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WAARNEMEND VOORZITTER : Mevrouw
Mieke Van Hecke

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.09
uur.

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 het bijstaan van
de non-profitsector in de besprekingen over het au-
teursrecht en de naburige rechten

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 het bijstaan van de non-profitsector
in de besprekingen over het auteursrecht en de na-
burige rechten.

De heer Vandenbossche heeft het woord.

De heer Dany Vandenbossche : Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer de minister, collega’s, heel onlangs
ontving ik van de jeugdsector een noodkreet om de
geplande wijzigingen van de wetgeving op de au-
teursrechten en de zogenaamde naburige rechten.

We hebben hier in de commissie al vaak over ge-
sproken, zodat ik niet het hele verhaal hoef te
doen. De non-profitsector – en ditmaal niet alleen
de jeugdsector, maar ook andere organisaties –
heeft in een brief gevraagd wegens de bijzonder
technische aard van het dossier in de onderhande-
lingen met minister Verwilghen te kunnen beschik-
ken over technische bijstand. Het is inderdaad een
heel technisch dossier, dat evenwel voor de sector
grote consequenties kan hebben. Zij vragen expli-
ciet over een vrijgestelde te kunnen beschikken om
het dossier met hen te behandelen.

Mijnheer de minister, hoe ver staat het met het
overleg met de gemeenschappen ? Bent u bereid in
te gaan op die vraag naar technische bijstand ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, het wetgevend initiatief van minister Ver-
wilghen waarnaar u in uw vraag verwijst, heeft tot
doel de Europese richtlijn van 22 mei 2001 be-
treffende de harmonisatie van bepaalde aspecten
van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij om te zetten in Belgische
wetgeving. Ook senator Monfils heeft een wets-
voorstel ingediend om de richtlijn in Belgische wet-
geving om te zetten. Minister Verwilghen heeft
over zijn wetsontwerp een virtuele raadplegings-
ronde via het internet georganiseerd. Alle belang-
hebbenden en geïnteresseerden konden tot 31
maart hun opmerkingen laten kennen.

Aangezien de Europese richtlijn en de omzetting
ervan naar Belgisch recht een onmiskenbare im-
pact hebben op de culturele sector, heb ik op 22
maart jongstleden op mijn kabinet een vergadering
belegd met de verschillende actoren van het so-
ciaal-culturele veld. Ondermeer de schrijvers van
de brief waarover u sprak, waren uitgenodigd. Om
tegemoet te komen aan de vraag naar inspraak en
participatie hebben mijn kabinetsmedewerkers op
deze vergadering de verschillende beschikbare tek-
sten overlopen en een beknopte uitleg gegeven
over de strekking van de voorstellen van minister
Verwilghen en van senator Monfils.

Aan het steunpunt Vlaams Centrum voor Openba-
re Bibliotheken VCOB is gevraagd om samen met
de andere steunpunten na te gaan op welke wijze
er bijkomende juridische ondersteuning kan wor-
den geleverd. Ik heb van het VCOB vernomen dat
de steunpunten een gezamenlijke offerteaanvraag
hebben gestuurd naar verschillende advocaten, die
gespecialiseerd zijn in de materie van het auteurs-



recht. We moeten nu afwachten wat deze rond-
vraag oplevert.

Op basis van de bespreking met de sector heb ik
bij minister Verwilghen bepleit alle in de Europese
richtlijn voorziene uitzonderingen op het exclusief
recht van de auteurs en de houders van de naburi-
ge rechten op reproductie en mededeling aan het
publiek, in Belgisch recht om te zetten, of toch
minstens de uitzonderingen waarin is voorzien in
het belang van de bibliotheken, de archieven en de
musea.

Bij het bepalen van dit standpunt is geen overleg
gepleegd met de andere gemeenschappen. Vooral
in Franstalig België heerst een andere visie op au-
teursrechten dan in Vlaanderen. We hebben welis-
waar goede contacten, maar dat betekent niet dat
we het over alles eens moeten zijn. Daarom heb ik
ervoor gekozen enkel met de betrokken sector
overleg te plegen alvorens een standpunt mee te
delen aan minister Verwilghen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– De heer Dany Vandenbossche treedt als voorzit-
ter op.

Interpellatie van de heer Johan Sauwens tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking, over de toekomst van de
Vlaamse Wielerschool

Vraag om uitleg van de heer Frans De Cock tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking, over de toekomst van de
Vlaamse Wielerschool van Herentals

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Sauwens tot de heer Anciaux, Vlaams mi-
nister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aange-
legenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over
de toekomst van de Vlaamse Wielerschool, met
daaraan toegevoegd de vraag om uitleg van de
heer De Cock tot minister Anciaux over de toe-
komst van de Vlaamse Wielerschool van Herentals.

De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, met deze interpella-
tie wil ik de aandacht vestigen op de situatie in de
Vlaamse Wielerschool. De school is historisch ge-
groeid uit een initiatief van Bloso in samenwerking
met Sporta, met de bedoeling een bestaande leem-
te in de jeugdbegeleiding bij het wielrennen op te
vullen. Dat is op een schitterende manier ter harte
genomen. Voorzitter dokter Claes, een aantal ex-
renners, en heel wat medische en para-medische
begeleiders zorgen voor een opmerkelijk kwali-
teitsvolle jeugdbegeleiding in het wielrennen.

Intussen hebben enkele duizenden jongeren via de
Vlaamse Wielerschool de weg naar het wielrennen
gevonden. Uit het jaarverslag blijkt dat sinds het
initiatief van de heren Van Looy en Foré op éénen-
dertig locaties wordt getraind met medewerking
van een zestigtal trainers. Op de lijst van kampioe-
nen van vandaag die via de Wielerschool op een
correcte manier in het wielrennen zijn terechtgeko-
men, vinden we ondermeer Van Petegem, Merckx,
Leysen, Steels, Van de Wouwer, Van Hyfte,
Dierckxsens en De Waele. Zij doen nog geregeld
een beroep op de Wielerschool en hun oud-leraars.
Dat is een belangrijk gegeven.

Wat eveneens belangrijk is, is dat de Vlaamse Wie-
lerschool niet enkel gericht is op de topsport. Het
gaat niet alleen om kampioenen in spé. Het is een
sport die niet op één plaats gesitueerd kan worden.
Naast de theoretische begeleiding is er ook actie
op het terrein, ondermeer op beveiligde omlopen.
Ook het niet-competitieve aspect wordt belangrijk
geacht. Er is dus een zeer lage instapdrempel, en er
wordt voorrang gegeven aan pedagogische sporte-
ducatieve aspecten. Dat onderscheidt de Vlaamse
Wielerschool als samenwerkingsverband van de
klassieke werking van de sportfederaties. Ik wens
daarop de nadruk te leggen.

Wielrennen stelt bijzondere en zware eisen als het
in competitieverband wordt beoefend. Vroegtijdige
intensieve competitie is dan ook nefast. Jonge ren-
nertjes worden in hun eerste jaren soms kapot ge-
fietst. Dat is slecht voor het kind, en ook voor de
sport. De kwaliteitsvolle opleiding van de Vlaamse
Wielerschool beantwoordt volledig aan de bijzon-
dere eisen die de Vlaamse overheid aan het jeugd-
wielrennen stelt. Dat is een bijzondere situatie.

In 2000 is er een verlaging van de leeftijd doorge-
voerd bij besluit van de regering. Belangrijk is dat
die verlaging slechts een element is van een totaal
plan, waarin ook aandacht uitgaat naar de sport-
medische, medische, en sporttechnische begeleiding

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 205  – 25 april 2002

Anciaux

-2-



van de jonge renners. In het besluit van de regering
is dat heel sterk naar voren gekomen.

Daar komt nog bij dat de Vlaamse regering aan de
Wielerbond heeft gevraagd zich aan te passen aan
de Vlaamse en Waalse regelgeving. De Vlaamse
Wielerbond is dan opgericht. Er ontstond een nieu-
we financiële situatie. Volgens de informatie waar-
over ik beschik, heeft de Vlaamse Wielerschool
sinds 2000 een dubbele subsidie gekregen : 6 mil-
joen frank van Bloso, en 3 miljoen frank van de
Vlaamse Gemeenschap. Intussen is de Belgische
Wielerbond gesplitst, en kan de huidige Wieler-
bond Vlaanderen beschikken over de, met de hui-
dige regelgeving maximale, subsidie van 20 miljoen
frank.

Nu heeft Bloso echter de beslissing genomen de
Wielerschool niet meer te subsidiëren. Bloso zou
dus uit de Wielerschool stappen vanaf 2003. Tot
dusver is er nog geen probleem, maar er is een aan-
tal mensen in vast dienstverband en een aantal met
losse contracten. Als het inderdaad zo is dat er
vanaf 1 januari 2003 geen financiering meer is van
de Vlaamse Gemeenschap, rechtstreeks of via
Bloso, dan kan de Vlaamse Wielerschool niet ver-
der blijven bestaan.

De verhouding met Bloso is altijd wat moeilijk ge-
weest. In de loop van de voorbije jaren hebben
deze mensen zich dan ook overeind gehouden met
de hulp van sponsors, om de rennertjes te voorzien
van voldoende kledij, degelijk fietsmateriaal, ac-
commodatie en trainers. Het gaat om honderddui-
zenden frank per jaar, waarvoor de heren Van
Looy en Van den Haute op bedeltocht gaan. Dat
lijkt me in het Vlaanderen van 2002 een bedenke-
lijke situatie.

Nu wordt de Wielerbond Vlaanderen gevraagd de
volledige 9 miljoen frank uit het eigen budget te le-
veren. Ze hebben weliswaar een nieuwe subsidie,
maar daar staan ook kwaliteitseisen tegenover en
de eis nieuwe mensen in dienst te nemen. De over-
heid geeft hiermee dus een volledig verkeerd sig-
naal, en dat juist nu, nu als gevolg van de leeftijds-
verlaging het aantal aspiranten met 30 tot 40 per-
cent is toegenomen. Vorig jaar heeft de Vlaamse
Wielerschool 1.000 renners begeleid. Dat is een
enorm aantal.

Voor jong wielrennend Vlaanderen is dit een slecht
signaal. Wielersport staat nog steeds bekend als
een harde uithoudingssport, waarin weerstandstrai-
ning een grote rol speelt. Denk maar aan de aërobe

en anaërobe intensiteit in de training om het beste
resultaat te halen. De overheid kiest voor een
streng dopingbeleid en wil hard en repressief op-
treden. Op zo’n ogenblik mogen we een positieve
werking niet afbouwen.

Ik heb begrip voor de klassieke benadering, met
voor elke sporttak één federatie, enzovoort, maar
de wielersport is bijzonder populair in Vlaanderen
en we moeten dan ook zorgen voor een gezonde en
goede begeleiding. Dat is waar de mensen van de
Wielerschool vandaag voor staan. Ik herinner aan
de naam en faam die dokter Claes als voorzitter
van de Wielerschool heeft opgebouwd. Wat de
heren Van den Haute en Van Looy, en zoveel ande-
re ex-renners en anonieme medewerkers hebben
opgebouwd, heeft een niveau bereikt dat ons in an-
dere landen wordt benijd. Het zou dan ook bijzon-
der jammer zijn om dat te laten stilvallen.

Mijnheer de minister, ik pleit voor een overleg met
Bloso. De financiering van de Wielerschool zou ten
minste voor een drietal jaar op het huidige niveau
moeten worden gewaarborgd, al betekent dat fi-
nancieel heel wat in verhouding tot het totale
sportbudget, dat veel kleiner is dan andere budget-
ten. Er kunnen dan duidelijke afspraken worden
gemaakt, desnoods over een degressief scenario
met een zachte landing in een samenwerking van
de Wielerbond Vlaanderen met de Wielerschool,
die er tenslotte toch moet komen. Zo worden ze
ten minste niet verplicht nog voor de zomer een
aantal mensen opzeg te geven, die daar gedurende
jaren het beste van zichzelf hebben gegeven.

