag in
Vlaanderen plaatsvond, kende navolging in Bra-
bant, Holland, Utrecht, en andere gebieden. Zelfs
Dante schreef over de macht van de Vlaamse ste-
den, die als enige in staat waren weerwerk te bie-
den aan Filips De Schone.

Hoewel ieder zijn eigen visie heeft op deze gebeur-
tenissen, zal niemand ontkennen dat het om een
belangwekkende episode in de Vlaamse geschiede-
nis gaat. Een eeuw geleden, bij de viering van de
600ste verjaardag van de Guldensporenslag, orga-
niseerde elke ideologische stroming haar eigen
plechtigheid. Meer dan terecht werd 11 juli geko-
zen als nationale feestdag van Vlaanderen.

De historische bronnen voor deze gebeurtenis be-
staan niet alleen uit een aantal miniaturen, maar
ook uit de zogenaamde Kist van Oxford, of Court-
rai Chest. De kist werd in 1905 ontdekt in de
schuur van een boerderij in Oxford. De voorkant
van de kist bestaat uit houtsnijwerk met taferelen
van de Guldensporenslag. De afbeeldingen worden
overigens gebruikt als illustraties in vrijwel alle his-
torische studies over 1302. Middeleeuwse historici
beschouwen ze als een zeer belangrijke bron.

De kist maakte in 1977 een korte trip naar het vas-
teland voor een wetenschappelijke tentoonstelling
in Kortrijk, maar keerde daarna terug naar Oxford.
De stad Kortrijk deed destijds een bod van 5 mil-
joen frank of 123.947 euro om de kist te kopen. De
verkoop ging evenwel niet door, onder meer door
een controverse over de authenticiteit van de kist.
Enkele kunsthistorici beweerden dat ze het werk
was van een vervalser, en pas vervaardigd in de
tweede helft van de negentiende eeuw.

Ondertussen zijn de argumenten van de sceptici
weerlegd, onder meer op basis van C14-datering en
dendrochronologisch onderzoek. De meest recente
thesis houdt in dat de kist wellicht vrij snel na de
Guldensporenslag met een Vlaamse diplomatieke
missie naar Engeland werd gestuurd, met als doel
de Engelsen te overtuigen een bondgenootschap
met Vlaanderen te sluiten. Het houtsnijwerk moest
dienen als illustratie van het verhaal van de Vla-
mingen.
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De Courtrai Chest bevindt zich vandaag nog steeds
in het New College in Oxford. Als ik goed ben in-
gelicht, wordt de kist bewaard in een ruimte die
niet toegankelijk is voor het publiek. In de Engelse
geschiedenis zijn de kist en de gebeurtenissen
waarmee ze samenhangt natuurlijk maar een de-
tail. Voor Vlaanderen ligt dat heel anders. De kist is
de laatste getuige van de gebeurtenissen waarop
we onze feestdag hebben gebaseerd.

Mijnheer de minister, is de 700ste verjaardag van
de Guldensporenslag niet het ideale ogenblik om
deze kist terug naar Vlaanderen te brengen ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, de ontwikkeling van een cultureel-erf-
goedbeleid is een van mijn prioriteiten. Ik heb
onder meer een ontwerp opgesteld voor een be-
schermingsdecreet, teneinde te verhinderen dat er
nog topstukken worden uitgevoerd. We zijn onge-
veer de enige Europese regio waar dit nog niet
werd geregeld.

De Vlaamse Gemeenschap beschikt voor het eerst
sinds lang over een budget om op te treden als
koper. Mijns inziens moet de prioriteit niet liggen
bij het herimporteren van kunstwerken, maar bij
het in Vlaanderen houden van topstukken die nog
geen overheidsbezit zijn. Daarbij vraag ik me af of
de prijs voor de Kist van Oxford niet buitensporig
zal zijn.

Deze kist is een getuige van een veldslag met een
buitengewone historische en symbolische beteke-
nis. Ze heeft zeer veel belang voor de Vlaamse Ge-
meenschap. Dat neemt niet weg dat er een pole-
miek is ontstaan omtrent haar authenticiteit. Be-
faamde experts waren van mening dat het om een
vervalsing gaat. Het zou gaan om een pastiche,
waarvoor best eeuwenoud hout kan zijn gebruikt.
Ik ben evenwel niet goed geplaatst om in te gaan
op die discussie.

Aangezien de Vlaamse Gemeenschap haar midde-
len voorbehoudt om topstukken in Vlaanderen te
houden, is de aankoop van de kist een zaak van de
stad Kortrijk. Ze kan hiervoor dankzij het muse-
umdecreet subsidies vragen, of een partnerschap
aangaan met de Vlaamse Gemeenschap. Ik ben
steeds bereid om voor ten hoogste 50 percent tus-
sen te komen in urgente aankopen. Tot nu toe
heeft de stad Kortrijk evenwel geen aanvraag inge-
diend.

De heer Karim Van Overmeire : Mijnheer de mi-
nister, ik dank u voor uw antwoord, maar het ver-
schaft mij geen voldoening. Ik vraag me af of in
zo’n belangrijke zaak het initiatief wel moet uit-
gaan van de stad Kortrijk. 11 juli is toch onze natio-
nale feestdag. De aankoop van de kist belangt dus
heel Vlaanderen aan.

De geleerden die beweerden dat het om een ver-
valsing gaat, hebben sinds de jaren zeventig niets
meer van zich laten horen. De jongste twintig jaar
trekt niemand nog de echtheid van de kist in twij-
fel.

Mijnheer de minister, we zullen proberen de stad
Kortrijk te overhalen een initiatief te nemen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking, over de hertekening van
het Vlaamse filmsubsidiebeleid

Vraag om uitleg van mevrouw Niki De Gryze tot
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over de subsidie voor
een bioscoopfilm rond K3

Vraag om uitleg van de heer Jo Vermeulen tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking, over de stand van zaken
Audio-Visueel Fonds en enkele concrete filmdos-
siers

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
vragen om uitleg van de heer Van Dijck tot de heer
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd,
Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikke-
lingssamenwerking, over de hertekening van het
Vlaamse filmsubsidiebeleid, van mevrouw De
Gryze tot minister Anciaux, over de subsidie voor
een bioscoopfilm rond K3, en van de heer Vermeu-
len tot minister Anciaux, over de stand van zaken
Audio-Visueel Fonds en enkele concrete filmdos-
siers.

De heer Van Dijck heeft het woord.
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De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, ik heb zelf kinderen
die vol zijn van K3 en vermoed dat ik ook wel in de
bioscoop zal belanden eens hun film is uitgebracht.
Deze zaak is echter een goede aanleiding om een
aantal vragen te stellen over het Vlaams filmbeleid.
K3 zou een aanzienlijke subsidie krijgen voor de
productie van deze film. Bijna elke Vlaamse film
heeft overheidsgeld nodig.

Mijnheer de minister, in uw beleidsbrief stelt u dat
de filmsector niet is gebaat bij een lineaire onder-
steuning van de economische productie, maar wel
met steun aan de kwaliteitsfilm en aan filmtalen-
ten, die de filmsector een nieuwe dynamiek kun-
nen geven. U stelde dat het subsidiebeleid is geba-
seerd op culturele criteria.

Mijnheer de minister, er wordt vaak een onder-
scheid gemaakt tussen commerciële en culturele
films. Wie bepaalt echter tot welke categorie een
film behoort ? U hebt het advies van de Filmcom-
missie naast u neergelegd. Op zich heb ik daar
geen moeite mee. Uiteindelijk is het de minister die
de politieke verantwoordelijkheid heeft. Als hij
steeds blindelings het advies van de commissie
volgde, zou hij eigenlijk overbodig zijn. Alles staat
of valt echter met de motivatie voor die afwijking.
Bestaat daarvoor een geldige motivatie ? Als de
minister daarvoor de verantwoordelijkheid draagt,
dan is dat zijn zaak.

Ik zie dat andere leden deze zaak breder zien,
omdat ze meer betrokken zijn bij het Vlaamse
filmbeleid. Ik heb enkele concrete vragen. Mijn-
heer de minister, wat is voor u en uw beleid het on-
derscheid tussen een commerciële en een culturele
film ? Bij de commerciële film gaat men er van uit
dat het gaat over een co-productie. Ik hoop natuur-
lijk dat geen enkele film flopt, maar de realiteit is
nu eenmaal zo dat dit kan. Is de overheid dan ook
deelgenoot in het verlies ? Waarom hebt u het ne-
gatieve advies van de filmcommissie over de film
met K3 naast u neergelegd ? Welke motivatie had
u daarvoor ?

De voorzitter : Mevrouw De Gryze heeft het
woord.

Mevrouw Niki De Gryze : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte leden, ik heb de
vraag van de heer Van Dijck niet volledig gehoord,
dus het kan dat er overlappingen zijn.

Deze week vernam ook ik dat er een bioscoopfilm
zou komen rond het trio K3, en dat de co-produ-
centen een productiepremie ten bedrage van

350.000 tot 425.000 euro zouden ontvangen, dit on-
danks het negatieve advies van de filmcommissie in
oktober van vorig jaar. Op basis van culturele crite-
ria – het zou namelijk gaan over een lange video-
clip en niet over een volwaardige speelfilm – werd
dat negatieve advies gegeven. ‘De wereld van K3'
wordt dan ook beschouwd als een commerciële
film. Daarom stelde de filmcommissie een detaxa-
tiepremie voor. Het project werd niet opnieuw in-
gediend. Er heeft geen hoorzitting plaatsgehad.
Maar geen nood, want er wordt nu een nieuw sub-
sidiebeleid toegepast, gebaseerd op het onder-
scheid tussen commerciële en culturele films.

Mijnheer de minister, van u wou ik dan ook graag
weten welk nut een adviescommissie heeft als u
toch het advies naast u neerlegt. Sinds wanneer is
deze nieuwe subsidieregeling van toepassing ?
Welk percentage van het hele budget zal gaan naar
commerciële films, en dus zorgen voor minder sub-
sidies voor culturele films ? Of is men van plan het
hele budget op termijn te verhogen ? Welk percen-
tage van het filmbudget zal nu al concreet zijn op-
gebruikt door dit project ? Hoe zal men te werk
gaan bij de subsidiëring van culturele films ? Welke
regeling ziet u daarvoor ? Is er voor de film rond
K3 in terugbetalingsmodaliteiten voorzien ? Indien
ja, verschillen die van deze voor ‘Oesje’ ?

De voorzitter : De heer Vermeulen heeft het
woord.

De heer Jo Vermeulen : Mijnheer de voorzitter, ik
kan de vragen iets meer onbevangen stellen dan de
heer Van Dijck, want mijn kinderen zijn al iets
ouder en dus veeleer geïnteresseerd in ‘Team Spi-
rit’ en ‘Alias’ dan wel in K3. De voorbije weken
waren er een aantal aanleidingen om het toch eens
opnieuw te hebben over het filmbeleid. Die heb ik
gebundeld in mijn vraag. Ik wil ook even het kader
schetsen, want daarop moeten we dieper ingaan.

Vorig jaar hebben we de oprichting van een Audio-
visueel Fonds mogelijk gemaakt. Het was de be-
doeling dat dit fonds operationeel zou zijn vanaf 1
januari. Dat is niet gelukt. Ik weet dat de werk-
zaamheden aan de gang zijn. Er is een raad van be-
stuur, die zeer degelijk is. Er zou worden gewerkt
aan een beheersovereenkomst, maar er is nog geen
‘Mister Cinema’. In de marge van de première van
‘Alias’ heb ik vernomen dat er blijkbaar toch schot
in de zaak komt. Ik laat het over aan de minister
om te melden wat hij daar officieel over weet.

Het Audiovisueel Fonds moest een kwalitatieve
stap vooruit zijn ten opzichte van het huidige film-
beleid, met de Filmcommissie, die dossier per dos-
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sier, ‘à la tête du client’ en naargelang de opdrach-
ten binnenkomen, enkel aan een soort subsidie-
politiek doet. Het Audiovisueel Fonds zou echter
een filmbeleid moeten voeren. Dan gaat het over
zowel de begeleiding bij de productie als over sce-
nario’s. Scenario’s zijn essentieel voor de film. Mo-
menteel is dat toch nog een van de zwakke punten
in het Vlaamse filmmilieu. Ook gaat het over de
promotie naderhand en over de distributie. Al dat
soort taken zouden worden gedaan door het VAF.
Kiezen hoe de steun aan producties wordt gege-
ven, zou ook daar gebeuren, net zoals de keuze
voor de producties die daarvoor in aanmerking
komen.