Ik doe dit voorstel in deze interpellatie omdat ik
hoop dat de goede weg die men nu is opgegaan,
niet zou worden verlaten. Daarvoor moet u met uw
gezag als minister over Bloso met uw eigen budget
een oplossing creëren waardoor niet bruusk alles
op een jaar tijd wordt stopgezet, door te voorzien
in een overgangsperiode van ten minste drie jaar.
Dat is nodig voor de goede werking en om een in-
tegratie in het klassieke federatiebeleid mogelijk te
maken.

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Frans De Cock : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, aan de omstandige
en vrij volledige probleemstelling van de heer
Sauwens wil ik nog enkele opmerkingen toevoe-
gen.

De Vlaamse Wielerschool heeft een rijke traditie
van nu al 27 jaar. De begeleiding staat inderdaad
op een kwalitatief hoog niveau. Talloze jonge wiel-
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renners worden er jaarlijks begeleid. Dat levert
ook Vlaamse beroepsrenners en zelfs kampioenen
op. Aan de genoemde namen wil ik graag nog
Aerts toevoegen, een gewezen gemeentegenoot
van mij, die onlangs nog de Waalse Pijl heeft ge-
wonnen.

Er is dus een probleem met de subsidies. Het bud-
get waarover de Vlaamse Wielerschool jaarlijks be-
schikt, bedraagt ongeveer 11 tot 12 miljoen frank,
waarvan meer dan de helft wordt verstrekt door
Bloso. Zelf financieren ze ook voor 2 tot 3 miljoen
frank. Met het abrupt wegvallen van de Bloso-sub-
sidie zullen ze de deuren moeten sluiten, of ten
minste op een veel lager niveau moeten werken.
Bloso heeft duidelijk de intentie – of heeft al be-
slist – met die subsidie te stoppen. Alle heil wordt
nu verwacht van de Wielerbond Vlaanderen. Het is
echter de vraag of het alternatief uit die hoek zal
komen.

Mijnheer de minister, kunt u de stand van zaken
toelichten ? Er is immers een probleem van conti-
nuïteit voor het personeel en inzake het gebruik
van lokalen van Bloso in Herentals. Heeft het be-
loofde gesprek met de mensen van de Vlaamse
Wielerschool al plaatsgevonden ? Er moet een
structurele oplossing op lange termijn komen. Ook
in 2003 moet er een evenwaardige subsidie worden
gevonden, hetzij van de Vlaamse Wielerbond, het-
zij van de minister zelf, en misschien zijn er nog an-
dere bronnen. In elk geval getuigt het van weinig
liefde voor de sport deze toestand te laten voortdu-
ren, en de mensen op te zadelen met een probleem
dat ze op zes maanden tijd niet kunnen oplossen.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, omdat deze problematiek niet los kan
worden gezien van de historische context en om
herhalingen te vermijden, zal ik een algemeen ant-
woord geven op de verschillende vragen.

De toegevoegde waarde van de Vlaamse Wieler-
school wordt door niemand in twijfel getrokken.
De Vlaamse Wielerschool heeft in het verleden
pionierswerk geleverd en speelt tot op heden een
belangrijke rol in de opleiding en de begeleiding
van jonge wielrenners. Ik kan het warm pleidooi
van de heer Sauwens daarover alleen maar onder-
schrijven. Zo ligt de school ondermeer mee aan de
basis van het decreet van 19 april 1995 houdende
vaststelling van de voorwaarden inzake de oplei-
ding voor de wielersport, en heeft zij eveneens een

belangrijke bijdrage geleverd aan het besluit van
de Vlaamse regering van 8 september 2000 hou-
dende de voorwaarden voor deelneming aan wie-
lerwedstrijden en wielerproeven. In concreto heeft
zij honderden jonge wielrenners opgeleid en bege-
leid waarvan er verschillenden succes gekend heb-
ben of vandaag nog kennen bij de profs.

De situatie die zich vandaag aandient, is historisch
gegroeid. In illo tempore was de unitaire Koninklij-
ke Belgische Wielerbond niet bereid om zich aan
de Belgische staatshervorming te conformeren en
was hij aldus geen gesprekspartner voor de Vlaam-
se overheid. Om die reden kon deze KBWB ook
geen aanspraak maken op subsidies. De KBWB
was in die tijd uitsluitend geïnteresseerd in de or-
ganisatie van wedstrijden en betoonde geen enkele
belangstelling voor de jeugdopleiding of -begelei-
ding.

De Vlaamse Wielerschool voldeed daarentegen wel
aan deze maatschappelijke behoefte aan een
jeugdopleiding voor een van de populairste spor-
ten in Vlaanderen. Ze kreeg hiervoor een structu-
rele ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap
in de vorm van het gratis gebruik van de Bloso-in-
frastructuur te Herentals en een jaarlijkse subsidie
van Bloso van 3 miljoen frank, en sinds 2001 van 6
miljoen frank. In 2001 werd daarbovenop nog 3
miljoen frank toelage verstrekt door de afdeling
Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, vermits haar opdracht werd uitge-
breid door de verlaging van de leeftijd waarin het
besluit van 8 september 2000 inderdaad voorzag.

2001 is een cruciaal jaar in deze aangelegenheid.
Enerzijds is er het nieuwe decreet van 13 juli 2001
op de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse
sportfederaties, dat ondermeer de subsidiëring re-
gelt van unisportfederaties en recreatieve sportfe-
deraties. Anderzijds heeft de KBWB zich opge-
splitst in een Vlaamse en een Waalse vleugel. Voor-
al dit laatste heeft belangrijke consequenties voor
het wielrennen.

Zodra de uitvoeringsbesluiten goedgekeurd zijn,
zal de Wielerbond Vlaanderen worden erkend en
gesubsidieerd als unisportfederatie. Daardoor zal
de Wielerbond Vlaanderen decretaal verplicht zijn
de vijf basisopdrachten in te vullen en uit te voe-
ren, waaronder jeugdopleiding en -begeleiding. Ze
kunnen bovendien opteren voor de facultatieve
opdracht jeugdsport. De Wielerbond Vlaanderen
zal reeds in 2002 voor het uitvoeren van deze taken
worden gesubsidieerd.
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Door deze weliswaar positieve ontwikkeling in het
wielerlandschap komen we nu in de situatie terecht
dat er twee organisaties worden gesubsidieerd voor
dezelfde opdracht en taak : de Wielerbond Vlaan-
deren via een decretale subsidiëring en de Vlaamse
Wielerschool via een subsidiëring ad nominatim.
Deze situatie is niet correct ten aanzien van de an-
dere gesubsidieerde sportfederaties. Andere spor-
ten zouden eveneens met een parallelle opleidings-
organisatie kunnen beginnen en daarvoor de struc-
turele steun van de Vlaamse overheid vragen, al is
de geschetste situatie dan historisch gegroeid.

Op 20 februari 2002 heeft de raad van bestuur van
Bloso beslist geen dubbele subsidie toe te kennen
en, gelet op het voorgaande, de subsidie aan de
Vlaamse Wielerschool stop te zetten met ingang
van volgend jaar. Om de continuïteit van de wer-
king van de Vlaamse Wielerschool te kunnen ver-
zekeren, en gelet op de goedgekeurde begroting en
op de lopende overeenkomst tussen Bloso en de
Vlaamse Wielerschool, werd eveneens beslist deze
maatregel pas te laten ingaan op 1 januari 2003,
onder de opschortende voorwaarde dat de Wieler-
bond Vlaanderen wordt erkend en gesubsidieerd.

De voorzitter van de raad van bestuur van Bloso
kreeg tegelijkertijd de opdracht om de Vlaamse
Wielerschool hiervan in kennis te stellen en een
overleg te beginnen met de Vlaamse Wielerschool,
de Wielerbond Vlaanderen en Bloso om enerzijds
een oplossing te zoeken voor de situatie van de
Vlaamse Wielerschool en anderzijds de kwalitatief
hoogstaande kennis en ervaring van de Vlaamse
Wielerschool inzake jeugdopleiding en – begelei-
ding te vrijwaren.

Op 26 maart 2002 had een vergadering plaats met
de Vlaamse Wielerschool en Bloso, waarbij het
standpunt van de raad van bestuur van Bloso werd
meegedeeld en waarbij een samenwerking, moge-
lijks integratie van de Vlaamse Wielerschool in de
Wielerbond Vlaanderen werd gesuggereerd. De
Vlaamse Wielerschool werd gevraagd om zo spoe-
dig mogelijk een grondige analyse te maken van
haar werking en financiering om een concreet
voorstel uit te werken voor samenwerking of inte-
gratie met de Wielerbond Vlaanderen. Daarbij zou
ook de situatie van de drie vaste personeelsleden
van de Vlaamse Wielerschool worden bekeken.

Op 17 april 2002 vond een vergadering plaats met
de Wielerbond Vlaanderen en Bloso, waaruit de
bereidheid van de Wielerbond Vlaanderen tot
overleg met de Vlaamse Wielerschool bleek. De

Wielerbond Vlaanderen benadrukte dat er reeds
een constructieve samenwerking met de Vlaamse
Wielerschool bestaat en dat ze in 2002 49.578,70
euro, of ongeveer 2 miljoen frank, overmaken aan
de Vlaamse Wielerschool voor de jeugdopleiding.
De Wielerbond Vlaanderen is eveneens bereid om
constructieve gesprekken aan te knopen met de
Vlaamse Wielerschool om, indien er voldoende fi-
nanciële ruimte is, desgevallend personeel en wer-
king van de Vlaamse Wielerschool te integreren in
de Wielerbond Vlaanderen. Daartoe wenst de Wie-
lerbond Vlaanderen evenwel transparantie over de
financiële situatie en de werking van de Vlaamse
Wielerschool. Eerstdaags wordt nog een derde ver-
gadering gepland waarbij alle partners, de Vlaamse
Wielerschool, de Wielerbond Vlaanderen en Bloso,
rond de tafel zullen zitten om tot een definitieve
oplossing te komen.

Op 13 mei heb ik een gesprek met de Vlaamse
Wielerschool gepland. Ik ben ook van plan om op
basis van het resultaat van de gesprekken van de
voorzitter van de Raad van Bestuur van Bloso, te
onderzoeken of een gehele of gedeeltelijke inte-
gratie van de Vlaamse Wielerschool in de Wieler-
bond Vlaanderen een haalbare kaart is tegen 2003.
Dat er bij een fusie tussen organisaties bepaalde
aanpassingen van de betrokken partijen nodig zul-
len zijn op het vlak van personeel, werkingsmidde-
len en misschien ook van activiteiten, is evident. Ik
zal erop aandringen dat dit proces op een verant-
woorde wijze gebeurt met maximale vrijwaring van
de werking van de Vlaamse Wielerschool, die kwa-
litatief goed is en behouden moet blijven. Indien
uit de gesprekken en het onderzoek echter blijkt
dat dit niet kan worden gewaarborgd, zal ik de
zaak naar me toe trekken en zelf een voorstel uit-
werken.

Ik wijs u erop dat ik absoluut geen onderscheid
maak tussen de eigen begroting van de afdeling
Jeugd en Sport van de Vlaamse Gemeenschap en
die van Bloso. Als minister en als voogdijminister
zal ik de nodige beslissingen nemen om de werking
voort te zetten en ik zal ervoor zorgen dat er geen
abrupt einde komt aan de Vlaamse Wielerschool
noch aan het gebruik van de infrastructuur. We zijn
het er allemaal over eens dat zo snel mogelijk moet
worden overgegaan tot een goede integratie. Op
basis van de gevoerde gesprekken, van het rapport
van de raad van bestuur en van de gesprekken die
ik zal voeren, zal ik beslissen of er bijkomende
middelen moeten worden overgeheveld naar de
Wielerbond Vlaanderen of dat een tijdelijke onder-
steuning van de Vlaamse Wielerschool nodig blijft.
Ik verzeker u dat ik in dit dossier zoek naar een
oplossing die tegemoet komt aan uw bezorgdheid
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en die perspectieven biedt voor een snelle integra-
tie. Een dubbele financiering moet immers niet
structureel worden gemaakt. Ik zal in elk geval de
nodige tijd uittrekken. Ik wil me zelfs niet vastpin-
nen op drie jaar. Ik zal ervoor zorgen dat er een
volledig akkoord tot stand komt. De Vlaamse Ge-
meenschap neemt haar verantwoordelijkheid op
via alle beschikbare middelen en Bloso is daar één
van.

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de minister, ik
dank u voor het antwoord, want het biedt een be-
paald perspectief. Ik heb echter nog twee opmer-
kingen. Ten eerste is er geen enkele andere sport
waarbij wordt gewerkt volgens een afzonderlijk de-
creet. Ik heb het over het decreet van 1995. Het
geeft een extra legitimatie aan de subsidiëring.

Ten tweede krijgt de sporttak wielrennen, zij het
rechtstreeks via de Wielerbond Vlaanderen of ge-
deeld via de Wielerbond Vlaanderen en de Vlaam-
se Wielerschool, dit jaar 29 miljoen frank subsidie
voor logistieke faciliteiten. Indien de beslissing van
Bloso wordt uitgevoerd dan valt de sporttak van 29
miljoen frank terug op 20 miljoen frank. Dat zou
een bijzonder negatief signaal zijn. Daarom vraag
ik een, eventueel degressieve, overgangsregeling
die langer duurt dan één of twee jaar.

De voorzitter : De heer De Cock heeft het woord.

De heer Frans De Cock : Mijnheer de minister, ik
dank u uiteraard voor uw engagement dat u duide-
lijk hebt laten blijken. Ik reken erop dat u na de
gesprekken en het advies van de voorzitter stappen
zult nemen om niet alleen de continuïteit te verze-
keren, maar om ook aan de integratie op langere
termijn gestalte te geven. De historische verdien-
sten van de Vlaamse Wielerschool zullen op die
manier blijven voortbestaan in de toekomst.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Ik bevestig dat het afzon-
derlijk decreet voor de wielerbond een rol speelt in
mijn motivering. Het legt bijkomende eisen op
voor de begeleiding. Ik deel uw bezorgdheid.

Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door de heer Sauwens en door de
heer De Cock werden tot besluit van deze interpel-
latie met redenen omklede moties aangekondigd.

Ze moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de
tweede werkdag volgend op de sluiting van de ver-
gadering.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking, over de splitsing van de
nationale sportteams en in het bijzonder van de
Belgische tennisbekerteams

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Dijck tot de heer Anciaux, Vlaams mi-
nister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aange-
legenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over
de splitsing van de nationale sportteams en in het
bijzonder van de Belgische tennisbekerteams.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, dames en heren, op dinsdag 9
april moest het Europees Parlement stemmen over
het rapport-Deprez over de veiligheid van de voet-
balstadia, met als voornaamste punt de aanpak van
het hooliganprobleem. Op dit rapport werd een
amendement ingediend door de Europese Vrije
Alliantie – u niet onbekend. Het amendement stel-
de in zijn motivering dat : ‘in de toekomst ook an-
dere lidstaten door meer dan één internationaal
team vertegenwoordigd kunnen worden’. Het was
vooral ingegeven vanuit de feitelijke situatie in
Groot-Brittannië. Daar vallen voetbal- en rugby-
landenteams niet altijd samen met wat we ‘natie-
staten’ noemen. De teams strijden er voluit mee in
de internationale competities. In België zou dit bij-
voorbeeld ook zo kunnen zijn voor Vlaanderen en
Wallonië.

Het amendement werd door een overgrote meer-
derheid van de parlementsleden goedgekeurd. 491
stemden voor, 12 tegen en 7 onthielden zich. Uit de
cijfers blijkt trouwens dat de aanwezigheid groot
was. Zowat alle Belgische leden van het Europees
Parlement stemden voor, ook de Waalse. In een re-
actie op deze stemming en op het amendement liet
bondsvoorzitter, de heer Jan Peeters, zich het vol-
gende ontvallen in Het Laatste Nieuws : ‘Tiens,
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daar wist ik niks van. Houdt het Europees Parle-
ment zich nu ook al met zulke belachelijke zaken
bezig ?’. Blijkbaar noemt de man zijn eigen zaak
belachelijk. Hij zei verder : ‘Zoals België momen-
teel in elkaar zit, zou dit straks vier nationale ploe-
gen opleveren : een Duitse, Vlaamse, Waalse en een
Brusselse. Wat is de zin daarvan ?’. Naast het feit
dat de supporters zelf de zin daarvan wel zullen
uitmaken, is het duidelijk dat onze bondsvoorzitter
geen hoogvlieger is als het op de constitutie van dit
land aankomt. Voor zover ik weet, zijn er slechts
drie gemeenschappen in België, geen vier. U merk-
te daarnet op dat de wielerbond de staatsstructuur
lang naast zich heeft neergelegd. In de voetbalbond
gebeurt dat anno 2002 nog steeds.

Dat dit amendement goedgekeurd werd met zo’n
overtuigende meerderheid, doet me goed. Het wil
immers zeggen dat ook wij in de toekomst de mo-
gelijkheid zullen hebben om een Vlaams voetbal-
elftal naar internationale competities af te vaardi-
gen. Op een niet-officiële wijze spelen ondermeer
Catalonië en Baskenland al vriendschappelijke
wedstrijden. De toon is dus al gezet. De motivatie
van de heer Peeters voor de goedkeuring luidt dat :
‘Groot-Brittannië nu eenmaal de bakermat van het
voetbal is’, maar dat doet niets terzake.

Ik wil de aandacht ook vestigen op een andere
sporttak waarin we reeds enkele jaren uitblinken
en die me ten zeerste boeit : het tennis. Een sport
die ook uit Groot-Brittannië afkomstig is. (Opmer-
kingen van de heer Miel Verrijken)

Mijnheer Verrijken, ik laat in het midden of de
sport uit Indië werd ingevoerd. De discussie daar-
over durf ik met u niet aangaan.

We weten allemaal dat onze Vlaamse Tennisvereni-
ging één van de best draaiende Vlaamse sportfede-
raties is. Ze werkt dan ook volledig onafhankelijk
van haar Waalse evenknie, de AFT. Toch moeten de
twee verenigingen nog steeds samenwerken om
'onze Belgische driekleur te verdedigen’ en dat
doen ze ook en wel op basis van goede afspraken
en van de beste spelers. Dat kon niet van alle sport-
bonden worden gezegd – denkt u maar aan de peri-
kelen van een aantal jaar geleden in de judobond.

Omdat het een toch wel zeer vreemde situatie is
waarbij twee onafhankelijke organisaties elkaar
steeds opnieuw moeten zoeken, vinden we dat de
mogelijkheid moet bestaan om, indien men dat
wenst, apart op te treden. De uitleg dat : ‘de Belgen
dit niet willen maar dat omdat ze goede resultaten

willen zien’ is natuurlijk ook totale onzin. Ik herin-
ner me trouwens dat Tsjechië voetbalkampioen
werd één jaar na de scheiding.

De redenering kan ook worden omgekeerd en dan
is het maar de vraag in welke mate de communau-
taire ruzies binnen de delegaties de prestaties naar
omlaag kunnen halen. Denken we hierbij maar aan
de rellen rond Josip Weber, Enzo Scifo, Lorenzo
Staelens en Franky Vanderelst. Ik meen me te her-
inneren dat we toen niet onze beste WK’s hebben
gespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we in Vlaan-
deren meer dan genoeg klasse in huis hebben om
sterke en goede prestaties neer te zetten op inter-
nationale landentornooien, zowel in het voetbal als
in het tennis als in tal van andere sporten zoals
judo en motorsport.

Mijnheer de minister, vandaar de volgende vragen.
Wat houdt het amendement waarvan sprake is,
juist in ? Wat zijn de gevolgen van de aanvaarding
van dit amendement door het Europees
Parlement ? Zet het een deur open om de federa-
ties te laten beslissen ? In het verleden werd de
vraag trouwens dikwijls gesteld in welke mate
Vlaanderen sportief kan presenteren. Steeds op-
nieuw werd dan geantwoord dat het Internationaal
Olympisch Comité bepaalt wat staten zijn. Komen
er nu andere verhoudingen ?

Bent u het eens met mijn visie op de zaken, met
name dat de gemeenschappen en de federaties
over volledige autonomie beschikken om zelf te
beslissen of ze zelfstandig willen optreden ? In
hoeverre blijkt dit uit uw beleid ?

Bent u van plan om binnenkort iets te veranderen
aan de huidige regeling van de vertegenwoordiging
van sportteams in internationale landentornooien ?
Zou het niet mooi zijn als we over de Vlaamse ten-
nis-, voetbal- of judoploeg kunnen spreken ?

Hoe liggen de kaarten aan de overzijde van de
taalgrens ? Delen ze deze visie ?

Moet op korte termijn werk gemaakt worden van
een afzonderlijke Vlaamse en een Waalse deelna-
me aan de Fed-, Davis- en Hopmanbeker ? Wat
dient hiertoe juist te gebeuren ? Wat kan en wat
mag ?

De voorzitter : De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, op den duur lijkt het alsof het
koningshuis van Saksen-Coburg en de Belgische
Voetbalbond de twee enige instanties zijn die Bel-
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gië nog bij elkaar houden. We hebben de heer Pee-
ters hier al eens ondervraagd. Het is dan ook een
illusie te geloven dat de federatie zelf zou beslissen
om zich op te splitsen in een Waalse en een Vlaam-
se vleugel. De heer Peeters heeft ons dat duidelijk
gemaakt en haalde daarvoor persoonlijke, senti-
mentele redenen aan. Zijn grootste vrees is dat de
nationale voetbalploeg in twee delen uit elkaar zou
vallen.

Mijn fractie is al jarenlang voorstander van de
splitsing van alle sportbonden in een Vlaamse en
een Waalse vleugel. Natuurlijk zijn we er voorstan-
der van om met zoveel mogelijk Vlaamse nationale
ploegen deel te nemen aan internationale competi-
ties. We ijveren dus ook voor de oprichting van een
Vlaams Olympisch team.

Mijnheer de minister, u bent de geknipte figuur om
de nodige stappen te zetten. We beloven u – net
zoals we dat deden aan uw voorganger – dat u bij
de volgende Olympische spelen de Vlaamse-Leeu-
wevlag zult mogen dragen in het stadion.

De voorzitter : De heer Verrijken heeft het woord.

De heer Miel Verrijken : We hebben steeds gedacht
dat ook op sportgebied een staatssplitsing heilzaam
zou zijn.

Mijn collega heeft daarnet gezegd dat de Tsjechen,
na hun afscheiding van de Slovaken, het Europees
kampioenschap hebben gewonnen. De verwachtin-
gen van de Vlamingen zijn dan ook bijzonder hoog
gespannen.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, het amendement werd goedgekeurd naar
aanleiding van een rapport dat handelt over de uit-
wisseling van informatie tussen lidstaten om het
hooliganisme in het kader van voetbalwedstrijden
te bestrijden. Het werd ingediend door enkele
Schotse en Welshe parlementsleden die wilden ver-
mijden dat de specifieke Britse situatie die histo-
risch gegroeid is, ter discussie gesteld wordt op
basis van een Europees document over hooliganis-
me. Zoals u weet, is Groot-Brittannië een lidstaat,
maar heeft het geen eigen voetbalcompetitie, noch
een nationaal elftal.

Het amendement zegt letterlijk : ‘Nationale voet-
balteams vertegenwoordigen niet noodzakelijker-
wijs dezelfde eenheid als een lidstaat. Men moet

rekening houden met de verschillende voetbaltra-
dities in die lidstaten die in het internationale voet-
bal door meer dan één nationaal team worden ver-
tegenwoordigd’. In de toelichting wordt verduide-
lijkt dat het best mogelijk is dat in de toekomst ook
andere lidstaten door meer dan één internationaal
team worden vertegenwoordigd. Met die formule-
ring wilde met name collega Bart Staes voorkomen
dat een nationale voetbalbond de inhoud van dit
rapport zou aangrijpen als argument om een defe-
deralisering tegen te gaan. Niet meer en niet min-
der.