Dit is dus nog niet operationeel, maar de wereld
staat niet stil : projecten blijven binnenkomen. Ik
zie daar geen lijn in en maak me zorgen om twee
dingen. Bekijken we dit niet te snel opnieuw pro-
ject per project, ‘à la tête du client’, om welke
reden dan ook ? Zijn we de middelen, die eigenlijk
gereserveerd zijn voor het VAF om een algemeen
beleid te voeren, niet al deels aan het
opgebruiken ? Wanneer er dan een intendant of
een beheersovereenkomst is, zou de pot al wel eens
half leeg kunnen zijn. Dan staat men nog nergens,
en verliest men weer een jaar. We moeten dit niet
onderschatten : op heel veel verschillende domei-
nen moeten er heel veel essentiële ingrepen gebeu-
ren, en dan heb ik het niet alleen over subsidies. Ik
verwijs naar de discussie dit weekend in ‘Trommels
en trompetten’ over de vraag of men een film moet
subsidiëren waar slechts 500 of 7.000 mensen naar
gaan kijken. Dat is een cliché dat telkens opnieuw
opduikt. Dat zegt niets over de kwaliteit van een
film. Het zegt wel een heleboel over de omkade-
ring en de promotie. Als men in de supermarkt –
en de bioscoopsector is een supermarkt – een
koekje legt zonder promotie, dan zal niemand dat
koekje kopen. Dat mag dan nog het beste koekje
van de wereld zijn. We moeten dit soort discussies
overstijgen.

Wat is de stand van zaken in verband met de film-
intendant en de beheersovereenkomst ? Zijn er fi-
nanciële afspraken gemaakt met het fonds over de
te besteden middelen ? In de begroting is immers
in geld voorzien voor het fonds, vanaf 1 januari.
Het fonds is echter nog niet operationeel. Die
vraag geldt ook de projecten waarover de filmcom-
missie nog mag adviseren. Wat mag er nog worden
besteed ? Welke opdracht heeft de filmcommissie
zolang het fonds niet operationeel is ? Is er sprake
van enige beleidsmatige instructie ? Of kijkt men
gewoon wat er binnenkomt en ziet men dan wel ?

Ik stel die vraag omdat, zoals de heer Van Dijck
zei, adviezen al een paar keer werden genegeerd.
Welk beleid zit daar achter ? Welke redenen be-
staan daarvoor ? Hoe ver staat het met de uitbrei-
ding van de algemene vergadering van het Audio-
visueel Fonds ? U weet dat het de bedoeling was
om door die uitbreiding de sector ook daar een
stem te geven.

Dan kom ik tot mijn vragen over de onafhankelij-
ke filmsector. In het kader van welk beleid werd
een premie toegekend aan de film met K3 ? Ik wil
daarover geen opinie te kennen geven, want ik ken
het dossier niet. Zijn er de voorbije twee maanden,
toen de filmcommissie de taak die ze zou afgeven
opnieuw moest opnemen, nog andere filmprojec-
ten goedgekeurd ?

Dan heb ik nog vragen inzake het televisiedrama.
In het kader van welk beleid werd een premie toe-
gekend aan de televisiereeks ‘Love Game’ ? Nog-
maals, ik kan me niet uitspreken over het dossier,
want ik ken het niet. Er is nogal wat commotie ge-
weest over de mogelijke VRT-reeks ‘Scheldenatie’,
waarvoor men geld heeft gezocht en dat misschien
had gevonden. Uiteindelijk is dat toch afgevoerd.
Heeft de VRT een aanvraag ingediend bij het film-
fonds om dit te ondersteunen ? Werden inzake te-
levisiedrama nog andere projecten goedgekeurd of
van een positief advies voorzien door de filmcom-
missie ?

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, ik wil me hoofdzakelijk
aansluiten bij het eerste deel van het betoog van de
heer Vermeulen. Toen ik dit las, vroeg ik me ook af
of dit geen voorafname was op de fundamentele
discussie over het filmbeleid waarvan we hadden
gedacht deze te kunnen voeren in de commissie,
naar aanleiding van het ontwerp of voorstel van de
beheersovereenkomst met het filmfonds. In de be-
leidsbrief was het onderdeel inzake de film niet zo
sterk uitgewerkt. Er konden dus nog een aantal vi-
sies in overweging worden genomen, onder meer
over de indeling in commerciële en culturele films.
Is de nu genomen beslissing geen voorafname,
doordat men zonder enige discussie zelf standpun-
ten inneemt ? Hypothekeert deze beslissing de toe-
komst van het filmfonds en het beleid van dat
fonds inzake onder meer de subsidiëring van films
niet voor een deel ? Dan heb ik het niet alleen over
het inhoudelijke van de beslissing, maar ook over
het feit dat een belangrijk deel van de middelen is
gebruikt, zoals de heer Vermeulen zei. Ik vraag dus,
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mijnheer de minister, dat u uw engagement zou
vernieuwen om het filmbeleid, met de aan te stel-
len intendant en naar aanleiding van het voorstel
van de beheersovereenkomst, hier nog eens gron-
dig te bespreken. Ik dacht dat daarover een ak-
koord was. De mededeling van de beslissing mag
daar geen hypotheek op leggen.

De voorzitter : Mevrouw Hermans heeft het
woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Veel nieuws heb ik
daar eigenlijk niet aan toe te voegen. We praten al
een paar maanden over dat duidelijke en meer dan
noodzakelijke filmbeleid. We zitten daar op te
wachten. Ik wil vragen dat men daar eerst werk
van zou maken. Persoonlijk ben ik wel te winnen
voor productieparticipatie, zelfs al gaat het over
commerciële filminitiatieven. Toch wil ik er wel op
aandringen dat men heel duidelijke afspraken en
controleerbare criteria opstelt. In de wandelgangen
rijst immers nu protest over het feit dat dit wel kan
voor een commercieel initiatief en niet voor de
musical. Een heleboel artiesten hebben zo hun
gage gemist. Ik weet wel dat dit een andere materie
is, maar zij leggen toch zelf het verband. Ik sluit me
aan bij de vraag van de heer Vermeulen en me-
vrouw Van Hecke : laten we eerst eens duidelijk
bekijken hoe dat filmbeleid er uit gaat zien.

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Dany Vandenbossche : Ik sluit me aan bij
de heer Vermeulen. Ik heb nog een specifieke
vraag. Als ik het goed heb begrepen, zal de filmin-
tendant er eerstdaags komen. De minister stelde
dat in het programma van de heer Reynebeau.

Minister Bert Anciaux : ‘Voor het einde van de
maand’, stelde ik. Ik zei dit aan het begin van deze
nieuwe maand, dus ik bedoelde : voor 28 februari.

De heer Dany Vandenbossche : Ik dacht : voor het
einde van de week. Mijn vraag ging daar echter
niet over. Het komt niet aan op een weekje. Ik heb
begrepen dat men het profiel van de intendant
heeft hertekend. Ik zou graag weten wat daarmee
wordt bedoeld.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Miel Verrijken : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, mijn vraag houdt slechts on-
rechtstreeks verband met film, maar ze is wel drin-

gend. Sommige documentaires hebben een enorme
aantrekkingskracht over de hele wereld. U weet
waarschijnlijk dat er een film of tien is gemaakt
over ‘De rechtvaardige rechters’ van Van Eyck. Die
films zijn allemaal mislukt, want men heeft dat
werk nog steeds niet teruggevonden.

Ik heb een actueel en dringend probleem op film-
gebied, waarbij uw interventie gewenst is. Op dit
ogenblik is er voor de eerste maal in Vlaanderen
een grote restauratie te bezichtigen door het pu-
bliek. Het gaat over ‘Christus omgeven door de
zingende engelen’, door Memling. Dat schilderij
wordt momenteel gerestaureerd in het Koninklijk
Museum van Antwerpen. Zonder in detail te tre-
den, kan ik u verzekeren dat die restauratie een
werkelijke revelatie is. Het publiek kan de restau-
ratie volgen. Helaas is het voor het geïnteresseerde
publiek onmogelijk om daar twee jaar te gaan bij
staan. Vandaar het idee om daar een film over te
maken, net zoals in Nederland bij de restauratie
van De Nachtwacht van Rembrandt gebeurde. Die
documentaire is de hele wereld rondgegaan.

Het betreffende Antwerpse schilderij, een enorme
triptiek die een hele zaal vult, is trouwens de enige
belangrijke Memling die Vlaanderen in de negen-
tiende eeuw – toen er nog veel geld was in Antwer-
pen – zelf heeft kunnen verwerven. We hebben dat
schilderij toen afgekocht van een Spaanse kerk
waarvoor dat schilderij speciaal gemaakt was. Zo
barbaars waren we toen !

Mijn verzoek is hoogdringend. Het heeft immers
niet veel zin dit voorgestelde filmproject binnen
zes maanden op te starten, want dan zal de restau-
ratie al ver gevorderd zijn. Trouwens, veel geld
hoeft dat niet te kosten. Men spreekt van een bud-
get van pakweg 100.000 euro.

De voorzitter : Misschien kan de minister een eigen
productiehuis oprichten om dit in orde te brengen.

Sta me toe nog vier persoonlijke bedenkingen te
formuleren. Het verheugt me ten zeerste dat er de
voorbije jaren zo’n grote parlementaire interesse is
gerezen voor film. Dat is ooit anders geweest en
het zou me zelfs niet verbazen indien er legislatu-
ren zijn geweest waarin met geen woord over film
gerept werd. Het is goed dat er nu eindelijk van
een echt filmbeleid kan worden gesproken.

Ik ben ook verheugd over de sereniteit die de film-
sector tentoon heeft gespreid in verband met de
controversiële beslissing rond de film met K3. Vier
jaar geleden zou dit tientallen vrije tribunes en
heel wat heisa hebben ontketend.
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Ik moet hier ook de boodschapper spelen van mijn
jongste dochter. Zij heeft me gevraagd de vriende-
lijke meneer te bedanken die deze film met K3 mo-
gelijk gaat maken. Ik had daar wel wat gemengde
gevoelens bij.

In de vorige legislatuur werd heel wat werk gestopt
in het maken van een eigen decreet rond het Au-
tonoom Vlaams Filmfonds waarbij we sterk gepleit
hebben voor een culturele invulling. Misschien
moeten we dat decreet aangrijpen in het kader van
de beheersovereenkomst met het Vlaams Audiovi-
sueel Fonds en met de nieuwe filmintendant.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter, ik
wil vooreerst een algemeen antwoord formuleren
en daarna verder ingaan op de specifieke vragen.

Zoals de heer Vermeulen stelt, is het de laatste
maanden inderdaad vrij stil op het filmfront. De
weinige persartikels die erover verschijnen, betref-
fen enkele beslissingen over dossiers met een hoge
populariteitsgraad, zoals televisiefictie en de
K3-film. Nochtans zal mijn antwoord lang uitvallen
omwille van de vele deelvragen en omdat ik geen
enkele onduidelijkheid wil laten bestaan.

Stilte betekent trouwens absoluut niet dat ik zelf
stilzit. Zeer binnenkort heb ik een tekst klaar over
het subsidiebeleid inzake culturele initiatieven in
de audiovisuele sector. De steun aan creatie of pro-
ductie wordt de zaak van het Vlaams Audiovisueel
Fonds en dat behandel ik straks.

Ik heb het hier dus over steun aan audiovisuele
educatie, presentatie en bewaring. De grondge-
dachte hierbij is dat steun aan de audiovisuele sec-
tor niet meer stoelt op vaste subsidies aan audiovi-
suele verenigingen en festivals, enkel omwille van
hun bestaan. Het wordt een subsidiebeleid dat het
vervullen van bepaalde functies structureel onder-
steunt en daarnaast of daarboven steun verleent
aan welbepaalde projecten. Er kan bijvoorbeeld
structurele steun gegeven worden aan een anima-
tiefilmfestival. Dit kan zijn omwille van de bevor-
deringsfunctie, maar bijvoorbeeld ook voor een
educatief project om kinderen te ‘leren’ kijken
naar animatiefilm. Ik denk ook aan steun voor
filmhuizen – art houses en culturele centra – die
een speciale inspanning leveren voor het vertonen
van de ‘minder toegankelijke’ film. Ik sluit dit ook
niet uit voor louter commerciële bioscopen als zij
dergelijke films regelmatig programmeren en zo
hun traditionele klanten doen kennismaken met de

meer culturele film en dus hiervoor bijkomend pu-
bliek weten te werven.