Op uw vraag naar de gevolgen van de aanvaarding
van dit amendement door het Europees Parlement
kan ik het volgende antwoorden. Alvorens dit rap-
port in voege kan treden, is vooraf interstatelijk
overleg noodzakelijk. Maar dan nog handelt dit
rapport helaas volstrekt niet over de opsplitsing
van voetbalbonden. Het is overigens geen be-
voegdheid van Europa om te beslissen over de re-
gionalisering van voetbalbonden.

Wat uw vraag betreft over de vertegenwoordiging
van onze sportteams in internationale landentoer-
nooien, zijn de reglementen van de internationale
sportfederaties dienaangaande niet steeds éénvor-
mig. Volgens een studie van Sporta in 1999 voor-
zien sommige reglementen in een erkenning als lid
van een regio, een geografisch territorium of een
gebied voor zover dat een zekere sportautonomie
bezit. Dit houdt voor veel sportfederaties mis-
schien wel de mogelijkheid in dat verschillende
sportfederaties uit België lid kunnen zijn aangezien
hun respectieve territoriale bevoegdheid inzake
sport – hoewel de voorwaarde dat in dat geval geen
andere organisatie met betrekking tot datzelfde
territorium nog lid mag zijn – vaak beperkend zal
werken.

Andere reglementen koppelen de toetreding aan
een erkenning van een nationaal olympisch comité
waarbij het IOC stelt dat alleen onafhankelijke sta-
ten die als dusdanig door de internationale ge-
meenschap worden erkend, als lid kunnen worden
erkend. Deze stelling staat elke afzonderlijke er-
kenning van een Vlaamse sportfederatie in de weg.

Enkele Vlaamse sportfederaties hebben ooit een
aanvraag gedaan om afzonderlijk erkend te wor-
den, maar vingen alle bot bij de internationale fe-
deratie.

De situatie van het voetbal in Groot-Brittannië is,
zoals reeds gesteld, een historisch gegeven en
wordt door de internationale federatie op dit mo-
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ment niet meer toegestaan ten aanzien van andere
landen of regio's.

Op de vraag of ik uw mening deel en in hoeverre
dit uit mijn beleid blijkt, kan ik het volgende ant-
woorden. In de beleidsnota Sport 2000-2004 is de
splitsing van de bonden als kritische succesfactor
opgenomen. De sportfederaties die gesplitst zijn,
behouden echter nog steeds hun nationale ploeg
onder de bevoegdheid van de nationale koepel. Dit
is, zoals reeds hoger geschetst, noodzakelijk om in-
ternationaal aan officiële kampioenschappen deel
te kunnen nemen. In bepaalde sporten zijn er soms
wel uitwisselingen tussen Vlaamse delegaties en
andere landen of regio's, maar dan gaat het niet
over officiële Europese kampioenschappen, we-
reldkampioenschappen, wereldspelen of olympi-
sche spelen. Ik ben het met u eens dat de huidige
situatie soms voor de nodige problemen kan zor-
gen, ondermeer op het vlak van selecties en infor-
matiedoorstroming.

Zoals u weet, betracht ik met mijn beleid, dat in-
derdaad gericht is op het regionaliseren van de
sportbonden, vooral dat Vlaanderen een eigen
sportbeleid kan voeren voor alle niet-professionele
sportbeoefenaars. Overigens verandert een volledi-
ge splitsing van een sportbond niets aan de regle-
mentering van de internationale bonden inzake in-
ternationale vertegenwoordiging van landen.

U vroeg tot slot ook of ik op korte termijn van plan
ben iets te veranderen aan de huidige regeling in-
zake vertegenwoordiging van sportteams in inter-
nationale landentoernooien en of het niet mooi
zou zijn indien we over de Vlaamse tennis-, voet-
bal- of judoploeg kunnen spreken.

Principieel kan ik mij vinden in het standpunt dat
onze Vlaamse sportfederaties een eigen sportbe-
leid zouden moeten kunnen voeren, inclusief het
internationaal niveau, omdat ze op die manier een
geïntegreerd beleid zouden kunnen uitbouwen. Ik
ben echter op geen enkele wijze bevoegd om dit in
de praktijk effectief te realiseren. De Vlaamse
sportfederaties kunnen dit enkel via hun vertegen-
woordigers in de nationale koepel aankaarten bin-
nen hun internationale sportfederatie. Anderzijds
kan de overheid binnen het internationaal politiek
overleg inzake sport trachten deze problematiek
op de agenda te plaatsen. De vraag is in hoeverre
de overheid zich moet mengen in de interne orga-
nisatie van een internationale sportfederatie.

Ik wil daar wel de nodige energie in steken. Ik heb
daarover al gesprekken gevoerd, maar u begrijpt
dat dit niet onmiddellijk resultaat oplevert. Het is
mijns inziens wel het moment bij uitstek om daar
de nodige beweging in te krijgen, rekening hou-
dend met het feit dat een Vlaming het IOC voorzit.

In het verleden zijn terzake reeds de volgende ini-
tiatieven genomen. In 1997 heeft de Vlaamse
Sportfederatie een workshop georganiseerd met
als titel ‘Sportend Vlaanderen in Europa en inter-
nationaal’.

In 1999 heeft Sporta, zoals ik reeds heb vermeld,
een onderzoek gevoerd met als titel ‘De Vlaamse
Sport in internationaal perspectief’.

In 2001 heeft het Catalaans Olympisch Comité aan
Vlaanderen de medewerking gevraagd voor de
voorbereiding van ‘The First International Sports
Countries Conference’. Uitgangspunt daarbij is dat
het concept 'sportland' niet noodzakelijk samen-
valt met een territorium als zijnde een officieel
land van de UNO. Tot dusver vond één voorberei-
dende vergadering plaats, waaraan werd deelgeno-
men door de regio's Vlaanderen, Baskenland, Qué-
bec, Wales en Catalonië. Deze regio's zullen tevens
de stuurgroep vormen van de uiteindelijke confe-
rentie in 2002. De praktische organisatie ligt echter
bij Catalonië.

Tot slot is de principiële houding in deze van mijn
Franstalige collega mij officieel onbekend. Aange-
zien de tijd tussen het moment waarop uw interpel-
latie mijn kabinet bereikt heeft en deze commissie-
vergadering noodgedwongen vrij kort was, heb ik
hierover geen officieel contact met hem kunnen
opnemen. Toch heb ik hierover al vaak gesproken
met minister Demotte. Uit die informele contacten
blijkt dat hij hier wat voorzichtiger tegenover staat.

Het antwoord op uw zeer concrete vraag over de
Belgische Fed-, Davis- en Hopmanbekerteams zit
vervat in de vorige antwoorden. Een afzonderlijke
deelname aan deze wedstrijden is enkel mogelijk
indien de Vlaamse Tennisvereniging een afzonder-
lijke erkenning krijgt binnen de internationale
sportfederatie ITF. Ik heb daar vanzelfsprekend
geen bezwaar tegen, maar de eerlijkheid gebiedt
mij te zeggen dat ik niet zo optimistisch ben om dit
nog binnen deze legislatuur gerealiseerd te krijgen.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw uitvoerig antwoord. Het moet mij
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eerst van het hart dat ook ik door de snelle agen-
dering van deze interpellatie verrast was.

Ik kan grotendeels vrede nemen met uw antwoord
en denk dat we in grote mate op dezelfde golfleng-
te zitten. Toch wil ik nog het volgende kwijt.

Wanneer iemand het idee oppert om Vlaanderen
op sportgebied internationaal te laten optreden,
wordt dat vaak smalend weggewuifd met een op-
merking in de zin van ‘daar zijn die nationalisten
weer’. Toch pleit ik er sterk en duidelijk voor dat
volkeren en regio’s internationaal zouden moeten
kunnen optreden. Tegenover dat argument van eng
nationalisme plaats ik mijn vaststelling dat er thans
internationaal opgetreden wordt onder banieren
van staten en naties die te vuur en te zwaard tot
stand zijn gekomen en die dan een zogenaamd na-
tionaal gevoel naar buiten brengen. Ik verwijs in
dit verband bijvoorbeeld naar Spanje en Frankrijk.
Wat is daar de binding met gemeenschappen en
volkeren ?

Eigenlijk is elk internationaal toernooi een vorm
van bevrediging van staatsnationalisme met staats-
vlaggen en noem maar op. Ik verwijs in dit verband
bijvoorbeeld naar de belangrijke voetbalwedstrijd
tussen Engeland en Duitsland die in het kader van
Euro 2000 in Charleroi plaatsvond. De Britse pers
pakte toen uit met beelden uit de periode 1940-
1945. Wat heeft dat in godsnaam nog met sport te
maken ? Ik betreur dergelijke apologieën aan
staatsnationalisme.

Ik heb trouwens gelezen dat ook de Faeröer een
eigen ploeg hebben. Is dat wel een onafhankelijke
staat ?

De heer Miel Verrijken : Ja, maar dan wel onder de
Deense kroon.

De heer Kris Van Dijck : Wat de federaties betreft
die wel vragende partij zijn of waar er wel een in-
tentie zou zijn, blijf ik wel wat op mijn honger zit-
ten. Misschien leggen we onze aandacht te veel op
de voetbalbond.

Tot slot wens ik nog een motie aan te kondigen ter
ondersteuning van wat u in uw antwoord naar
voren hebt gebracht, namelijk dat we moeten pro-
beren om ook op internationaal vlak zo goed mo-
gelijk ons mannetje of vrouwtje te staan.

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de minister, het
door u geschetste institutionele kader is juist. Toch
wil ik in dit verband nog het volgende kwijt.

Vlaanderen heeft op politiek-institutioneel vlak
steeds het voortouw genomen in de strijd voor de
erkenning van de Europese volkeren en regio’s.
Mijns inziens zou Vlaanderen dit ook op sportge-
bied moeten doen, wat dus betekent dat we ons
daar wel degelijk mee moeten moeien.

Wat de betrokkenheid en verantwoordelijkheid
van de gemeenschappen en de diverse overheden
met betrekking tot jeugdsportopleiding betreft,
maar ook inzake het WADA, wordt ondermeer
medewerking en financiering door Europa ge-
vraagd.

We moeten daarover een grondig debat voeren en
daar zelfs het voortouw in nemen. In dat debat zal
de Britse kapstok een goede kapstok zijn.

Minister Bert Anciaux : Voor alle duidelijkheid wil
ik nog beklemtonen dat ik niet van plan ben om
niets te doen. Ik ben wel degelijk bereid daarin het
voortouw te nemen. Toch vind ik het op zich niet
verkeerd om als confederatie vertegenwoordigd te
zijn. Ik maak me trouwens weinig illusies dat men
internationale regels zomaar kan wijzigen.

Verder ben ik ook van mening dat de vertegen-
woordiging van Vlaanderen en Wallonië een co-
communautaire vertegenwoordiging moet zijn, en
dus geen unitaire vertegenwoordiging. België moet
zich sterker profileren als de confederatie tussen
Vlaanderen en Wallonië. Ik heb er geen probleem
mee dat een dergelijke confederatie – wat dus iets
helemaal anders is dan een abstract unitaire Belgi-
sche staat die in deze geen enkele bevoegdheid
heeft – als vertegenwoordiger optreedt in dat con-
federalisme. Via een dergelijk confederalisme kan
men op internationaal vlak wel zijn plaats opeisen.
Ik kan dit wat vergelijken met de culturele instel-
lingen hier in Brussel die thans federale instellin-
gen zijn en waarvan we cocommunautaire instellin-
gen willen maken, dus instellingen die door Vlaan-
deren én Wallonië worden gedragen. Ik heb er dan
ook geen enkel probleem mee dat Vlaanderen en
Wallonië zich internationaal opstellen als twee ver-
bonden of samenwerkende entiteiten.

Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door de heer Van Dijck, door me-
vrouw Hermans en door de heer Strackx werden
tot besluit van deze interpellatie met redenen om-
klede moties aangekondigd. Ze moeten zijn inge-
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diend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag
volgend op de sluiting van de vergadering. Ze zul-
len worden gedrukt en rondgedeeld.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

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 het antwoord
van de minister op onze interpellatie van 28 maart
2002 inzake de uitholling van het decreet van 24
juli 1996 met betrekking tot de niet-professionele
sportbeoefenaar door federale KB's

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 het antwoord van de minister op
onze interpellatie van 28 maart 2002 inzake de uit-
holling van het decreet van 24 juli 1996 met betrek-
king tot de niet-professionele sportbeoefenaar
door federale KB's.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, deze vraag om
uitleg is een voortzetting van een interpellatie die
ik op 28 maart jongstleden heb gehouden in deze
commissie. Ik wilde er toen de aandacht op vesti-
gen dat federale wetgeving met betrekking tot
sportbeoefening verregaande repercussies heeft en
een beperking is van het toepassingsgebied van be-
paalde Vlaamse regelgeving. De regelgeving om-
trent de niet-professionele sportbeoefenaar wordt
uitgehold door een federaal koninklijk besluit dat
stelt dat het minimumloon voor professionele
sportbeoefenaars wordt gehalveerd. Daarnaast is
er een federaal koninklijk besluit waarbij de poort
wordt opengezet om sportcontracten te laten af-
sluiten door personen vanaf 16 jaar. Daardoor
wordt de vrijheid van de sportbeoefenaar beperkt.

De minister antwoordde dat er geen sprake was
van de verlaging van de leeftijd en dat de halvering

van het inkomen te maken had met deeltijdse con-
tracten. Bij nalezing van beide koninklijke beslui-
ten stel ik evenwel vast dat dit antwoord van de
minister niet overeenstemt met de inhoud ervan.

Het koninklijk besluit van 26 juni 2000 houdt in-
derdaad de halvering van het minimumloon in
voor betaalde sportbeoefenaars. Er wordt nergens
melding gemaakt dat dit enkel van toepassing zou
zijn op deeltijdse contracten. Dit koninklijk besluit
vervangt dat van 14 december 1999 waarin het be-
drag nog werd bepaald op 551.951 frank.

Een koninklijk besluit van 18 juli 2001 bevestigt dit
verlaagde minimumloon en indexeert het bedrag.
Een ander koninklijk besluit van diezelfde datum
verlaagt de minimumleeftijd voor het afsluiten van
deeltijdse arbeidscontracten in de sporttakken bas-
ketbal, voetbal, volleybal en wielrennen tot 16 jaar.
Ook dit tweede koninklijk besluit vervangt een ko-
ninklijk besluit van 26 juni 2000 waarin de mini-
mumleeftijd voor het afsluiten van arbeidscontrac-
ten in het kader van de wet van 1978 wordt vastge-
legd op 18 jaar voor bovengenoemde sporttakken.
De koppeling tussen de verlaagde leeftijd en de
deeltijdse contracten wordt dus pas gemaakt in het
koninklijk besluit van 18 juli 2001 en niet zoals de
minister stelde in dat van 26 juni 2000.

Ik handhaaf derhalve mijn vragen aangezien door
de invoering van deze koninklijke besluiten er nu
veel meer sporters onder de toepassing van de wet
van 1978 ressorteren. Ze kunnen dus niet langer
jaarlijks gratis van club veranderen. Heel wat échte
amateursporters en jongeren tussen 16 en 18 jaar
worden op die manier onttrokken aan het Vlaamse
sportbeleid en kunnen opnieuw worden verhan-
deld door de sportclubs. Niets belet de federale
overheid om morgen dat minimumloon nog eens te
verlagen tot bijvoorbeeld 1.000 euro per jaar zodat
bijna elke sporter die een vergoeding krijgt, gefe-
deraliseerd wordt terwijl sport met inbegrip van de
transferregeling een exclusief Vlaamse bevoegd-
heid is.

Mijnheer de minister, bent u van mening dat al wie
het huidige minimumloon verdient, moet worden
beschouwd als professionele sportbeoefenaar ?
Bent u van mening dat jongeren vanaf 16 jaar die
basketbal spelen, voetballen, volleybalen of wiel-
rennen een arbeidsovereenkomst mogen
afsluiten ? Hoe motiveert u het onderscheid met
de andere sporttakken ? Bent u bereid om de be-
langen van alle Vlaamse sporters te verdedigen bij
de federale minister van Arbeid ? Die schat de
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consequenties van zijn regelgeving misschien on-
voldoende in.

De voorzitter : De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, we steunen mevrouw Van
Hecke voor 100 percent. Ik roep het parlement op
om zich eendrachtig te verzetten tegen alle maatre-
gelen die de Vlaamse vrijheidsregeling in het ge-
drang brengen. Ik heb een maand geleden naar
aanleiding van de interpellatie ook al gezegd dat
het nuttig is om het statuut van de niet-professio-
nele sportbeoefenaar in het oorspronkelijke de-
creet zodanig te wijzigen dat het waterdicht wordt.
We kunnen het begrip ‘niet-professioneel’ op een
andere manier definiëren. Bij de bespreking van
het decreet is destijds de mogelijkheid geopperd
om er een vorm van opleidingsvergoeding in te
‘smokkelen’. Onze fractie heeft zich daar toen
hardnekkig tegen verzet. Mocht u dit nogmaals
overwegen, dan zullen we dat zeker opnieuw doen.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
dames en heren, ik wil een duidelijk onderscheid
maken tussen de juridisch-technische inleiding van
de vraag en de veeleer principiële concrete vragen
die mevrouw Van Hecke daar uiteindelijk aan kop-
pelt. Op het principiële vlak liggen onze standpun-
ten bijzonder dicht bij elkaar. Op het gevaar af er
een welles-nietesspelletje van te maken, blijf ik in-
zake het juridisch-technische aspect bij mijn ant-
woord van 28 maart jongstleden.

U vroeg of ik van mening ben dat al wie 7260 euro
per jaar verdient, moet worden beschouwd als pro-
fessionele sportbeoefenaar en derhalve moet wor-
den onttrokken aan de toepassing van het decreet
van 24 juli 1996. In mijn antwoord op uw interpel-
latie over het KB van 18 juli 2001 stelde ik dat
reeds bij KB van 26 juni 2000 het minimumloon
werd gehalveerd, maar dat dit enkel van toepassing
is op de deeltijds tewerkgestelde sportbeoefenaar.

In uw vraag om uitleg stelt u dat de nalezing van
beide KB's deze stelling tegenspreekt en dat ner-
gens melding wordt gemaakt van het feit dat de
halvering enkel slaat op deeltijdse contracten. U
vergist zich echter. Bij lezing van de kopie die ik u
zal bezorgen, zult u me gelijk geven. Het KB van
26 juni 2000, gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad op 5 juli 2000, draagt de volgende titulatuur :
‘Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk
Besluit van 14 december 1999 tot vaststelling van
het minimumbedrag van het loon dat men moet

genieten om als betaalde sportbeoefenaar te wor-
den beschouwd, waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 16 mei 2000 van het Nationaal Paritair
Comité voor de sport betreffende het gewaarborgd
gemiddeld minimuminkomen’.

In dit KB wordt enerzijds in artikel 1 het mini-
mumbedrag van het loon dat men moet genieten
om als betaalde sportbeoefenaar te worden be-
schouwd, verlaagd van 551.951 frank tot 275.976
frank. Anderzijds wordt in artikel 2 ook de CAO
van 16 mei 2000 van het Nationaal Paritair Comité
voor de sport betreffende het gewaarborgd gemid-
deld minimuminkomen algemeen bindend ver-
klaard. In artikel 1 en 2 van die algemeen bindend
verklaarde CAO staat letterlijk dat voor werkne-
mers die normale voltijdse arbeidsprestaties ver-
richten, het gemiddeld minimuminkomen op jaar-
basis 551.951 frank bedraagt. Het feit dat de ver-
laagde loongrens enkel van toepassing is op de
deeltijdse tewerkstelling blijkt ook uit de CAO van
7 juni 2000 betreffende de deeltijdse arbeidsover-
eenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar. In ar-
tikel 3 van de bijlage bij die CAO wordt verwezen
naar die verlaagde loongrens. Deze CAO is nog
van toepassing tot 30 juni 2002. De samenlezing
van het KB van 18 juli 2001 met de beide CAO’s
toont mijn stelling overduidelijk aan.

Theoretisch zou er wel een probleem kunnen zijn
omdat de CAO van 16 mei 2000 afliep op 1 januari
2001 en werd verlengd bij CAO van 20 december
2000 tot 1 januari 2002. In de praktijk blijken er
echter geen problemen te rijzen en houden de ver-
tegenwoordigers van de werknemers in het Natio-
naal Paritair Comité de zaak nauwlettend in het
oog.

De CAO van 20 december 2000 had normaal reeds
moeten zijn verlengd. Door afwezigheid van een
groep vertegenwoordigers van de werkgeversorga-
nisatie echter is de verlenging nog niet kunnen in-
gaan. Met het oog op het aflopen van de CAO van
7 juni 2000 op de deeltijdse tewerkstelling wordt
op 30 juni 2002 over al deze CAO's opnieuw on-
derhandeld. Uit overleg met de griffier van het Na-
tionaal Paritair Comité en vertegenwoordigers van
de werknemersorganisaties blijkt er geen enkele
twijfel te bestaan dat de huidige regeling zal wor-
den voortgezet, met andere woorden het gehal-
veerde bedrag voor deeltijdse tewerkstelling en het
dubbele bedrag voor normale voltijdse tewerkstel-
ling.

U vroeg of ik van mening ben dat jongeren vanaf
16 jaar die basket spelen, voetballen, volleyballen
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of wielrennen een arbeidsovereenkomst mogen af-
sluiten en hoe ik het onderscheid motiveer met de
andere sporttakken. In zijn algemeenheid kan ik
het met deze stelling uiteraard niet eens zijn. Ik
ben net als de commissieleden van mening dat de
overgang van spelers tot 18 jaar principieel vrij
moet zijn. Mevrouw Van Hecke, u stelt dat het toe-
passingsgebied van de wet van 1978 door het KB
van 18 juli 2001 uitgebreid wordt omdat basketbal-
lers, voetballers, volleyballers en wielrenners nu
vanaf 16 jaar een deeltijdse arbeidsovereenkomst
kunnen afsluiten. Dit is niet helemaal correct.

In het KB van 18 juli 2001 is opgenomen dat de
leeftijdsgrens van 18 naar 16 jaar werd verlaagd
voor de specifieke sporten voetbal, basketbal, vol-
leybal en wielrennen ten opzichte van het KB van
26 juni 2000 indien de arbeidsovereenkomst ge-
koppeld is aan specifieke voorwaarden, namelijk
minder dan tachtig uur tewerkstelling per maand.
Het gaat dus om een deeltijdse arbeidsovereen-
komst. Het KB van 18 juli 2001 is in feite een
rechtzetting van dat van 26 juni 2000. Dit KB heeft
de minimumleeftijd om een arbeidsovereenkomst
voor betaalde sportbeoefening af te sluiten voor
bepaalde sporttakken op 18 jaar gelegd. Deze be-
paling was in strijd met de algemene wetgeving die
de leeftijdsgrens om een arbeidsovereenkomst af
te sluiten al sinds 1983 op 16 jaar heeft gelegd. Bij-
gevolg blijft, zoals het KB van 18 juni 2001 stelt, de
leeftijdsgrens van 18 jaar van toepassing voor de
sportbeoefenaars die meer dan 80 uur per maand
worden tewerkgesteld.

– De heer Marino Keulen treedt als voorzitter op.