Kortom, we werken dit beleid uit en de eerste tekst
zal in gesprekken met de sector worden getoetst. Ik
streef ernaar tegen medio 2002 een coherente rege-
ling te hebben uitgewerkt. Ik heb in 2002 voor al
deze maatregelen in ongeveer 2,4 miljoen euro
voorzien, begrotingsmiddelen en loterijgelden
samen.

Ik werk ook actief mee aan de totstandkoming van
de tax shelter. Deze fiscale maatregel, waardoor fi-
nanciers niet belast worden op het deel van hun
winst dat zij investeren in film, zou een forse injec-
tie aan privé-middelen in de filmsector moeten te-
weegbrengen. Ik heb in deze maatregel de garantie
ingeschreven tot sociale verantwoordelijkheid van
de producent, zodat het belastingvoordeel slechts
wordt verkregen wanneer iedere medewerker cor-
rect wordt vergoed. Het wetsvoorstel met zijn
amendementen ligt ter bespreking bij de ministers
van de federale regering en zou samen met de hele
hervorming van de vennootschapsbelasting ter
stemming voorgelegd worden.

De steun aan creatie heeft het leeuwenaandeel van
het totale audiovisueel budget. Dit leeuwenaandeel
wordt in 2002 toevertrouwd aan het Vlaams Audio-
visueel Fonds voor 12,5 miljoen euro.

Vooreerst wil ik u echter toch het systeem van cre-
atie- of productiesteun uitleggen, zoals het nu func-
tioneert. Uit uw vragen leid ik immers af dat hier-
over nogal wat verwarring bestaat.

Producenten dienen een filmproject in bij de au-
diovisuele selectiecommissie. Deze commissie
brengt op regelmatige tijdstippen advies uit over
inhoud en steunmaatregelen. Zij doet dat voor alle
genres : langspeelfilms, documentaires, animatie-
films, kortfilms, enzovoort. Het subsidieadvies is
gebaseerd op een middelen- en uitgavenbegroting.
Een positief advies geldt voor de producent slechts
als een subsidiebelofte. Hiermee gaat hij de midde-
len werven die hij in zijn begroting heeft ingeschre-
ven. Met andere woorden : het advies geldt als een
geloofsbrief voor de mogelijke financiers of tv-zen-
ders. De positieve adviezen werden tot nog toe al-
tijd door de minister gevolgd. Soms werd een nega-
tief advies omgebogen tot een positieve beoorde-
ling of een positief advies verhoogd of de subsidie-
vorm ervan gewijzigd. Een positief advies is echter
nog nooit omgebogen naar een negatieve beslis-
sing. Pas als de producent op basis van het positief
advies zijn financiële middelen heeft vergaard,
dient hij een subsidiedossier in dat door de admini-
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stratie wordt nagezien op financiële correctheid.
Tussen advies en effectief subsidiedossier verlopen
soms jaren. Na advies van de administratie komt
dan uiteindelijk het subsidiebesluit.

Sinds ik bevoegd ben voor het audiovisueel beleid
heb ik bijgevolg nagenoeg geen enkel subsidiebe-
sluit ondertekend voor een langspeelfilm, waarvan
het positief advies dateert uit mijn bevoegdheids-
periode. Wel werden er gedurende deze periode
nieuwe adviezen uitgebracht die opnieuw voor de
toekomst kracht van ‘geloofsbrief’ verkregen en
dus in de toekomst gehonoreerd zullen moeten
worden. Dit is ook de duidelijke afspraak met het
VAF dat decretaal alle verplichtingen en lasten
overneemt. Hiermee is ook geantwoord op de
vraag van de heer Vermeulen over de zogezegde
voorafname op de middelen van het VAF. Deze
volgt uit een decretale bepaling die het parlement
heeft goedgekeurd. Ter verduidelijking wil ik er
echter ook op wijzen dat de subsidieaanvragen die
het VAF in 2002 positief zal adviseren, ook pas
later en soms veel later tot een effectieve uitbe-
taling zullen leiden, zodat men van een continu
proces kan spreken, eerder dan van een voorafna-
me. Dit is trouwens helemaal in overeenstemming
met de raad van bestuur van het VAF gebeurd, ja
zelfs op hun vraag.

Zo kom ik tot de vraag over de subsidie aan televi-
siedrama. Het systeem van subsidiëring van televi-
siefictie voor 2,5 miljoen euro, met de regel van
‘één frank overheid voor één frank omroep’, werd
door mijn voorganger, minister Van Mechelen, in
het leven geroepen. Misschien was de onderliggen-
de bedoeling om de omroepen aldus te doen parti-
ciperen in de filmproductie, lovenswaardig. Het re-
sultaat van deze maatregel was echter een onvoor-
waardelijke subsidiëring van de omroepen, omdat
deze ervoor zorgden dat telkens slechts één project
per omroep werd ingediend zodat van weloverwo-
gen keuze geen sprake was. Zo werd in 2001 in
feite een subsidie gegeven van 25 miljoen frank
aan een VMM-coproductie, namelijk Team Spirit,
en 75 miljoen frank aan een VRT-coproductie, na-
melijk Stille Waters. Bij de bevoegdheidsoverdacht
was reeds door minister Van Mechelen beslist over
de subsidie voor 2002 van 75 miljoen frank voor
een VMM-coproductie, namelijk Love Game, en 25
miljoen frank voor een VRT-coproductie, namelijk
Sedes & Belli.

Deze vier dossiers kregen echter een negatief ad-
vies van de selectiecommissie. Ik heb deze beslis-
singen niet genomen, enkel ondertekend. Vooraf-

gaand had ik van beide omroepen garanties ge-
vraagd inzake het uitzenden van reeksen Vlaamse
kortfilms, promotie voor Vlaamse film op televisie
en informatie in filmprogramma’s. Via de beheers-
overeenkomst met het VAF zal ik ervoor zorgen
dat dit soort van subsidies niet meer kan.

Er werd wel een subsidie toegekend voor de televi-
sieserie ‘De Grote Boze Wolf Show’, die een posi-
tief advies had gekregen voor 74.368 euro. Bij mijn
weten werd geen dossier ‘Scheldenatie’ ingediend.

Ik ben zeer duidelijk over de subsidiëring van de
film ‘De wereld van K3’. Dit dossier zit in de ad-
viesfase. Het gaat met andere woorden om een
soort subsidiebelofte. Van alle adviezen van de se-
lectiecommissie in de tweede helft van 2001 heb ik
er slechts een gewijzigd, en dan ging het nog niet
eens om een verandering van negatief in positief.
Ik heb enkel de geadviseerde subsidievorm gewij-
zigd. De commissie had voor de K3-film een nega-
tief advies gegeven met betrekking tot de culturele
inhoud, maar niet voor de subsidiëring. Het advies
beval een detaxatiepremie aan. Ik heb daar een
productiepremie van gemaakt. Het verwijt dat een
adviescommissie weinig nut heeft als ik haar advies
toch naast mij neerleg, is onterecht. Ik heb zonet
uitgelegd op welke manier ik ben afgeweken van
het advies. Als ik me altijd zou aansluiten bij de
opinie van de commissie, zou ze een beslissings-
commissie worden. Een advies is een advies, geen
beslissing.

De beslissing zelf betreft een van de vele dossiers
uit 2001. Zoals het geval is voor alle goedgekeurde
dossiers, zal deze beslissing pas ingaan bij de defini-
tieve indiening van het subsidiedossier, en mits be-
wijzen worden overgelegd van een sluitende finan-
ciering. De uitbetaling zal gebeuren door het VAF.
Er bestaat overigens een akkoord met het VAF dat
het alle niet-afgesloten goedgekeurde dossiers zal
controleren om na te gaan of het waarschijnlijk is
dat er ooit nog een definitief dossier volgt. Soms
slagen de indieners van een goedgekeurd dossier er
namelijk niet in hun financiering rond te krijgen.

Terug naar K3. Het betreft hier geenszins een
nieuw subsidiebeleid. Voor ik bevoegd was, werden
er ook al commerciële films gesubsidieerd, onder
meer ‘Max’ van Jacques Vermeiren, ‘Plop’ en ‘Plop
in de wolken’. Het onderscheid tussen commerciële
en culturele film doet niet ter zake. Cultuur is de
uiting van alles wat leeft in een samenleving. K3
maakt ook deel uit van onze cultuur. Elk product
dat met schaarse middelen wordt gecreëerd, heeft
een economische of commerciële component, zelfs
een film met een hoog cultureel gehalte.
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Nochtans vind ik dat er een onderscheid inzake
subsidievorm moet worden gemaakt, afhankelijk
van de drijfveer die aan de basis ligt van de film-
productie. Een film die in de eerste plaats wordt
gemaakt omwille van de winst die hij kan opleve-
ren, moet anders worden behandeld dan een film
met artistieke ambities. Wat mij betreft mag die
eerste soort films ‘commercieel’ worden genoemd,
en de tweede ‘cultureel’, zolang we maar voor ogen
houden dat daar een grote grijze zone tussen zit.

‘De wereld van K3’ lijkt mij een film die door de
producenten niet zou worden gemaakt als ze er
niet vrijwel zeker van zouden zijn dat hij winst zal
opleveren. Het probleem is evenwel dat voor geen
enkele Vlaamse filmproductie voldoende geld te
vinden is bij privé-investeerders. Misschien zal een
tax shelter daar verandering in brengen.

De selectiecommissie beval een detaxatiepremie
aan, geen productiepremie. Ik vond dat zeer eigen-
aardig. Die aanbeveling komt er immers op neer
dat de producent zelf moet zorgen voor de volledi-
ge financiering, wat zoals gezegd vrijwel onmoge-
lijk is. Als de film toch in de zalen komt, legt de
Vlaamse Gemeenschap 25 percent of ongeveer
1,25 euro bovenop elk ticket. Zodoende verdient
de producent sneller zijn investering terug.

Ik verkoos een productiepremie. Die vormt een
daadwerkelijke steun voor de verwezenlijking van
de film, waardoor cameramensen, geluidstechnici,
enzovoort de kans krijgen om ervaring op te doen
voor andere filmprojecten. Aan deze productiepre-
mie verbond ik echter wel een terugbetaalclausule.
Als de film winst maakt, moet de subsidie worden
terugbetaald a rato van 25 percent van de ticket-
verkoop, wat neerkomt op 50 percent van de netto-
winst. De Vlaamse Gemeenschap draagt dus mee
het risico. Als de film geen winst maakt, blijft de
subsidie verworven.

Gisteren ontving ik evenwel een brief van Studio
100, de producent. ‘Tot onze spijt moeten we van-
daag echter vaststellen dat we onvoldoende garan-
ties hebben om dit project financieel zonder grote
risico’s rond te krijgen ... Na rijp beraad hebben we
dan ook beslist om dit filmproject voor onbepaalde
tijd uit te stellen, in de hoop bijkomende financie-
ringsbronnen te vinden. Wij betreuren ten zeerste
dat we onze filmplannen voorlopig moeten op-
schorten, ondanks de financiële en morele steun
die we van jullie mochten ontvangen’. Het project
wordt dus op de lange baan geschoven.

Collega’s, in antwoord op de vraag welke filmpro-
jecten de voorbije maanden werden goedgekeurd,
bezorg ik hierbij een lijst van de subsidiebesluiten
voor langspeelfilms in 2001 aan de commissiesecre-
taris. De vraag over welk deel van het budget naar
commerciële films gaat, vind ik weinig relevant
omdat dit mijns inziens een twijfelachtige kwalifi-
catie is. Moet ik alle televisieseries als commercieel
beschouwen ?

De voorbije jaren werden voor ongeveer 7,5 mil-
joen euro productiesubsidies verleend. Het totale
budget voor het VAF in 2002 bedraagt 12,5 miljoen
euro. De subsidie voor de K3-film zou 0,38 miljoen
euro hebben bedragen, en was de enige commer-
ciële subsidie. Ze zou goed zijn geweest voor 3 tot 5
percent van het totale budget, of 0 percent als ze
was terugbetaald.

Ten slotte beantwoord ik nog de specifieke vragen
over het VAF en het subsidiebeleid voor de creatie.
De raad van beheer van het VAF werd eind juli
2001 in functie gesteld. Zijn eerste taak is de aan-
stelling van een directeur-filmintendant, die mee
moet onderhandelen over de beheersovereen-
komst met de Vlaamse Gemeenschap. Egon-Zehn-
der kwam als beste uit de procedure om een perso-
neelsselectiebureau te kiezen. Dit bureau heeft ad-
vertenties geplaatst om een intendant aan te wer-
ven, waarbij ik inspraak heb gehad in de profielbe-
paling. Er werden ook langs informele weg kandi-
daten aangesproken. Uiteindelijk vond de raad van
beheer echter geen enkele kandidaat geschikt.