Zestienjarigen kunnen al sinds 1983 een arbeids-
overeenkomst voor betaalde sportbeoefening af-
sluiten. Artikel 6 van de wet van 24 februari 1978
bepaalt dat een overeenkomst voor betaalde sport-
beoefening ten vroegste kan worden afgesloten
vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. Volgens
de wet van 1983 loopt de voltijdse leerplicht tot het
einde van het schooljaar waarin iemand 16 jaar
wordt. De deeltijdse leerplicht loopt tot de dag
waarop iemand 18 jaar wordt.

Wat de derde vraag betreft, kan ik kort zijn. Ik ben
uiteraard bereid om de belangen van de Vlaamse
sportbeoefenaars bij de federale regering te verde-
digen. Ik blijf evenwel bij mijn standpunt van 28
maart 2002. De belangen van de Vlaamse sportbe-
oefenaars zijn in dit geval namelijk niet eenduidig.

De sociale bescherming die door de federale wet
wordt geboden, moet worden afgewogen tegen de
bewegingsvrijheid die het Vlaams decreet de sport-
beoefenaars biedt. Hoewel ik erken dat deze afwe-
ging gedeeltelijk arbitrair is, kan ik, net als mijn
voorganger, de halvering van de loongrens aan-
vaarden omdat ze aan een correcte toepassing van
de wet op de deeltijdse tewerkstelling is gekop-
peld.

De grens van het minimumloon voor deze deeltijd-
se tewerkstelling ligt op een aanvaardbare hoogte.
Dit betekent dat het decreet op de niet-professio-
nele sportbeoefening een ruim toepassingsgebied
heeft.

Aangezien het hier een vrij technische materie be-
treft, zal ik de leden van deze commissie een schrif-
telijke versie van mijn antwoord bezorgen.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de minister,
mijns inziens zit er een fout in uw redenering. Ik
heb het hier specifiek over de combinatie van de
regelgeving die het minimumloon voor professio-
nele sportbeoefenaars halveert en van de CAO die
hierover is afgesloten.

Het principe van het minimumloon blijft bestaan.
Het paritair comité heeft een door werkgevers en
werknemers gehonoreerde afspraak gemaakt
waardoor het gemiddeld minimumloon in de sec-
tor, zolang de CAO loopt, het dubbele is van het
vereiste minimumloon.

Vermits de CAO stelt dat het gemiddeld minimum-
loon overeenkomt met het vroegere bedrag, name-
lijk het dubbel van wat in het KB is opgenomen,
concludeert u dat deze bepaling enkel voor deel-
tijds tewerkgestelde sportbeoefenaars geldt. Ik ben
het hier niet mee eens. De limiet die bepaalt of ie-
mand professioneel wordt betaald, is en blijft
250.000 frank.

Het is een gelukkig toeval dat in een CAO is vast-
gelegd dat het gemiddeld inkomen hoger moet
zijn. In theorie is de inkomensgrens evenwel gehal-
veerd. Omwille van de vigerende CAO heeft dit
momenteel geen praktische gevolgen. In theorie is
de bevoegdheid evenwel verkleind. Indien dit niet
het geval zou zijn, zou het KB geen enkele zin heb-
ben. Het is niet omdat een CAO een ander bedrag
naar voren schuift, dat er met dit KB nooit iets zal
gebeuren. In theorie blijft het hier immers om een
halvering gaan. Dat er zich momenteel geen prakti-
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sche problemen voordoen, is geen reden om de
theoretische halvering van de inkomensgrens te
aanvaarden. Het argument dat de CAO een hoger
bedrag aangeeft, is op dit vlak geen argument.

Wat de impact van de CAO op deze discussie be-
treft, blijf ik bij mijn mening. Deze regelgeving ver-
kleint de Vlaamse bevoegdheid inzake de regelge-
ving voor de niet-professionele sportbeoefening.

Ik heb de bewuste CAO gelezen. In de praktijk
voorziet deze CAO momenteel in een hoger be-
drag dan het KB. Hoewel dit voor de sector bin-
dend is, betreft het hier geen overheidsregelgeving.
Dit betekent dat de overheid zich heeft laten beet-
nemen. Hoewel de overheid de inkomensgrens
voor de niet-professionele sportbeoefenaar heeft
gehalveerd, is er een CAO dat hogere bedragen
oplegt.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Ik besef dat deze kwestie
fundamentele gevolgen zou kunnen hebben. We
zijn het er evenwel over eens dat er zich momen-
teel geen praktische problemen voordoen. Indien
hierover twijfel blijft bestaan, wil ik gerust een ex-
pert om een duidelijk juridisch advies vragen.

Ik hanteer een duidelijke redenering. Mevrouw
Van Hecke stelt dat er geen praktische problemen
zijn omdat er, hoewel de overheid het eigenlijk an-
ders had gewild, toevallig een gunstige CAO is af-
gesloten. Deze CAO wordt echter in hetzelfde KB
algemeen bindend verklaard. Er zijn geen prakti-
sche problemen omdat het in de CAO opgenomen
bedrag in punt 2 van het KB wordt vermeld. Het is
geen toeval. Het CAO wordt in het KB expliciet
vermeld.

Ik neem de opmerkingen van mevrouw Van Hecke
zeer ernstig. Ik wil hierover geen twijfel laten be-
staan. Als de CAO niet meer wordt verlengd, ver-
valt punt 2 van het KB. Dit betekent dat enkel punt
1 overblijft. Aangezien ik de bezorgdheid van me-
vrouw Van Hecke kan begrijpen, zal ik nagaan of
we stappen moeten zetten om mogelijke toekom-
stige problemen te voorkomen.

Ik zal nog een duidelijk juridisch advies vragen. In-
dien er twijfel is, moet ik in actie treden om te
voorkomen dat er in de toekomst problemen zou-
den ontstaan.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Hoewel ik deze dis-
cussie niet eindeloos wil rekken, wil ik nog even op
de titels in het KB wijzen. Punt 1 is een reglemen-
taire bepaling. Punt 2 is een conventionele bepa-
ling. Ik vind het problematisch dat punt 1, dat de
halvering betreft, een reglementaire bepaling is.

De bevestiging van CAO’s kan vaker in KB’s wor-
den gevonden. De verlenging van een CAO is
evenwel een apart KB. Het bindend verklaren van
een CAO houdt geen aanpassing van de reglemen-
taire bepalingen in. Die bepalingen blijven gewoon
bestaan. (Opmerkingen van minister Bert Anciaux)

Ook de contracten van zestienjarigen blijven me
zorgen baren. Ik ben het niet eens met de door de
minister geschetste juridische omkadering. Ik ben
me ervan bewust dat zestienjarigen deeltijdse ar-
beidscontracten kunnen afsluiten. Indien ze dit niet
zouden kunnen, zou er in het onderwijs immers
geen deeltijdse vorming zijn.

In 2000 heeft een KB de leeftijdsgrens voor ar-
beidsovereenkomsten voor betaalde sportbeoefe-
ning op 18 jaar gelegd. Dit betekent dat deze con-
tracten uit die regelgeving zijn gesloten. Die grens
is later voor bepaalde sporttakken verlaagd. Om
inbreuken op de wet op de leerplicht te vermijden,
gaat het hier uiteraard om deeltijdse arbeidscon-
tracten.

Ik heb het hier moeilijk mee. Voor jongeren zijn
contracten voor betaalde sportbeoefening eigenlijk
vrij gevaarlijk. Dezelfde problemen doen zich voor
in de kunst- en muzieksector.

Ik weet dat bepaalde jongeren contracten afsluiten
om hun sport op een contractuele basis te beoefe-
nen. Vaak betekenen die contracten echter dat ze
vastzitten in een carcan waar ze slechts moeizaam
weer uitraken. Het laten tegentekenen door de ou-
ders is geen oplossing. Dit is het systeem dat mo-
menteel wordt gebruikt om de contracten later te
laten vernietigen.

Jongeren zijn vaak enthousiast om een contract
met deeltijdse vorming af te sluiten. Voor hen bete-
kent het dat ze slechts de helft van de tijd naar
school moeten en alle andere beschikbare tijd aan
hun sport kunnen besteden.

Er zijn echter heel wat handige mensen die de klei-
ne lettertjes van dergelijke contracten beter ken-
nen dan de jongeren. Zij laten jongeren contracten
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tekenen die hen veel langer vasthouden dan we
oorspronkelijk hebben bedoeld.

We hebben jongeren een zekere ruimte en vrijheid
willen laten. Dit betekent dat we hen soms ook
tegen zichzelf moeten beschermen. De beste ma-
nier om dit te doen, lijkt me een verhoging van de
leeftijdgrens tot 18 jaar.

Om te voorkomen dat jongeren in een vrijheidsbe-
perkend carcan terechtkwamen, waren deeltijdse
arbeidscontracten vroeger uitgesloten. Aangezien
ze zich vaak door hun enthousiasme laten leiden,
moeten we de jongeren soms tegen zichzelf be-
schermen. We moeten eens nagaan of we ons
standpunt niet moeten wijzigen.

De voorzitter : De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx : Mijnheer de voorzitter, we
mogen deze principiële discussie niet in een debat
over juridische en semantische spitsvondigheden
laten verzanden. Het gaat hier om de vraag wie
precies een professioneel sportbeoefenaar is.

We moeten hiervoor een sluitende bepaling vin-
den. Momenteel wordt enkel het inkomen in aan-
merking genomen. Aangezien dit systeem niet
klopt, moeten we een andere methode vinden. Er
zijn tal van voetballers in de lagere afdelingen die
meer dan 7.260 euro per jaar verdienen. Als we die
allemaal als professionele voetballers beschouwen,
valt de helft van onze voetballers niet langer onder
de bepalingen van het decreet op de niet-professio-
nele sportbeoefening. We moeten eens creatief na-
denken over een sluitende formulering.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking, over het statuut van de
sportschutters

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Roegiers tot de heer Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aan-
gelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking,
over het statuut van de sportschutters.

De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers : Mijnheer de voorzitter, een
aantal weken geleden is het wetsontwerp houden-
de de regeling van economische en individuele ac-
tiviteiten met wapens in het federaal parlement in-
gediend.

Spirit heeft een vrij uitgebreid en zeer concreet
standpunt over het privé-wapenbezit. We willen dit
namelijk zoveel mogelijk bannen. We hebben hier
trouwens zeer goede redenen voor. Het aantal do-
delijke incidenten met vuurwapens is de laatste
jaren enorm gestegen.

Ik zou in dit verband even willen verwijzen naar
het grote aantal familiedrama’s waarmee we de
laatste tijd worden geconfronteerd. Een oom heeft
zijn neefje van drie jaar neergemaaid. In Kalmt-
hout heeft een man die naar een boom schoot hon-
derden meters verder een kind gedood. In Nanter-
re heeft een dolle schutter een halve gemeenteraad
naar de verdoemenis geholpen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat
het bezit van een wapen de overlijdenskans van de
bezitter en van zijn huisgenoten aanzienlijk ver-
hoogt. Verschillende onderzoeksploegen, waaron-
der het gerenommeerde Center for Disease Con-
trol, zijn tot eensluidende conclusies gekomen. Wa-
penbezit verhoogt de kans op doodslag, op inciden-
tele dood en op zelfmoord.

Ik wil de leden van deze commissie een drietal be-
sluiten van dergelijke onderzoeken niet onthou-
den. In gezinnen die een wapen bezitten, is de kans
op zelfdoding door de bezitter of door zijn huisge-
noten twee tot vijf keer groter dan bij andere ge-
zinnen. Bij gezinnen met vuurwapens is de correla-
tie met doodslag in de eigen omgeving 2,2 tot 2,7
keer groter. Het is trouwens opvallend dat het ver-
antwoord gebruik van deze wapens in zelfverdedi-
gingssituaties verwaarloosbaar blijkt te zijn.

Dit laatste is niet onbelangrijk. Naar aanleiding
van het indienen van het eerder vermelde wetsont-
werp hebben een aantal organisaties en personen
hun standpunt terzake bekendgemaakt. Blijkbaar
wint in Vlaanderen de idee veld dat wapenbezit de
veiligheid verhoogt.

Om het groeiende onveiligheidsgevoel op te los-
sen, heeft Unizo onlangs voor een uitbreiding van
de wettige zelfverdediging gepleit. CD&V heeft
het voorstel gelanceerd om de wettige zelfverdedi-
ging met de wettige verdediging van het eigen bezit
uit te breiden.
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Het standpunt van de heer Coveliers tart evenwel
elke verbeelding. Hij meent dat een beter bewa-
pende bevolking of, in zijn jargon, beter bewapen-
de burgers zichzelf beter tegen agressie kunnen be-
schermen. Ik weet dat de heer Coveliers regelmatig
door zijn partijvoorzitter wordt teruggefloten. Het
is me niet duidelijk of dit nu ook is gebeurd.

Wij hebben met Spirit op een onderbouwde ma-
nier een tegengewicht willen bieden. We willen
aantonen dat de veiligheid waar een aantal organi-
saties mee zwaaien, niet gediend wordt met deze
Far-Westmaatregelen. De heren Vankrunkelsven
en Van Weert hebben herhaaldelijk opgeroepen tot
een breder debat over particulier wapenbezit. Tot
op heden is deze oproep zonder al te veel succes
gebleven, niettegenstaande het veiligheidsdebat
hoog op de agenda staat en het mijn inzicht is dat
het privé-wapenbezit ter sprake moet komen.

Het statuut van de sportschutter is een belangrijk
aspect van de wapenwet. Het is bovendien een ge-
meenschapsbevoegdheid. Wij willen het sportschie-
ten niet onmogelijk maken, maar willen naar een
manier zoeken om onze doelstelling van het weg-
houden van wapens uit de huiselijke sfeer en het
behoud van deze sporttak te verzoenen.

Op dit ogenblik zou een deel van het particulier
wapenbezit worden geregeld onder het mom van
de sportschutter. Het is belangrijk dat een degelijk
statuut wordt uitgewerkt.

Mijnheer de minister, binnen welke termijn denkt
u een statuut van de sportschutter rond te
hebben ? Bent u van plan dit statuut in het Vlaams
Parlement te bespreken ? Hoe ziet u het statuut in
verband met het particulier wapenbezit ? Bent u
voorstander van particulier wapenbezit, ook als dat
het sportschieten tot doel heeft ?

De voorzitter : De heer Schuermans heeft het
woord.

De heer Eddy Schuermans : Ik heb met aandacht
naar de vraag geluisterd. Ik had de indruk dat de
vraagsteller het sportschieten wilde afschaffen. Op
het laatste moment toonde hij zich geïnteresseerd
in het oplossen van het statuut van de sportschie-
ter. Daar moet in uitvoering van de federale wa-
penwet toch gestalte aan worden gegeven. De
vraag is hoe beide zaken kunnen worden verzoend.

De voorzitter : De heer Van Nieuwkerke heeft het
woord.

De heer André Van Nieuwkerke : Ik deel de analy-
se van de heer Roegiers. Ik ben verheugd dat hij de
mensen die het sportschieten tot hobby hebben
verheven, niet in de kou laat staan. Deze mensen
zijn zelf vragende partij voor een duidelijke regel-
geving. Zij zijn moegetergd door de algemene sfeer
die de jongste tijd rond wapenbezit is gecreëerd.
Zij voelen zich bedreigd. Een duidelijk statuut zou
het ongenoegen wegnemen. Deze mensen voelen
zich slachtoffer.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, wij hebben ons geëngageerd om het sta-
tuut van de sportschutter op te stellen. Bloso heeft
na overleg met de betrokken sportfederaties en het
ministerie van Justitie reeds enige maanden gele-
den een ontwerp van decreet voorgelegd. Ik heb
Bloso gevraagd een nieuwe tekst op te stellen
omdat verschillende punten moeten worden aange-
past, vermits ik geen risico wil nemen na de ver-
strenging van de federale wapenwet en geen deu-
ren wens te openen.

Ik heb als pacifist bedenkingen bij de beoefening
van deze sport, maar ik zal als minister van Sport
het nodige doen en een correct statuut voor de
sportschutter uitwerken. Ik zal Bloso vragen de
tekst voor de eerste helft van de maand mei te be-
zorgen. Er zal misschien nieuw overleg nodig zijn.
Intussen blijkt dat de definitieve goedkeuring van
de federale wapenwet nog wel even op zich zal
laten wachten. Ik zal een uitgewerkte tekst afron-
den die in overeenstemming is met de nieuwe wa-
penwet en deze tekst aan het parlement voorleg-
gen.

Ik ben voorstander van het afschaffen van het par-
ticulier wapenbezit. De uitzonderingen moeten
door de federale wapenwet worden bepaald. Het
verstrengen van de wapenwet mag geen hypocriete
aangelegenheid worden. Particulier wapenbezit
mag dan misschien subjectief bijdragen tot een vei-
ligheidsgevoel, objectief vermindert de veiligheid
daardoor.

Ik zal erover waken dat de activiteiten van de
sportschutter niet onmogelijk worden. Het decreet
wordt verstrengd, maar er wordt in voorwaarden
voorzien voor het toekennen van sportschuttersli-
centies. Ik denk aan voorwaarden inzake leeftijd,
een theoretisch en praktisch examen waarbij naar
de kennis van de wapenwetgeving wordt gepeild en
naar de geschiktheid om veilig een vuurwapen te
hanteren. Er moet ook over andere dingen worden
gepraat : de geldigheidstermijn van de vergunning,
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het inschakelen van schuttersorganisaties die door
de Vlaamse overheid worden erkend, het voorleg-
gen van bewijzen van goed gedrag en zeden en nog
andere zaken.

Het is mijn bedoeling de sportschutterslicentie los
te koppelen van de vergunning. Het is dus niet ver-
eist dat elke sportschutter een wapen bezit om een
licentie te krijgen. Op die manier kan het persoon-
lijk wapenbezit in het kader van het sportschieten
worden teruggeschroefd. In dit kader wordt het
persoonlijk wapenbezit bemoeilijkt. Dit doet geen
afbreuk aan het feit dat erkende schuttersorganisa-
ties als collectieve vergunninghouder kunnen fun-
geren zodat het sportschieten veilig wordt gesteld.
Het persoonlijk bezit van het wapen wordt wel be-
moeilijkt.

Ik ben streng voor de sportschutter. Ik wil niet in
achterpoortjes voorzien, maar het sportschieten
kan verder beoefend worden zonder dat dit aanlei-
ding geeft tot het verhogen van mogelijkheden om
persoonlijk een wapen in bezit te hebben. De ach-
terpoortjes blijven gesloten.

Voor de historische schuttersgilde bekijk ik de pro-
blematiek anders. Zij hebben geen problemen met
verstrengde voorwaarden. Zij worden opgenomen
in de algemene regelgeving, maar aan hen worden
wel afwijkingen toegestaan. Iedereen gaat hiermee
akkoord.

De voorzitter : De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers : Ik dank de minister voor
zijn antwoord. Ik ben blij dat wij op dezelfde golf-
lengte zitten wat het particulier wapenbezit betreft.
Ik kijk uit naar het statuut dat aan het parlement
zal worden voorgelegd.

De heer Eddy Schuermans : Een aantal elementen
waaronder de leeftijd komen aan bod bij het op-
stellen van een statuut. Voorziet de minister hierop
een afwijking ? Of laat de minister de jongeren ook
aan bod komen ?

De heer André Van Nieuwkerke : Ik ga akkoord
met de filosofie die de minister in zijn antwoord
heeft gelegd. De schuttersverenigingen in het alge-
meen hebben al een moeilijke reglementering.

Minister Bert Anciaux : De leeftijdsvoorwaarden
zullen zeker niet worden verlaagd. Ik wil hier nog
geen uitspraak over doen, maar ik wil hierover

overleggen. Mijn uitgangspunt blijft niettemin dat
een en ander geen leeftijdsverlaging kan inhouden.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jan Van Duppen tot
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over de tekortkomin-
gen die de prestigieuze initiatieven naar aanleiding
van Brugge 2002 ontsieren

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Duppen tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brus-
selse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamen-
werking, over de tekortkomingen die de prestigieu-
ze initiatieven naar aanleiding van Brugge 2002
ontsieren.

De heer Van Duppen heeft het woord.

De heer Jan Van Duppen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, er zijn twee tekortkomingen
die ik wou aankaarten. Brugge 2002 zal de stad op-
nieuw naar een Europees niveau kunnen tillen, na
een al te lange stilte. Het eerste probleem behelst
de terracottabekleding van het reusachtige con-
certgebouw op het Zand. Het landschap wordt im-
mers al eeuwen gedomineerd door het Belfort, de
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Salvatorkathe-
draal.

Ik citeer uit de website van Brugge 2002 over dit
fenomenale bouwwerk van de architecten Robbe-
recht en Daan. Zij hebben de opdracht na een
wedstrijd binnengehaald. Zij hebben dit gebouw
vanuit een zeer persoonlijke visie vorm gegeven.

‘Het concertgebouw is een staaltje van technisch
vernuft, het omvat het grootste podium van het
land met een concertzaal met 1200 plaatsen, die
van een optimale akoestiek genieten. Er is een
unieke kamermuziekzaal, gevormd als een binnen-
koer van een Italiaanse palazzo, met een rondgang
die spiraalsgewijs om de scène heen cirkelt en op
zijn beurt plaats biedt aan 300 toeschouwers.

Het is een gebouw dat op een bijzondere manier
met licht omspringt. Het duidelijkste voorbeeld is
de toren van de kamermuziekzaal, die de lantaren-
toren heet omdat hij in het donker oplicht als een
lantaren op het plein. Op de bovenste verdieping is
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een café-restaurant met een prachtig dakterras dat
een uniek uitzicht over de stad biedt, zelfs tot aan
de kust. Aan de buitenkant van het gebouw prijkt
een reusachtig projectiescherm dat simultaan de
zaal en het plein kan bespelen. De architect heeft
het concept ontwikkeld vanuit zijn visie van de he-
dendaagse Vlaamse architectuur en de positione-
ring van het gebouw in zijn natuurlijke omgeving.
Daarom was het zijn keuze om het gebouw te be-
kleden met bruinrode terracottategels. Een van de
opvallende kenmerken van het concertgebouw is
een ode aan de bakstenen bravoure van de Salva-
torkathedraal.’

De bakstenen van de Salvatorkathedraal zijn dra-
gende bakstenen, maar de terracottabetegeling van
het concertgebouw is op verschillende plaatsen ge-
barsten of losgekomen. Ik begrijp dat het om pro-
ductiefouten gaat, omwille van een experimentele
kleurontwikkeling. Als Brugge 2002 toeristen uit
de hele wereld in niet geringe getale over de vloer
krijgt, lijkt dat een wat merkwaardige architectoni-
sche ervaring. Ik zou hierover graag een perspec-
tief van de minister te horen krijgen.

Wij hebben een bezoek gebracht aan de boeiende
tentoonstelling Jan Van Eyck, de Vlaamse Primitie-
ven en het Zuiden. Die tentoonstelling belicht de
aanwezigheid van Vlaamse primitieven in landen
als Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië en de in-
vloed van deze kunstenaars uit de 15de en 16de
eeuw op het werk van andere schilders en de inter-
nationale kunstmarkt. Er hangen topwerken uit
heel Europa. Dankzij een handig systeem van
blokbezoeken kan men op afspraak over de kop-
pen lopen, wat echter bijzonder onhandig is om de
kleinste details te kunnen zien. De bezoekers zou-
den het baanbrekend vakmanschap van vele hon-
derden jaren geleden moeten kunnen zien en een
schitterende kunstenaarsvisie ervaren.

Ik merkte dat Vrij Nederland ook een bezoek aan
de tentoonstelling had gebracht. Ik citeer : ‘Maar er
is het massapubliek dat wordt verwacht. Brugge is
immers Culturele Hoofdstad van Europa en dat
verhindert het vergelijkende concept van de ten-
toonstelling. De schilderijen hangen ver uit elkaar,
soms eenzaam als een postzegel aan de muur. In-
formatie in de zalen ontbreekt en het begeleidend
tekstboekje is verwarrend.’