Het selectiebureau is opnieuw beginnen zoeken. Er
werd me verzekerd dat er deze maand nog iemand
zal worden aangeworven. Ik benadruk dat ik me in
geen enkel opzicht bemoei met de aanduiding van
de filmintendant. Ik word alleen ingelicht over de
stand van zaken. Vanzelfsprekend kan er moeilijk
worden onderhandeld over een beheersovereen-
komst zolang er geen filmintendant wordt aange-
steld.

Zo lang er echter geen filmintendant is aangesteld,
kan er moeilijk een beheersovereenkomst worden
onderhandeld of afgesloten. Deze overeenkomst
zal de basisregels inhouden van de werking van het
fonds en van de steunmaatregelen voor audiovisu-
ele creatie. Dit contract zal het beleid van het fonds
bepalen, hoe hierover verantwoording moet wor-
den afgelegd en hoe de resultaten moeten worden
gemeten, dit in ruil voor de te besteden middelen.
Ik zal hier echte beleidsaccenten leggen in verband
met steun aan jong talent, continuïteitsgaranties
voor bevestigd talent, coaching voor projecten, re-
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flectie en research, promotie en opleiding, dit alles
in een geest van samenwerking en overleg.

Daartoe wacht ik op de aanstelling van de inten-
dant en ik hoop dat de raad van bestuur terzake
een goede keuze maakt. Ik ben daar rotsvast van
overtuigd. De enige financiële afspraken met het
VAF zijn voor het ogenblik deze die decretaal zijn
vastgelegd, namelijk de uitvoering van alle lasten,
verplichtingen en rechten die voortspruiten uit het
bestaande fonds Film in Vlaanderen. De andere fi-
nanciële afspraken zullen worden vastgelegd in de
beheersovereenkomst. De Audiovisuele Commissie
heeft – in samenspraak met het VAF – beloofd om
in zo gering mogelijke mate verder dossiers te be-
handelen voor advies. De commissie zal evenwel
de continuïteit garanderen, op vraag van het VAF.
Het is het VAF dat mij heeft gevraagd dat de huidi-
ge adviescommissie verder haar werk zou doen.
Het is niet de bedoeling dat de commissie adviezen
geeft over niet-dringende aangelegenheden die het
fonds na het opmaken van de beheersovereen-
komst perfect zelf zal kunnen uitvoeren. De huidi-
ge adviescommissie zal daarbij te werk gaan zoals
zij dit tot nu toe gewoon was te doen.

Ten slotte heb ik een oproep gedaan voor de uit-
breiding van de algemene vergadering van het
VAF. Hier moeten echter de statuten van de VZW
worden gerespecteerd, die bepalen dat de algeme-
ne vergadering wordt uitgebreid op voordracht van
de raad van bestuur. Ik laat de raad van bestuur
eerst verder werk maken van de aanstelling van de
intendant en zal dan contact met hem opnemen. Er
werd afgesproken dat we op dat ogenblik inder-
daad die uitbreiding tot stand brengen.

Wat de vraag van de heer Verrijken betreft, ik zal
dit laten onderzoeken. Ik ga niet beginnen met een
productiehuis. Ik moet dus een dossier hebben.

De voorzitter : Mevrouw De Gryze heeft het
woord.

Mevrouw Niki De Gryze : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. U zegt dat het verschil
tussen commerciële en culturele films irrelevant is.
Ik meen niet dat dit zo is. Het is niet altijd heel dui-
delijk wat commercieel of cultureel is.

Minister Bert Anciaux : Dat heb ik ook gezegd.

Mevrouw Niki De Gryze : Dan heb ik het verkeerd
begrepen. U had het verder over een bedrag van
2,4 miljoen euro, onder meer om kinderen te leren

kijken naar animatiefilms. Als er echter iets is dat
kinderen wel kennen, dan zijn het wel animatie-
films. Ik weet dus niet wat u daarmee bedoelt. Kin-
deren kennen wel film. Als ze later minder naar de
bioscoop gaan, is dat omdat een filmticket nog
steeds duur is en omdat er te weinig promotie is.
Dat laatste blijft een probleem. Ik denk in dit ver-
band aan de film ‘Iedereen beroemd’. Ten tijde van
de Oscarnominatie was die gekend. Toen de film
uitkwam heb ik hem gezien. Ik raadde iedereen
toen aan ernaar te gaan kijken, maar de mensen
wisten niet wat het was en waarover het ging. Er
was te weinig promotie rond gemaakt.

Minister Bert Anciaux : Het bedrag van 2,4 miljoen
euro zijn de middelen buiten de middelen voor het
VAF. Die zijn heus niet alleen bestemd voor educa-
tie of om kinderen te leren kijken naar animatie-
films. Ze gaan ook naar steun aan culturele initia-
tieven. Ik heb dit uitgebreid tot educatie, presenta-
tie, de plaatsen, de bewaring en de festivals. In het
verleden is daar te weinig aandacht aan besteed. Ik
wil er veel meer aandacht aan besteden.

Dan is er het bedrag van 12,5 miljoen euro, toege-
kend aan het VAF. Ik wil er voor pleiten dat het
fonds deze middelen niet uitsluitend zou hanteren
voor de productie. Die is weliswaar belangrijk,
maar ook de promotie moet een essentieel onder-
deel worden van het werk van het VAF. Daarnaast
zijn er nog twee zaken die ik heb aangereikt, name-
lijk research en coaching. Met research bedoel ik
dat men zou onderzoeken wie aanwezig is en wie
een kwaliteitslabel voor een langere termijn heeft.
Dan is er de coaching. We hebben heel wat regis-
seertalent in huis in Vlaanderen. Een van de pro-
blemen in het verleden was dat onze topregisseurs
heel wat extra tijd moesten besteden aan het zoe-
ken van geld en dergelijke. Daarom is net die
coaching zo belangrijk.

Wat de eerste vraag betreft : ik zei net dat het heel
moeilijk is om het onderscheid te maken tussen
commerciële en culturele films. Wel lijkt de wijze
waarop wordt gesubsidieerd me belangrijk. Daar
geldt als enige criterium de volgende vaststelling.
In Vlaanderen is er vandaag geen mogelijkheid om
een Vlaamse film te maken zonder overheidssteun.
Het onderscheid dat ik dan maak inzake de wijze
van subsidiëren is alleen gebaseerd op het onder-
scheid tussen commercieel en cultureel. In de eer-
ste categorie vallen films die eigenlijk alleen wor-
den gemaakt in functie van winst, in de tweede
films die zonder dat vooruitzicht worden gemaakt,
maar met de bedoeling een kunstwerk tot stand te
brengen. Daarover ga ik met het fonds praten. Ik
ga hen vragen of men niet wat vooruitziend kan
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zijn : als het een commerciële film is, moet er wel-
licht een terugbetaling kunnen zijn wanneer er
sprake is van een ‘break-even’. Maar dat moet ver-
der worden bepaald in de beheersovereenkomst.

De voorzitter : De heer Vermeulen heeft het
woord.

De heer Jo Vermeulen : Mijnheer de minister, ik
dank u voor het volledige en zeer verhelderende
antwoord. Dat belet me echter niet nog wat bijko-
mende vraagjes te stellen. U zegt dat het VAF niet
alleen tot doel heeft de productiesteun te verdelen,
op basis van welke criteria dan ook, maar precies
ook bezig moet zijn met alles wat daar mee te
maken heeft. Daar staat of valt een film mee. Dan
hebben we het over scenario’s, begeleiding, promo-
tie, distributie en de ondersteuning van de moeilij-
kere genres. Dat is een heel breed pakket. Dat wil
ik nogmaals beklemtonen. Het is goed dat dit re-
gelmatig duidelijk wordt gemaakt, ook aan de film-
sector zelf.

Ik ben zeer blij dat u het voornemen uit om tegen
de zomer met een nota uit te pakken over het be-
leid dat u met uw middelen nog wil voeren, naast
het beleid van het VAF. Ik neem aan dat dit hier
ook zal worden besproken, dat er hier kan worden
gewikt, gewogen en bijgestuurd.

Minister Bert Anciaux : Dat klopt.

De heer Jo Vermeulen : Dan kom ik tot mijn vol-
gende vraag. Het VAF heeft decretale verplichting
om het werk van het filmfonds te continueren.
Maar als ik u goed begrijp kan het VAF niet volle-
dig worden gebonden door de geloofsbrieven die
nu worden vastgelegd. In welke mate is men ge-
bonden door die geloofsbrieven ? Dat zal daarom
niet voor 2002 zijn, maar misschien wel voor 2004.
Dit een voorafname noemen is te sterk, maar er is
een zekere continuïteit. Ik vraag me dan af : moe-
ten we het overlaten aan het fonds of de sector om
te bepalen hoe ze er mee omgaan ?

Minister Bert Anciaux : Dat is decretaal zo be-
paald.

De heer Jo Vermeulen : Maar er is een verschil tus-
sen de geloofsbrieven en de besluiten.

Minister Bert Anciaux : Dat klopt, maar de beslui-
ten kunnen maar worden genomen op het moment
dat men een totaalplaatje heeft van de financiering.

De heer Jo Vermeulen : Ik lees nu dat er een aantal
besluiten zijn genomen.

Minister Bert Anciaux : Ik heb gevraagd dat er een
update zou gebeuren van alle geloofsbrieven die in
het verleden zijn afgegeven. Men gaat onderzoe-
ken wat de realiteit daarvan vandaag is, wat er mo-
gelijk nog van te voorzien is. Sommige dateren im-
mers toch van enkele jaren geleden. We onderzoe-
ken dit zodat we een beeld hebben van wat het
verleden was en over welk bedrag het dan gaat. De
overname van de engagementen is inderdaad een
decretale verplichting.

De heer Jo Vermeulen : Wat de ‘tax shelter’ betreft,
hebt u samen met minister Reynders een zicht op
een tijdschema terzake ?

Minister Bert Anciaux : Voor de zomer, zo is me
ten stelligste beloofd. Dat betekent dat dit zal wor-
den goedgekeurd in het parlement. Alles is klaar-
gemaakt. De amendementen zijn er. Er bestaat
overeenstemming tussen Franstaligen en Vlamin-
gen. Het is een kwestie van dit op de agenda van
de ministerraad te plaatsen. Dat kan ik niet doen :
dat is federaal. Het is wel gekoppeld aan de her-
vorming van de vennootschapsbelasting. Men zegt
me dat die is gepland voor het voorjaar.

De heer Jo Vermeulen : Dan is er nog de vraag of
men een deel van een toegekende subsidie kan re-
cupereren wanneer de film winst blijkt te maken.
Ik laat dit over aan de wijsheid van het fonds. Ik
geloof niet dat er Vlaamse films bestaan die winst
maken. Als er een opbrengst is, kan men redelijke
lonen beginnen uit te betalen en kan men dan nog
iets besteden aan de promotie.

Minister Bert Anciaux : Ik ken er wel een voor-
beeld van.

De heer Jo Vermeulen : Waarbij men de winst als
winst boekt ? Dat zou ik wel eens willen zien.

De voorzitter : De vorige zittingsperiode heb ik er
een schriftelijke vraag over gesteld aan toenmalig
minister Van Rompuy. Op dat ogenblik was er
maar één film in de geschiedenis die dat resultaat
had behaald, namelijk ‘Max’.

Minister Bert Anciaux : Dat is inderdaad het voor-
beeld van ‘Max’. Er was sprake van 0,4957 miljoen
euro productiesteun. Daarnaast was er detaxatie-
steun. Het maximum daarvoor is het bedrag dat
door de producent wordt ingebracht. Dat is althans
de filosofie. De producent, de heer Provoost, had in
dit geval 0,2231 miljoen euro ingebracht in de film.
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Volgens de ticketverkoop had er meer dan 0,8676
miljoen euro detaxatiesteun moeten zijn gegeven.
Daarover is trouwens een proces gevoerd. De
rechtbank heeft zich ermee akkoord verklaard dat
dit beperkt zou blijven tot de 0,2231 miljoen euro
inbreng. Maar de film had een omzet van meer dan
2,479 miljoen euro. Daar is dus zeker winst ge-
maakt.

De heer Jo Vermeulen : Ik laat dit aan de wijsheid
van het fonds over. Men kan ook werken met le-
ningen.

Ik heb nog een vraag over het tv-drama. De bedra-
gen die nu werden toegekend, werden goedge-
keurd door de vorige minister. Worden die afge-
trokken van de 12,5 miljoen euro die voor 2002
waren begroot voor het Vlaams Audiovisueel
Fonds ? Of gaat het om een engagement van
2001 ?

Minister Bert Anciaux : Dat is voor 2002.

De heer Jo Vermeulen : Wat dat betreft, kunnen we
dus spreken van een voorafname.

Minister Bert Anciaux : Er is een engagement inza-
ke de financiering van het VAF. Er wordt ongeveer
100 miljoen frank toegekend voor televisiefilms.
Dit is voor mij geen blanco cheque. Ik zal in elk
geval aan het fonds voorstellen dat ze eist dat er
verschillende aanvragen zijn zodat er een kwali-
teitsbeoordeling kan worden gemaakt.

De heer Jo Vermeulen : We moeten ze ook de vrij-
heid laten om zich te onderwerpen aan de beheers-
overeenkomst en om te bepalen in hoeverre ze in
tv-drama of ander drama willen investeren. Ik
dacht dat minister Van Mechelen die maatregel
heeft genomen omdat er gelden nog niet waren be-
steed. Als dat zo is, laten we dan op korte termijn
iets doen. De vraag zal zijn hoe met die middelen
wordt omgesprongen, hoeveel er naar tv-drama, de
bioscoopfilm, de documentaire, de animatiefilm
gaat.

Ik heb de indruk dat er een goed overleg bestaat
tussen de verschillende actoren en dat er schot
komt in de zaak.

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, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over de problema-
tiek van de subsidiëring van de KVS/Bottelarij in
Brussel

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Vandenbossche tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brus-
selse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamen-
werking, over de problematiek van de subsidiëring
van de KVS/Bottelarij in Brussel.

De heer Vandenbossche heeft het woord.

De heer Dany Vandenbossche : Mijnheer de voor-
zitter, geachte collega’s, wat dit dossier betreft, on-
derschrijf ik de stelling van minister Anciaux volle-
dig. De discussie die nu in Brussel wordt gevoerd,
is niet nieuw. De afgelopen jaren gebeurde dat ook
in andere steden. Ik begrijp dat schepen De Lille
van Vlaamse Aangelegenheden, en niet van Cul-
tuur, het debat wil aangaan.

De tekst van de artistiek en de zakelijk directeur
van de KVS/Bottelarij, die eergisteren in De Mor-
gen en De Standaard verscheen, sprak me erg aan.
Dit bewijst dat de twee mensen die nu de KVS lei-
den, sterke figuren zijn.

Het Brussels theater heeft samen met de twee an-
dere stadstheaters een heel lange geschiedenis.
Zowel die van Antwerpen, Gent als Brussel wer-
den opgericht in de negentiende eeuw. De KVS is
sindsdien het belangrijkste Brusselse theater.

Niet alleen ik was echter zeer verwonderd toen ik
de kranten van de afgelopen twee weken las. Ik
keek verbaasd op van het bestedingspatroon van
de stad Brussel voor de Vlaamse cultuur. De bij-
drage van de stad Brussel aan de KVS is 90 percent
van wat naar de Nederlandstalige cultuursector in
de hoofdstad gaat. Eigenlijk zou dit 95 percent
moeten bedragen indien de nieuwe subsidie die
aan de KVS zou worden toebedeeld, wordt ge-
volgd.

De discussie is dus niet nieuw. De reden waarom ze
wordt gevoerd, is dat de Vlaamse cultuursector in
Brussel over een zeer beperkt budget beschikt. Ik
heb er dan ook geen probleem mee dat hierover
wordt gedebatteerd. De discussie over het feit of er
te veel naar de KVS gaat, moeten wij hier niet voe-
ren. De stad Brussel moet dat zelf maar doen.
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Zelfs het cultuurbestedingspatroon van middelgro-
te steden is groter dan dat van Brussel. De basisdis-
cussie moet dan ook in die stad worden gevoerd.
De situatie van de KVS zelf is zeer moeilijk. Als we
de situatie van het publiekstheater in Gent en in
Antwerpen in beschouwing nemen, dan is het dos-
sier van Gent gelijklopend met dat van de KVS.
Beide werd – terecht – een streng financieel pa-
troon opgelegd. De verliezen uit het verleden moe-
ten worden weggewerkt. In de KVS gaat het om
ongeveer 1,48 miljoen euro. De subsidie is dus le-
vensnoodzakelijk.

Mijnheer de minister, deze ochtend las ik in de
krant dat men van plan is met u overleg te plegen.
Daar kan ik inkomen. Het probleem ligt echter bij
de verbintenis die de stad Brussel heeft aangegaan
ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap. Er is
een verhouding van ongeveer 75/25. Van elke euro
is 25 cent afkomstig van de stad en de VGC. In an-
dere steden geldt dat ook. Zij hebben echter een
verbintenis met de provincie.

Als we het Toneelhuis en het publiekstheater in be-
schouwing nemen, zien we dat Antwerpen meer
dan haar verplichtingen nakomt. Ze past veel meer
bij wat dan decretaal werd vastgelegd. Gent komt
de decretale bepalingen na. De provincie doet ech-
ter meer.

Ik heb deze ochtend gelezen dat indien Brussel
geen steun verleent, men daar niet tegen zou kun-
nen optreden. Er zou immers geen protocol zijn af-
gesloten, zoals dat in het verleden jaarlijks tussen
de KVS en de Vlaamse Gemeenschap gebeurde.
Mijn vraag is of er een protocol is afgesloten. In-
dien het antwoord negatief is, vraag ik me af waar-
om dit niet is gebeurd.

De voorzitter : Ik zou hier nog enkele opmerkin-
gen aan willen toevoegen. Het probleem is dat der-
gelijke dossiers in de pers zeer snel een onbedoeld
elan krijgen. Dit elan brengt de betrokkenen soms
in een moeilijke positie, waarbij ze onbedoeld te-
genover elkaar komen te staan.

Als ik het goed heb begrepen, wilde de Brusselse
schepen van Vlaamse Aangelegenheden, die be-
voegd is voor de KVS en trouwens ook voorzitter
is van de raad van bestuur, op verschillende plaat-
sen de discussie over culturele subsidies in Brussel
aangaan. Hij heeft in dit verband naar de KVS ver-
wezen. Er bevinden zich in Brussel nog andere be-
langrijke theaterhuizen, bijvoorbeeld het Kaai-
theater, de Beursschouwburg en de Bronx.

Door de verplichtingen uit het verleden zijn er ei-
genlijk weinig mogelijkheden om in dit verband
iets te doen. De logische vraag is uiteraard of de
stad Brussel niet meer kan doen. 1,24 miljoen euro
is een vrij laag bedrag. We mogen ons niet tot dit
ene budget beperken. De minister, die zelf schepen
te Brussel is geweest, kent deze situatie allicht
beter dan wij. Zo is er nog het budget voor de ver-
bouwing van de KVS. De Vlaamse Gemeenschap
heeft zich in dit verband voor een bepaald bedrag
geëngageerd. Door de huidige situatie zal de stad
Brussel een groot bedrag moeten ophoesten. Dit
bedrag zou ook onder de noemer ‘cultuur’ moeten
worden gebracht.

Ik wil er trouwens op wijzen dat de erfpacht voor
99 jaar aan de Vlaamse Gemeenschap wordt over-
gedragen. Het Brusselse stadsbestuur is niet happig
om ongeveer 24 miljoen euro te investeren in een
schouwburg die het daarna moet afstaan. Dit ver-
bouwingsbudget mag evenwel niet over het hoofd
worden gezien.

De VGC neemt in dit kader trouwens ook een zeer
specifieke positie in. Mijns inziens wilde schepen
De Lille een discussie over de kerntaken van de
stad Brussel, van de VGC en van de Vlaamse Ge-
meenschap voeren. Hij heeft zich misschien wel
wat overmoedig opgesteld. Hierdoor heeft het
debat een geheel onbedoeld elan gekregen.

De situatie van de KVS en de verhouding tussen
deze schouwburg en het stadsbestuur kan niet
zomaar met de situatie van het Publiekstheater te
Gent of van Het Toneelhuis te Antwerpen worden
vergeleken. Dit blijkt ook uit de stukken van de ar-
tistieke leider van de KVS. Zowel de artistieke als
de zakelijke leider van de KVS verwijzen in dit
verband naar de inwoners van de andere gemeen-
ten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Al deze gegevens maken van het KVS-dossier een
uiterst moeilijk dossier. Mijns inziens is het belang-
rijk dat alle betrokkenen, de minister, de VGC, de
stad Brussel en de KVS, eens rustig bespreken hoe
het door iedereen onderschreven artistiek project
van de nieuwe ploeg van de KVS kan worden gere-
aliseerd. Dit is de enige manier om dit dispuut op
te lossen.

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter, ik
zal eerst een concreet antwoord geven op de speci-
fieke vraag van de heer Vandenbossche. Zodra ik
in de pers heb gelezen dat er geen protocol tussen
de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel zou
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bestaan, heb ik mijn administratie gevraagd om de
juistheid van deze informatie te controleren.

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn niet in
het bezit van een dergelijk protocol en hebben me
hieromtrent geen bijkomende informatie kunnen
bezorgen. Schepen De Lille heeft me ondertussen
wel verteld dat dit protocol heeft bestaan. Dit pro-
tocol was slechts rechtsgeldig tot het jaar 2000. Ik
ben hiervan nooit op de hoogte gebracht.

Gelet op het nieuwe decreet op de intergemeente-
lijke samenwerking zijn decretale koppelsubsidies
verboden. De Vlaamse regering beseft dat er een
aantal problemen zijn en wil deze situatie ombui-
gen. Een aantal decretale bepalingen inzake de cul-
turele sector zijn in strijd met het decreet op de in-
tergemeentelijke samenwerking. Vrijwillige kop-
pelsubsidies vormen geen probleem. Verplichte
koppelsubsidies zijn in strijd met het decreet en
met het principe dat de Vlaamse regering met be-
trekking tot het kerntakendebat wenst te hanteren.
Dit is de enige verklaring die ik kan geven voor het
ontbreken van dit protocol.

In dit verband wil ik er trouwens op wijzen dat de-
cretale verplichtingen op cultureel vlak in Brussel
nooit decretaal afdwingbaar zijn. Het is net om die
reden dat er indertijd een protocol is afgesloten.
De vraag is evenwel niet of er iets of papier staat.
De vraag is of we ons aan die engagementen hou-
den. In het kader van het kerntakendebat spreekt
het vanzelf dat we niet uitgaan van de absolute on-
aanraakbaarheid van dit voormalig protocol. Als
we hiervan zouden uitgaan, zou het kerntakende-
bat immers zinloos zijn. Ik wil het kerntakendebat
met schepen De Lille binnen de geschetste contou-
ren voeren. Het kerntakendebat mag niet in gerin-
gere opbrengsten voor de hele culturele sector re-
sulteren. Mijn kabinetschef heeft binnenkort een
gesprek met schepen De Lille. Zodra er meer dui-
delijkheid over deze aangelegenheid is, zal ik de
leden van deze commissie de nodige informatie be-
zorgen.

Ik heb geen enkel principieel bezwaar tegen een
open debat met de stad Brussel en de VGC. De be-
spreking van het kerntakendebat wordt momenteel
opgestart. De problematiek van de KVS zal in het
kader van deze besprekingen zeker aan bod
komen. De consequenties voor de KVS zijn afhan-

kelijk van de resultaten van deze besprekingen.
Mijns inziens is dit debat in de pers heel anders
overgekomen dan eigenlijk de bedoeling was. De
heer De Lille heeft niet gezegd dat hij minder geld
in de KVS wil investeren. Hij wil binnen zijn bud-
getten gewoon een andere verhouding tot stand
brengen. Indien dit binnen het kerntakendebat
past en indien het principe van de gesloten beurzen
wordt gehandhaafd, heb ik hier geen problemen
mee.

We mogen het kerntakendebat niet aanwenden om
zaken naar de VGC of naar de Vlaamse Gemeen-
schap af te schuiven. Indien het principe van de ge-
sloten beurzen wordt gehandhaafd, kunnen we wel
nagaan welke opdrachten en welke kerntaken spe-
cifiek voor de gemeenten en voor de Vlaamse Ge-
meenschap zijn. We moeten dit debat in alle open-
heid durven aanvatten.

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Dany Vandenbossche : Mijnheer de minis-
ter, ik volg u in uw antwoord, maar de laatste twee
dagen gaat de discussie een andere kant op. In het
Brussels college blijken er al afspraken te bestaan
over de subsidies voor de KVS enerzijds, en het
Théâtre du Parc anderzijds.

Minister Bert Anciaux : Dat is al meer dan 25 jaar
zo.

De heer Dany Vandenbossche : Het probleem
blijkt te zijn dat schepen van Cultuur Simons de
subsidies voor het Théâtre du Parc wil verminde-
ren, en dat die van de KVS zullen moeten volgen.

De voorzitter : De heer Vermeulen heeft het
woord.

De heer Jo Vermeulen : De indruk van de minister
over de bedoelingen van de schepen klopt. Ik heb
de toespraak nagelezen omdat er nogal wat com-
motie ontstond. Hij zegt daarin letterlijk dat het
niet de bedoeling is het bedrag te doen dalen, maar
wel na te denken over de verdeling van de midde-
len en de situatie waarin we zitten. In de media
heeft dat echter een andere wending gekregen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over de resultaten
van het onderzoek naar het tijdsbudget van de Vla-
mingen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Dillen tot de heer Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aan-
gelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking,
over de resultaten van het onderzoek naar het
tijdsbudget van de Vlamingen.

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, in opdracht van de
minister heeft de VUB een grootschalig onderzoek
uitgevoerd naar het tijdsbudget van de Vlamingen.
De resultaten van dit onderzoek zijn voorgesteld
op de studiedag ‘Tijd op de agenda’. Ik heb het uit-
voerig verslag met veel nieuwsgierigheid gelezen.
Het onderzoek heeft veel nuttige en bruikbare in-
formatie opgeleverd.

In bijna vijfhonderd tabellen krijgen we een gede-
tailleerd overzicht van de tijdsbesteding van de
Vlaming. Daarbij is rekening gehouden met werke-
lijk zeer vele aspecten. Leeftijd, geslacht, oplei-
dingsniveau, en algemene gezondheidstoestand zijn
slechts enkele voorbeelden. Bijzonder interessant
is dat in het onderzoek extra aandacht is besteed
aan bijzondere thema’s zoals het rollenpatroon, het
verschil tussen mannen en vrouwen, de kinderlast,
en drukke gezinnen.

Uit dit onderzoek naar de tijdsbesteding kan een
aantal duidelijke conclusies worden getrokken. Sla-
pen en rusten doen we het meest. Daarna volgt de
vrije tijd met 26 uur en 41 minuten. Vergeleken met
vrije tijd, besteden we minder tijd aan loonarbeid,
maar daarbij moet gezegd dat in de studie de hele
bevolking is meegeteld, dus ook de niet-actieve be-
volking. Per week besteden we 18 uur en 58 minu-
ten aan huishoudelijk werk, bijna evenveel als aan
professionele activiteiten. Daarbij komt echter een
duidelijk onderscheid tussen de verschillende ge-
slachten tot uiting. Het zou boeiend zijn dit eens
zeer nauwkeurig te ontleden. Nog steeds blijken
mannen veel minder tijd te besteden aan huishou-
delijke arbeid, namelijk meer dan 4 uur minder dan
vrouwen. Er is dus nog geen reden tot optimisme
over emancipatie.

Mijnheer de minister, sommige cijfergegevens lei-
den tot merkwaardige vaststellingen. Zo krijgen we

de bevestiging van gegevens waarover sommige
beleidsmakers ronkende verklaringen durven af-
leggen, maar die voorheen duidelijk niet door on-
derzoek werden bevestigd. De beleidswensen van
sommige van uw collega’s blijken nog steeds geen
werkelijkheid te zijn. De leden van de commissie
voor Welzijn kennen wel de discussie met minister
Vogels over de verhoopte maar nog niet gevonden
nieuwe man. Die bestaat duidelijk nog niet. Aan de
hand van de resultaten van het onderzoek heeft de
informaticacel berekend dat de gemiddelde man
nog niet op het appel is.

Ook is er de vaststelling dat de Vlaming nog steeds
veel naar de televisie kijkt. We kennen uw stand-
punt hierover. Dat is een negatieve vaststelling,
want uit andere gegevens blijkt dat televisie kijken
een negatieve invloed heeft op het sociale leven en
het verenigingsleven.

Ook de sportieve prestaties van de Vlamingen zijn
heel slecht. Gemiddeld besteedt de Vlaming er
amper 54 minuten per week aan. In iedere gezond-
heidscampagne, bijvoorbeeld tegen kanker, tegen
hartziektes, enzovoort, wordt steeds sterk de na-
druk gelegd op voldoende lichaamsbeweging om
zulke ziektes te voorkomen. De praktijk wijst uit
dat de gemiddelde Vlaming weinig boodschap
heeft aan deze levensbelangrijke adviezen, die
nochtans noodzakelijk zijn, willen we positief re-
ageren op preventieve campagnes tegen kanker,
hart- en vaatziektes, enzovoort.

Vandaag kampt iedereen in onze samenleving met
hetzelfde probleem. We hebben een gevoel van
tijdgebrek en lijden onder de stress die daarmee
gepaard gaat.

Met de resultaten van de studie als basis kan een
beleid worden uitgewerkt ten aanzien van tijdsin-
deling. U wilt zoeken naar originele beleidsvoor-
stellen om de Vlaming meer vrije tijd te bezorgen
en de kwaliteit van het leven te verhogen. U hebt
de oprichting van een Hoge Raad voor de Tijd aan-
gekondigd, die op basis van regelmatige tijdsonder-
zoeken ons tijdgebrek en de conflicten die eruit
voortvloeien moet bestuderen. De tijdsverdeling
van de Vlaming is blijkbaar bijzonder ingewikkeld,
zodat u bereid bent de nodige financiële middelen
vrij te maken.

Door het uitwerken van een aantal beleidsvoor-
stellen betreffende deze problematiek wilt u de
kwaliteit van het leven in Vlaanderen verhogen.
Een aantal van uw voorstellen overschrijden even-
wel uw bevoegdheid. Zo stelt u, wellicht terecht,
dat de Vlaming over meer en betere vrije tijd moet
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beschikken. U denkt dan aan flexibele systemen
van tijdskrediet, variabele werkuren, dichter bij
huis werken, enzovoort. Dat zijn mooie ideeën,
maar ze behoren helaas niet tot uw bevoegdheid.

U hebt wel te maken met vrije tijd, maar in deze
discussie is een ander aspect van belang, waar ik zo
dadelijk toe kom.

U wilt de schooltijd beperken tot een uur ‘s mid-
dags, waarna de kinderen kunnen sporten, muziek
maken en spelen. U bent wellicht geïnspireerd
door het voorbeeld van Duitsland, waar op vele
plaatsen de school om 2 uur uit is. Voor de kinde-
ren is dat een zeer mooi vooruitzicht, maar op-
nieuw behoort het niet tot uw bevoegdheid.

Dat is een andere discussie. Ik bevind me persoon-
lijk in een luxueuze situatie, maar voor veel ouders
is het niet evident. Ook dit behoort niet tot uw be-
voegdheid, maar hoofdzakelijk tot die van de mi-
nister van Onderwijs, en tevens die van de minister
van Welzijn, gezien de noodzaak aan buitenschool-
se opvang, waar ook weer een prijskaartje aan-
hangt.

U plant ook een campagne om het televisiekijken
te beperken, maar komt u daarbij niet in aanvaring
met uw collega bevoegd voor Media ? Samenwer-
king en overleg met uw collega-ministers is bijzon-
der belangrijk.

Het is ook belangrijk om de grenzen van Vlaande-
ren over te steken en te kijken naar de ervaringen
die men in het buitenland heeft met deze proble-
matiek. Ik denk in het bijzonder aan Nederland,
want daar gebeuren dergelijke onderzoeken regel-
matig en systematisch. Het beleid houdt er reke-
ning met de gegevens die uit de onderzoeken dui-
delijk worden. Mijnheer de minister, het is noodza-
kelijk dat de gegevens die duidelijk naar voren
worden geschoven in de studie ernstig en nuttig
worden gehanteerd door alle beleidsmakers.

Graag wil ik u een paar punctuele vragen stellen.
Het tijdsbudgetonderzoek werd door de VUB uit-
gevoerd. Volgens de pers gebeurde dat in uw op-
dracht. Gebeurde het enkel in uw opdracht of in
samenspraak met alle andere ministeriële departe-
menten ?

Wanneer op regelmatige tijdstippen en op een sys-
tematische manier de tijdsbesteding van de bevol-
king wordt bevraagd, blijken de gegevens belang-

rijk om maatschappelijke trends te analyseren. Ik
heb daarvan al een aantal voorbeelden gegeven.
Het rapport is duidelijk, maar hoe gaat u inspelen
op de trends ? Hebt u kennis van de bestaande er-
varing op dit vlak in het buitenland, bijvoorbeeld in
Nederland ? Bent u er uw licht al eens gaan opste-
ken ? Overweegt u om het Nederlandse voorbeeld
in Vlaanderen over te nemen ?

U kondigt een Hoge Raad voor de Tijd aan. Is dat
een idee van u of is het al een concreet initiatief ?
Wanneer wordt die Hoge Raad opgericht ? Wat
zijn de opdrachten en bevoegdheden die eraan
worden toegekend ? Naar aanleiding van de be-
kendmaking van de resultaten van het tijdsbudget-
onderzoek hebt u aangekondigd dat u een aantal
beleidsmaatregelen zal uitwerken. Ik heb reeds ge-
wezen op het belang van samenwerking met uw
collega’s. Zijn ze bereid om over dit dossier na te
denken ? Is er sprake van overleg en
samenspraak ? Hebt u reeds concrete plannen voor
de uitwerking van een beleid ?

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan
de harmonieuze combinatie tussen gezin en arbeid,
want dat is een basisgedachte. Bent u bereid om
hiervan een prioriteit te maken ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw Dillen, het tijdsbudgetonderzoek kwam
tot stand in het licht van het programma Beleidsge-
richt Onderzoek 1997. In die zin lag een beslissing
van de Vlaamse regering aan de basis van het on-
derzoek. Het werd en wordt evenwel aangestuurd
vanuit de administratie Cultuur van de Vlaamse
Gemeenschap. De concrete projectinvulling werd
aan de hand van vier onderling sterk samenhan-
gende aspecten als volgt verwoord.

Ten eerste gaat het over het uitvoeren van een
tijdsbudgetonderzoek bij een aselecte steekproef
van 2000 Vlamingen, de eerste analyses op deze
data uitvoeren en hierover een algemeen over-
zichtsrapport schrijven. Ten tweede moeten als
voorbereiding hiervan de instrumenten worden
ontwikkeld met het oog op periodiek tijdsbudget-
onderzoek in Vlaanderen. Ten derde moeten na de
basisrapportering, de data die in het licht van het
onderzoek werden verzameld, toegankelijk worden
gemaakt maken voor andere onderzoekers. Ten
vierde dient ter ondersteuning van deze drie eerste
aspecten in de loop van het onderzoek een basis te
worden gelegd voor een documentatiecentrum
over het tijdsbudgetonderzoek en de tijdsbudget-
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methode, en moeten internationale contacten wor-
den onderhouden en worden gelegd met onderzoe-
kers die op dat vlak bezig zijn.

Het tijdsbudgetonderzoek heeft inderdaad een
aantal belangwekkende zaken aan het licht ge-
bracht. U kan deze resultaten terugvinden op de
handige cd-rom, waarvan ik graag een exemplaar
ter beschikking stel aan alle commissieleden.

Het is nog te vroeg om te spreken over tendensen,
aangezien het hier een nul-onderzoek betreft. Het
was met andere woorden de eerste keer dat een
dergelijk onderzoek in Vlaanderen werd uitge-
voerd. Ik ben van mening dat het, onder meer naar
Nederlands voorbeeld, in de toekomst inderdaad
op een regelmatige en systematische basis moet
worden georganiseerd.

Uiteraard zal ik op basis van dit onderzoek de no-
dige beleidsmatige initiatieven nemen. Momenteel
wordt de oprichting van de Hoge Raad voor de
Tijd voorbereid. Die raad zal de opdracht krijgen
om beleidsvoorstellen uit te werken die de levens-
kwaliteit van alle Vlamingen kan verhogen. Het
spreekt vanzelf dat ik als Vlaams minister van Vrije
Tijd contact zal opnemen met diverse van mijn
Vlaamse en federale collega's om met hen over
deze belangrijke problematiek overleg te plegen.

U hebt natuurlijk gelijk om op te merken dat de
ministers van Economie of van Tewerkstelling
moeten worden geraadpleegd als het gaat over de
arbeidstijd. De reflex zou echter ook moeten be-
staan om er de minister van Vrije Tijd bij te roepen
als wordt gepraat over de arbeidstijd. Ik overdrijf
nu een beetje, maar we moeten toch een mentali-
teitswijziging tot stand brengen. Ik ben een ploeg-
speler. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik zal
samenwerken met de rest van de regering. Dit alles
is te vergelijken met mijn bevoegdheid als minister
van Jeugd. Binnenkort wordt in Vlaanderen een
eerste jeugdbeleidsplan opgesteld. Ook dat heeft
een coördinerende functie en strekt zich uit boven
tal van andere bevoegdheden. Een vrijetijdsbeleid
heeft eveneens veel linken met andere bevoegdhe-
den en zal in samenspraak met mijn Vlaamse en fe-
derale collega’s tot stand moeten komen. Het zal
een grote uitdaging en prioriteit vormen voor de
komende jaren.

De voorzitter : Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Ik ben bijzonder be-

nieuwd naar de beleidsvoorstellen die de hele rege-
ring zal doen. Ik wil echter de aandacht vestigen op
het ontstaan van een mogelijke nieuwe dualiteit in
onze samenleving, namelijk tussen mensen met
veel en mensen met weinig vrije tijd. Het zal een
grote uitdaging voor de overheid zijn om ook op
dit punt op te treden. Veel vrije tijd is natuurlijk
een bijzonder aanlokkelijke doelstelling, maar al
die vrije tijd moet ook kunnen worden ingevuld op
allerlei gebieden. Ik denk daarbij niet alleen aan
het financiële aspect, maar het is in elk geval niet
onbelangrijk. Ik hoop dat ook daaraan de nodige
aandacht wordt besteed.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Riet Van Cleuven-
bergen tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister
van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegen-
heden en Ontwikkelingssamenwerking, over de re-
gularisatie van de DAC’ers in de sociaal-culturele
sector

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Van Cleuvenbergen tot de heer An-
ciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport,
Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssa-
menwerking, over de regularisatie van de DAC’ers
in de sociaal-culturele sector.

Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, ik heb al
verschillende keren vragen over dit onderwerp ge-
steld en het nieuws werd steeds beter. Mijnheer de
minister, vorig jaar zei u dat u niet zou wachten tot
2004 om de regularisatie aan te vatten. U zou er
onmiddellijk mee beginnen. Wij verlieten deze zaal
bijna euforisch. Ook in de sector heerste er euforie,
want alle problemen zouden worden opgelost.

Op 1 januari 2002 waren heel wat mensen uit de
sector nieuwsgierig, want de DAC’ers in de erken-
de sociaal-culturele organisaties zouden worden
geregulariseerd. Dat leek toch zo op papier. In de
praktijk blijkt het niet zo vlot te gaan.

Mijnheer de minister, u beloofde dat de werkge-
vers de eerste zes maanden een voorschot op de
subsidies zouden krijgen om de loonkosten te dek-
ken in afwachting van een definitieve regeling. In
vroegere antwoorden zei u dat voor elke sector
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moest worden nagegaan onder welk paritair co-
mité en onder welke CAO hij valt, en hoe een en
ander zou worden geregeld. Als er regelgeving be-
staat, moeten we ervoor zorgen dat die ook wordt
toegepast voor het personeel.

Dat de eerste zes maanden zou gewerkt worden
met een voorschot op basis van de eventueel ge-
kende lonen of op basis van het in december 2000
uitbetaalde loon door de VDAB, was voor velen
een goed vooruitzicht. In het VIA-akkoord staat :
‘De regularisatie van de DAC’‘ers is noodzakelijk
om de aantrekkelijkheid van het beroep te verho-
gen en met het oog op de instroom van voldoende
en voldoende gekwalificeerd personeel.’ Het gaat
dus om iets dat zeer belangrijk is. Iedereen is vol
van verwachting.

De werkgevers moesten een aantal zaken doen. Zo
moesten zij de arbeidsreglementering gedeeltelijk
aanpassen. Zij moesten de akkoorden met de indi-
viduele werknemer aanpassen, zodat die als regu-
lier personeel kan worden behandeld. De werkge-
vers moesten bovendien zorgen voor een regeling
voor arbeidsongevallen. In februari 2002 moet voor
de eerste keer RSZ worden betaald voor deze
mensen.

De reële situatie heeft ondertussen veel weg van
een vaudeville en is zeer pijnlijk geworden. Er is
nog geen subsidievoorschot uitbetaald. Het is nu
februari en hopelijk zijn de mensen eind januari of
begin februari uitbetaald door hun werkgevers.

In deze sector gaat het vaak om VZW’s die worden
geleid door vrijwilligers. Vorig jaar was het Jaar van
de Vrijwilliger. Als die vrijwilligers nu echt moeten
gaan bedelen om kaskredieten bij banken of als ze
naar een andere oplossing moeten zoeken, is dat
niet bemoedigend. Soms moet er voor 20 mensen
een voorschot worden gevraagd. Dat zorgt voor
onzekerheid bij de werkgevers en bij de werkne-
mers en hun gezinnen.

Waarom hebben de werkgevers deze subsidies niet
op tijd ontvangen ? Hoe kunnen de organisaties
voor prefinanciering zorgen ? Wat moet er gebeu-
ren met de organisaties die niet voor prefinancie-
ring kunnen zorgen ? Wat is de stand van zaken in
verband met de definitieve regeling voor de beta-
ling van de loonkosten voor de verschillende secto-
ren ?

Mijnheer de minister, ik weet dat er een stappen-
plan is aangekondigd. De sectoren die volgens u in
aanmerking komen zijn : de verenigingen, de mi-
grantenverenigingen, de instellingen, de erkende

diensten, het landelijk georganiseerd jeugdwerk, de
deeltijdse vorming, de amateuristische kunstbeoe-
fening, de volkscultuur, de archief- en documenta-
tiecentra, de koepels, de culturele centra die VZW
zijn, de steunpunten, de sport en de ontwikkelings-
samenwerking. Dat hebt u vroeger verklaard. Ik
vermeld ook nog even de lokale en de regionale
jeugdsector. Die heeft geen rechtstreekse link met
uw bevoegdheden, maar wel een onrechtstreekse.
Wat is de stand van zaken voor al deze sectoren en
wat kunnen ze wanneer verwachten ?

Vlaanderen heeft bespaard. Twee tot drie maanden
moet Vlaanderen de lonen niet uitbetalen. De
voorzieningen zitten dan weer met extra uitgaven.
Kan er compensatie worden gegeven ? Dat zou
maar logisch zijn, gezien de situatie.

De voorzitter : Mevrouw Hermans heeft het
woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Toen ik enkele
weken geleden een vraag stelde over de DAC’ers is
er inderdaad beloofd dat alles zou worden gere-
geld. Ik ga het woord vaudeville niet gebruiken,
maar er is toch ongerustheid in de sector. De sector
weet dat er geld komt, maar de vraag is hoe het in-
tussen verder moet. Hoe snel zal er een regeling
komen ?

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : De problematiek be-
perkt zich niet tot de DAC’ers. Ook de lonen van
het andere gesubsidieerde personeel in de ganse
culturele sector zijn hier in het spel. De voorschot-
ten voor het laatste kwartaal van 2001 zijn nog ner-
gens uitbetaald. Het gaat hier om mensen en gezin-
nen die vaste en variabele kosten hebben, en die
recht hebben op de tijdige uitbetaling van hun
lonen.

Ik citeer uit een antwoord van de minister dat ik al
geregeld heb gekregen. Ik betwijfel niet dat hij te
goeder trouw is. Hij bekende ruiterlijk ‘dat hij bin-
nen de administratie geen enkel valabel excuus
vindt voor niet-uitbetaling.’ Het excuus is de veran-
dering van het boekhoudkundig systeem en de
overgang naar het euro-tijdperk. Dat is onaan-
vaardbaar, en de zaak geraakt maar niet opgelost.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter, ge-
achte collega’s, waarom hebben de werkgevers het
voorschot voor de loonkosten niet tijdig
ontvangen ? Na de beslissing van de Vlaamse rege-
ring van 14 december 2001 was het de bedoeling-
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dat ten laatste op 31 januari 2002 de voorschotten
op de rekening van de organisaties zouden staan.
Dit was hoog gegrepen, en achteraf bekeken ook
iets te ambitieus. Volgens de gegevens waarover ik
beschik, zou het voorschot vandaag op de rekening
van de organisaties die op 1 januari 2002 de 602,4
geregulariseerde DAC’ers tewerkstellen, moeten
staan. De organisaties werden deze week vanuit de
administratie van de vertragingen schriftelijk op de
hoogte gebracht.

U weet allemaal dat uitbetalingen door de admini-
stratie aan strikte regels onderworpen zijn. De ad-
ministratie moet eerst over de correcte gegevens
beschikken. Die gegevens moeten achtereenvol-
gens worden ingevoerd in het gemeenschappelijk
klantenbestand, het GKB, en in het financieel sys-
teem. Vervolgens worden de kredieten vastgelegd.
De controleur van de vastleggingen geeft zijn
goedkeuring. Het krediet wordt geordonnanceerd.
De controleur van de vastleggingen geeft nogmaals
zijn goedkeuring en vervolgens belandt alles in de
fase van de uitbetaling. Dit is de normale procedu-
re waarmee ook rekening werd gehouden bij de
uitbetaling van de voorschotten.

Een niet onbelangrijk aantal organisaties werkt
echter met het systeem van inpandgeving – de kre-
dietlijnen – bij de banken. Voor dergelijke organi-
saties is in een specifieke uitbetalingsregeling voor-
zien. Deze uitbetalingen worden uitgevoerd door
de rekenplichtige der geschillen die de inpandge-
ving voor elke afzonderlijke ordonnantie moet
controleren. Daardoor loopt de uitbetaling van de
subsidies natuurlijk vertraging op.

Voor de uitbetaling van de overige organisaties
stelde zich midden vorige week in principe geen
probleem meer. Omdat het totale bedrag van de
ordonnancering voor deze organisaties echter het
bedrag van 500.000 euro overschrijdt, kan de beta-
ling pas gebeuren na het visum van het arbitrage-
comité. Omdat het arbitragecomité blijkbaar enkel
op dinsdag vergadert, is pas gisteren uitbetaald.
Voor de uitbetaling van de voorschotten in de sec-
tor van de ontwikkelingssamenwerking is ook nog
het visum van het Rekenhof vereist. De procedure
was vorige week binnen de administratie volledig
afgewerkt. Er is met het Rekenhof contact opgeno-
men om het proces zo mogelijk te versnellen.

Wat ik net heb geschetst, zijn belangrijke procedu-
rele aspecten. Daarnaast zijn er nog enkele andere
elementen die tot vertraging hebben geleid. We
hadden onszelf een zeer strikte tijdsplanning opge-

legd. Er was daarbij rekening gehouden met de
sluitingsperiode tijdens het eindejaar. Er was reke-
ning gehouden met de overschakeling naar de
euro, waardoor het financieel systeem pas op 15 ja-
nuari 2002 terug actief zou zijn. De invoer van het
nieuwe financiële systeem ging echter gepaard met
verschillende kinderziektes. Elk probleem dat op-
dook, zorgde telkens voor vertraging. Daarbij komt
nog dat we inaccurate gegevens ontvingen van de
VDAB en dat een aantal organisaties niet binnen
het vooropgestelde korte tijdsbestek de gegevens
konden leveren. Al deze factoren hebben voor ver-
traging gezorgd, ondanks de inspanningen van de
ambtenaren die zich met dit dossier bezighouden.

Zoals de indiener van de vraag besef ik dat dit
voor sommige organisaties kan leiden tot tijdelijke
financiële moeilijkheden. Dat zal vooral het geval
zijn voor kleinere organisaties. De grotere organi-
saties beschikken volgens mijn gegevens wel over
voldoende overbruggingsmiddelen. Ik betreur deze
problemen. Het gaat wel om een vertraging van
een week waarvan ik hoop dat ze ook voor die or-
ganisaties niet onoverkomelijk is.

Hoe dan ook wil ik vermijden dat we in de toe-
komst nog met het probleem van laattijdige bet-
alingen geconfronteerd worden. Ik heb er zowel bij
mijn collega's binnen de Vlaamse regering – in het
bijzonder bij minister Van Mechelen – als bij de
Vlaamse administratie op aangedrongen dat hier-
toe de nodige stappen gezet worden. U mag er dus
van uitgaan dat de tweede schijf van het voorschot
tijdig op de rekening van de organisaties zal staan.

Wat is de stand van zaken van de definitieve rege-
ling voor de betaling van de loonkosten ? Ik schets
even de chronologie. Toen we op 16 november
2001 een akkoord bereikten met de werkgevers- en
werknemersorganisaties over de regularisatie van
de DAC’ers in de sociaal-culturele sector en de sec-
tor van de ontwikkelingssamenwerking is ook de
eerste denkoefening over een definitieve regeling
aan hen overgemaakt. In de loop van de maand de-
cember 2001 kwamen hierop enkele reacties bin-
nen. De Vlaamse regering gaf mij op 14 december
2001 de opdracht om in de loop van het eerste se-
mester van 2002 een definitieve regeling aan de re-
gering voor te leggen. De eerste denkoefening is
ondertussen omgezet in een eerste ontwerptekst
die op mijn kabinet ter bespreking voorligt. In de
loop van de maand februari zullen we op basis van
die tekst reacties opvragen bij de werkgevers- en
werknemersorganisaties. Ook de VVSG en de
Vlaamse Jeugdraad zullen deze tekst ontvangen.
Na de verwerking en beoordeling van de reacties
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uit het veld, zal de tekst worden aangepast met het
oog op de bespreking binnen de Vlaamse regering.

Ik ben met deze zaak van de laattijdige uitbetalin-
gen dagelijks bezig. Deze week heb ik nog een top-
overleg gehouden met de secretarissen-generaal
Stroobants en Victor. Een van de problemen voor
de administratie van Cultuur is de invoering van
het nieuwe Orafin-systeem. Ik neem geen blad
voor de mond. Binnen de top van het departement
WVC – en ik bedoel niet de administratie van Cul-
tuur – heeft men te weinig beseft dat het nieuwe
systeem niet is gemaakt om die Europese boek-
houding ook voor cultuur tot stand te brengen. In
alle andere departementen kan men perfect op-
splitsen wat naar andere overheden gaat en derge-
lijke meer. De projectsubsidies van cultuur maken
dat onmogelijk. Ik schuif mijn verantwoordelijk-
heid niet af. Maar op geen enkele wijze is mij vóór
januari rechtstreeks of onrechtstreeks gemeld of
gesuggereerd dat daarover problemen zouden kun-
nen rijzen. Ondertussen heb ik dat zelf ook wel
door. Ik heb ondertussen al veel initiatieven geno-
men die er wellicht toe leiden dat we drie tot vier
weken tijd winnen. Als ik dat niet had gedaan, zou-
den de betalingen voor januari wellicht pas eind
maart kunnen gebeuren, en de betalingen die in
april waren gepland pas in oktober. Dit is nu voor-
komen, maar het doet geen afbreuk aan het feit dat
dit onaanvaardbaar is.

Ik stel vast dat iedereen een paraplu opent, maar ik
ben uiteindelijk de verantwoordelijke persoon. Ik
tracht de schade tot het minimum te herleiden. Ik
ben mij bewust van deze situatie. Voor deeltijdse
vorming werden de eerste drie voorschotten van
2001 tot op heden niet betaald. Dit valt niet goed te
praten. Toch kan de minister moeilijk zelf cheques
uitschrijven. Het blijft een onaanvaardbare situatie
en ik neem de verantwoordelijkheid volledig op
mij. Sinds oktober is er geen enkele betaling voor
deeltijdse vorming uitgevoerd.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Ik hoop dat
het opgelost wordt en constateer dat het parlement
efficiënt wordt. Ik stel een vraag en de dag zelf
worden er oplossingen aangeboden. Er wordt per-
manent geschermd met beter bestuurlijk beleid. De
mensen verwachten dit, zeker als het om het uitbe-
talen van lonen gaat. De procedures waren noch-
tans gekend. Als een sector pas half december op
de hoogte wordt gebracht, tijdens kerst liggen de
dingen immers wat stil, kunt u niet verwachten dat
alle gegevens tijdig worden aangebracht. U wist dat

de planning strikt was en nieuw. U had misschien
beter alles nog even bij het oude gelaten. DAC’ers
wachten al tientallen jaren op een verbetering van
hun statuut. Het was beter het beloofde volgens de
geplande timing te realiseren. Ik betreur dit.

Minister Bert Anciaux : De regularisatie blijft in-
gaan op 1 januari 2002.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Het kon dan
net zo goed met terugwerkende kracht functione-
ren of vanaf het volgend kwartaal. De euro die
moest worden ingevoerd, en ook de procedures
vormden een obstakel. In december een nieuwe re-
gelgeving uitschrijven is erg krap. Ik betreur de
weerslag hiervan op de uitbetaling van de lonen.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Dit Orafinsysteem
was wel degelijk voorbereid. Dat het onoverkome-
lijke moeilijkheden zou opleveren om het aan de
cultuursector aan te passen is gewoon de realiteit.

Ik vernam bijvoorbeeld dat er slechts één persoon
de nodige bekwaamheid heeft om manueel de ge-
gevens van degenen die geld moeten ontvangen
van de administratie cultuur, in te voeren. Het zou
niet automatisch kunnen worden aangepast. Dat is
niet doenbaar, als er duizenden mensen geld moe-
ten ontvangen. Sommige verplaatsingsvergoedin-
gen van leden van beoordelingscommissies kunnen
niet worden uitbetaald omdat alles via dit systeem
moet passeren. Het systeem is niet aangepast aan
de noden van uw departement.

Heeft een interdepartementale werkgroep over de
toepassing van dit systeem vergaderd ? Zijn de
problemen gesignaleerd ? Of heeft men de zaken
toch maar doorgedrukt ?

Dan is niet uw kabinet de oorzaak van deze ellen-
de, maar die leden van de administratie die het sys-
teem klakkeloos hebben opgedrongen. Het moet
wel duidelijk worden. Ik zal mijn vraag ofwel aan
minister Van Mechelen ofwel aan de minister-pre-
sident richten.

Minister Bert Anciaux : Ik weet vandaag niet zeker
hoe dit is verlopen en of er voldoende tegen is ge-
protesteerd. Misschien weet ik dat morgen wel.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Van zodra het sys-
teem was ingevoerd, wisten wij dat dit niet kon
werken. De gevolgen zijn dan ook desastreus, zon-
der dat ik het een echt rampenscenario wil noe-
men.
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De voorzitter : De minister heeft bij de begrotings-
besprekingen wel degelijk gezegd dat het voor zijn
departement een groot probleem zou zijn. Er
moesten trucs worden bovengehaald om de bet-
alingen voor de migrantenorganisaties te regelen
voor einde december. De vragen moeten aan de
verschillende betrokkenen worden gericht. Het is
duidelijk geworden dat het systeem onuitvoerbaar
is.

Minister Bert Anciaux : Het ingeven van de gege-
vens is geen interessant systeem. Het was eerder
van toepassing op andere departementen. Het gaat
daarbij niet alleen om het gebruik van het systeem,
sommige dingen kunnen door het systeem niet
worden uitgevoerd.

De inpandstelling bijvoorbeeld wordt gewoon ge-
weigerd, ook al heeft men de indruk dat het inge-
geven is. Men wordt zelfs niet eens door het sys-
teem verwittigd dat het niet doorgaat. Men geeft
die zaken in en het is pas dagen nadien dat men
merkt dat die opdracht niet door het systeem
wordt aanvaard. Ik kan u nog andere verhalen ver-
tellen.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik beschik nog maar
kort over die informatie, maar u bent het die met
de gevolgen ervan wordt geconfronteerd.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Geldt dit
enkel voor Cultuur ?

Minister Bert Anciaux : Ik durf me daarover niet
uit te spreken, maar ik heb het gevoel dat het voor-
al voor Cultuur geldt.

De voorzitter : Ik stel voor die vraag voor te leggen
aan de bevoegde ministers. Zo nodig moet het sys-
teem worden aangepast zodat het voor Cultuur
kan worden uitgevoerd.

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Van Hecke
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over de uitvoering
van het besluit van de Vlaamse regering houdende
vaststelling van de regels inzake de financiële on-
dersteuning van het projectmatig werken van be-
paalde organisaties voor het sociaal-cultureel werk

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Van Hecke tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brus-
selse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamen-
werking, over de uitvoering van het besluit van de
Vlaamse regering houdende vaststelling van de re-
gels inzake de financiële ondersteuning van het
projectmatig werken van bepaalde organisaties
voor het sociaal-cultureel werk.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de minister,
het betreft hier een vrij punctuele vraag die ook te
maken heeft met het feit dat de regelgeving en de
toepassing ervan nogal lang op zich hebben laten
wachten, ook al staan we er volledig achter. Het
betrof hier de problematiek van de diensten die
niet decretaal konden worden erkend en waarbij
men een ander kanaal zocht om goed werkende
initiatieven te subsidiëren.

Indien ik me niet vergis, was dit reeds aangekon-
digd bij de begrotingsbespreking 2001, terwijl de
regelgeving uiteindelijk in september 2002 is goed-
gekeurd. De aanvragen moesten dan binnen zijn
voor 1 oktober, terwijl de goedkeuringen uiterlijk
op 1 november moesten worden gegeven. Ik ben
ondertussen vertrouwd met uw hectische timings
en zal daar bij elke gelegenheid allusie op blijven
maken.

Een en ander leidde binnen de sector tot nogal wat
onduidelijkheid over de wijze waarop de beslissing
werd genomen met betrekking tot het al dan niet
subsidiëren van bepaalde projecten. Het is precies
daarover – over de transparantie in de regelgeving
– dat mijn vraag handelt.
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Zoals u weet, had ik in het verleden nogal wat pro-
blemen met het besteden van aanzienlijke subsi-
diebedragen via een reglement. Ik verkies een ver-
ankering in de decreten die rechtszekerheid geeft
ten aanzien van degene die uiteindelijk de beslis-
singen neemt.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de
uitvoering van dit besluit ? Wie maakte deel uit van
de beoordelingscommissie die een advies moest
opmaken over de ingediende projecten ?

Hoeveel en welke projecten kregen een positief of
een negatief advies en hoe werden deze adviezen
gemotiveerd door de beoordelingscommissie ? In
dit verband verwijs ik naar een dossier waarbij – na
het advies – de minister de uiteindelijke goedkeu-
ring verleent. Welke projecten werden uiteindelijk
gesubsidieerd en hoeveel bedroeg die subsidie ?

Wat de punctuele vragen betreft, stel ik me tevre-
den met de documenten die u waarschijnlijk ter be-
schikking zult stellen. Toch had ik graag nog een
antwoord gekregen op de meer principiële vragen.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Het ordonnanceringsfor-
mulier is opgestuurd en de betaling op rekening
van de betrokkenen voor 75 percent van het be-
drag wordt tegen eind februari, begin maart ver-
wacht.

De leden van de beoordelingscommissie zijn de
heer Oosterlinck van de Sociale Hogeschool Gent,
de heer Dhont van de Sociale School Heverlee,
mevrouw Pruyt van de Sociale Hogeschool Gent,
mevrouw Lieve van de Karel De Grote Hoge-
school Antwerpen, de heer Goossens van de afde-
ling VOB die tevens voorzitter is van de beoorde-
lingscommissie en mevrouw Thys van de afdeling
VOB die verslaggever is.

Wat de advisering betreft, werden 18 dossiers inge-
diend op 31 potentiële aanvragers. Negen dossiers
werden uiteindelijk positief bevonden : acht door
de beoordelingscommissie en één bijkomend door
het kabinet en de administratie, zijnde VVBAD en
enkel voor 2001. De beoordelingscommissie heeft
eerst alle dossiers doorgenomen en via een criteria-
schema een quotering gegeven. Daarbij waren de
maatschappelijke relevantie, de doelgroep, de aard
van de werking en het al dan niet realistisch karak-
ter van het projectplan doorslaggevend. In de ver-
gadering van 22 oktober 2001 heeft de dossiersge-
wijze beoordeling plaatsgevonden. De dossiers
werden bekeken en bediscussieerd op de eventuele
onderliggende potentie van de organisatie om tot
beweging uit te groeien.

Volgende projecten werden geselecteerd en kregen
een subsidiebedrag : Bond zonder Naam 2.338.361
frank, De Wakkere Burger 3.500.000 frank, Ver-
bruikersateljee 3.384.000 frank, Liga voor de Men-
senrechten 500.000 frank, Stichting Ryckevelde
1.800.000 frank, Belangenbehartiging Gescheiden
Mannen met Kinderen 828.426 frank, Dienst Ou-
deren Educatie 449.100 frank, De Vlaamse Esper-
antobond 1.278.820 frank en Vlaamse Vereniging
Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
2.000.000 frank. Dit geeft een algemeen totaal van
16.078.707 frank.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik vermoed dat er
een motivering bestaat voor de afwijking van het
advies voor de VVBAD. Kunt u mij deze monde-
ling of schriftelijk meedelen ?

Minister Bert Anciaux : Ik zal dit aan het antwoord
laten toevoegen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 13.20 uur.
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