Er wordt vervolgens een ode gebracht aan het
prachtige Groeningemuseum. Er wordt opgemerkt
dat het moeilijk is om dergelijk internationaal pu-
bliek op zijn wensen te bedienen. Ik ben met heel

wat verwachtingen naar de tentoonstelling gegaan
en verstijfd terug buitengestapt. Een van de be-
langrijkste problemen zit in de totale afwezigheid
van een audiorondleiding. De bezoekers krijgen
een klein boekje in de hand geduwd in corps 8,
waarin de wetenswaardigheden worden voorge-
steld die noodzakelijk zijn om een minimaal begrip
te krijgen van deze werken. Het gevolg is dat de
mensen in de eerste zalen letterlijk over hun bril-
glazen heen staan te turen.

Mijnheer de minister, het is waarlijk een aandoen-
lijk schouwspel te zien hoe Amerikanen, Engelsen,
Italianen, Japanners, Russen, Walen, Nederlanders
en Vlamingen broederlijk verenigd staan te turen
op een minuscuul boekje, zodat ze een intense visu-
ele ervaring van deze absolute topwerken aan de
muur ontberen. Eigenlijk staan we daar allen ver-
enigd in het ziende blind zijn. Voor wie dit gemier
ten langen leste opgeeft, openbaart zich een wereld
van schoonheid in de laatste portrettengalerij waar
mensen van vlees en bloed, met pukkels, rimpels en
zelfs overzinnelijke lippen, oog in oog staan met de
toeschouwer.

Is het ontbreken van zo’n degelijke veeltalige
audiorondleiding, die iedere bezoeker sinds vele
jaren bij iedere prestigieuze tentoonstelling, niet al-
leen in het buitenland, maar ook in Vlaanderen,
aangeboden wordt, geen schrijnende maar primi-
tieve schoonheidsfout van dit initiatief dat door de
diensten van de Vlaamse Gemeenschap mee wordt
georganiseerd en gesteund ?

Ik heb intussen het rendement opgedreven. De lo-
pende Van Gogh-Gauguintentoonstelling in Am-
sterdam, De Firma Brueghel hier naast de deur in
het Brussels Museum voor Oude Kunst en de Rik
Wouterstentoonstelling in het Paleis voor Schone
Kunsten puren allemaal hun succes voor een niet
onbelangrijk deel uit de kwaliteit van zo’n audio-
tour. Wie grote groepen mensen een kans wil geven
– in dit geval honderd jaar na de vorige tentoon-
stelling – nog eens kennis te maken met het werke-
lijk fenomenale werk van de Vlaamse Primitieven
en hun tijdgenoten, doet er goed aan al deze aspec-
ten van informatieoverdracht te benutten. Zien
doen we met onze ogen gesloten, om te kunnen re-
flecteren over het beeld, waarbij een muzikale
stem onze blik kan leiden en onze gedachten kan
geleiden. Dat heb ik gemist.

Gezien de ernst, het belang en de roep in de hele
wereld van deze tentoonstelling en van de lichtba-
ken op het concertgebouw, had ik graag de visie
hierop gekend van de minister van Cultuur.
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De voorzitter : Mijnheer Van Duppen, ik dank u
hartelijk voor uw betoog in plastische bewoordin-
gen. Het was een ode aan de luister van de taal, de
eerste bevoegdheid van de minister van Cultuur.

Mevrouw Declercq heeft het woord.

Mevrouw Veerle Declercq : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, het licht niet in mijn
bedoeling hierop een technisch antwoord te geven,
maar toch. Het boekje van de tentoonstelling is op
zich plezant en aangenaam. Het is ook een blijven-
de herinnering om mee naar huis te nemen.

Mijnheer Van Duppen, ik had in uw vraag om uit-
leg toch nog een andere kijk op Brugge 2002 ver-
wacht. Het verheugt ons dat u al tweemaal naar
Brugge bent gekomen, en we hopen dat u dat nog
zult doen. Het programma is op zich de moeite
waard, met fotografie, een dag van de solidariteit,
wijkinitiatieven, prachtige kunst, dansvoorstellin-
gen, toneel en muziek. Ik vind het belangrijk dat te
benadrukken.

Op het einde van 2002 komt er een evaluatie. Voor
Brugge is het belangrijk open en eerlijk aan de be-
volking te kunnen zeggen wat beter had gekund.
Niemand twijfelt aan de meerwaarde van het cul-
tuurjaar. De vraag mag echter worden gesteld of
het gaat om een toeristische meerwaarde of een so-
ciale meerwaarde.

We moeten ook durven vragen te stellen over de
negatieve kanten. Zijn er projecten in Brugge niet
kunnen doorgaan als gevolg van 2002, zoals ver-
keersveiligheidsprojecten, milieuprojecten en so-
ciale projecten ? Misschien is dat zo. Daarom moet
er een goede evaluatie komen en moet er goed
worden gecommuniceerd met de bevolking. De mi-
nister en de Vlaamse regering kunnen daar een rol
in spelen.

De voorzitter : De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, omdat de humor in
de politiek nooit ver weg mag zijn : ik dank me-
vrouw Declercq voor haar antwoord op de vraag
van de heer Van Duppen.

Mevrouw Veerle Declercq : Ik heb me dan nog
moeten inhouden, want ik had het cultuurjaar nog
veel meer willen verdedigen.

De voorzitter : De heer Van Nieuwkerke heeft het
woord.

De heer André Van Nieuwkerke : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, proble-
men die zich ongetwijfeld voordoen, zoals met de
bekleding van het concertgebouw en de vorm van
de rondleiding in de Van Eycktentoonstelling, kun-
nen altijd worden uitvergroot en geproblemati-
seerd. Ik sluit me evenwel aan bij het betoog van
mevrouw Declercq dat we oog moeten hebben
voor het geheel en de waarde van het project Brug-
ge Culturele Hoofdstad 2002.

Het is inderdaad jammer dat het concertgebouw
nog niet werd afgewerkt door de problemen met
de bedekking. Het is wat zielig dat het er niet uit-
ziet zoals de ontwerpers het hebben bedoeld. We
moeten echter rekening houden met de korte tijd
waarin dit bouwwerk is gerealiseerd. Er is een
technisch probleem met de kleur en de stevigheid
van de panelen. De Franse fabrikant slaagt er niet
in de gewenste kleur te maken. Dat is een techni-
sche kwestie. Het valt te vrezen dat het concertge-
bouw pas in zijn volle glorie zal verschijnen als het
cultuurjaar al ten einde is.

Gelukkig heeft het aan de binnenkant wel al zijn
volle glorie gekregen. Die is tot in de puntjes afge-
werkt, getuige de kunstzinnige disciplines die we er
al hebben kunnen bekijken en beluisteren. Dat is
een belangrijke keuze geweest.

Met betrekking tot de rondleiding op de tentoon-
stelling heb ik een tijd geleden van de bevoegde
schepen vernomen dat er verschillende formules
mogelijk zijn, en dat na rijp beraad geopteerd werd
voor het boekje en voor nocturnes. Er zullen ook
rondleidingen worden georganiseerd om te vermij-
den dat de individuele bezoekers worden gestoord
door de groepen. Daar is over nagedacht.

Mijnheer Van Duppen, u kunt de kwestie uitver-
groten en er een staatszaak van maken, maar het is
een praktische kwestie waar een keuze in is ge-
maakt. We moeten dat kunnen relativeren.

De voorzitter : Ik dacht dat Limburgers chauvinis-
tisch konden zijn, maar nu horen we het volksfront
voor de bevrijding van Brugge aan het woord. (Ge-
lach)

De heer Vermeulen heeft het woord.

De heer Jo Vermeulen : Voor wie na deze kleine
toeristische quiz zijn gading nog niet vindt in de ac-
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tiviteiten, zijn er uiteraard ook in Antwerpen heel
wat dingen te beleven. (Gelach)

De heer Jan Van Duppen : Na het antwoord van de
minister van Brugse Zaken zou ik het hier wel eens
over willen hebben. Ik wist niet dat het hier zo aan
toe ging, maar misschien is het de gewoonte. Dat
zou erg zijn, want dan is cultuur in Vlaanderen ge-
regionaliseerd, geparticulariseerd en versnipperd
tot steden en dorpen. Misschien moesten we eens
aan stadsstaten denken.

De voorzitter : Dat is een aangelegenheid voor de
commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden.

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, dit is geen kwestie van stadsstaten, want
we delen ongeveer dezelfde visie. Ik ben in 2001
heel vaak in Brugge geweest, en in 2002 ben ik er
zo vaak dat ze beginnen te geloven dat ik daar ga
wonen. Dat is echter niet het geval, althans niet tij-
dens mijn actief politiek leven.

Er gebeuren daar trouwens schitterende dingen.
Dit is niet louter de verantwoordelijkheid van
Brugge alleen, want Brugge 2002 is een Vlaams,
een internationaal en een Europees programma,
waar we met zijn allen fier over mogen zijn. Het is
nuttig en belangrijk dat ook Antwerpenaren, Lim-
burgers en wie dan ook er bezorgd om zijn.

Vooreerst moet ik u erop wijzen dat het concertge-
bouw en Brugge 2002 Culturele Hoofdstad van Eu-
ropa in de eerste plaats initiatieven zijn van de stad
Brugge. De partners in de VZW concertgebouw
zijn de stad, de provincie en lokale verenigingen.
De Vlaamse Gemeenschap heeft de VZW een be-
langrijke infrastructuursubsidie verleend en heeft
een toeziend lid in de raad van bestuur. De VZW
Brugge 2002 kan rekenen op een niet onaardige
subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de
uitwerking van het programma en de realisatie
ervan werd een intendant aangeduid. De Vlaamse
Gemeenschap heeft bijgevolg in geen van beide
VZW’s een sturende rol. Daar ging uw vraag ech-
ter niet over.

Over het probleem van de terracottabekleding van
het concertgebouw, heb ik mij bij het coördinatie-
bureau van het gebouw geïnformeerd. Ik kan u de
technische informatie daarover bezorgen. Conform
de bij de aanbesteding aan de kandidaat-fabrikan-
ten meegedeelde bestekbepalingen, dient de terra-
cotta een bepaalde kleur te hebben. Om deze kleur
te verkrijgen, moet aan de klei een hoeveelheid

zwartijzeroxyde worden toegevoegd. Door deze
toevoeging blijkt de krimp van de terracotta groter
dan verwacht en dan door de fabrikant was aange-
geven bij de aanbesteding.

Het gaat dus om een technisch probleem dat door
de opdrachtgever-bouwheer en de leverancier on-
derling zal worden opgelost. Ik kan daar moeilijk
in tussenkomen. Het is inderdaad betreurenswaar-
dig dat het gebouw niet afgewerkt is, maar er is een
spoedige oplossing beloofd. In Brugge, en in heel
het Vlaams cultureel veld, was er heel wat cynisme
over de kwaliteit van het concertgebouw. Door de
aandacht die werd besteed aan de inhoud en de in-
richting, zal zodra de terracottabekleding klaar is,
het gebouw opgewaardeerd zijn en de nodige luis-
ter krijgen. Het gebouw loont echt wel de moeite.
De Vlaamse Gemeenschap moet zeker niet be-
schaamd zijn over de stevige inbreng erin. Ik be-
grijp natuurlijk wel uw gevoeligheid over dit punt.

Over het ontbreken van de audiogids bij de Van
Eyck-tentoonstelling bereikten me al uiteenlopen-
de berichten. In het weekblad Knack schreef een
opgeluchte recensente dat er in deze tentoonstel-
ling gelukkig geen verklarende bordjes hangen
zodat de bezoekers zich kunnen concentreren op
de vele mooie werken die werden opgehangen. U
hebt er trouwens zelf ook duidelijk erg veel van ge-
noten. Van anderen hoorde ik dat ze het evenmin
als u prettig vonden om in zo'n klein boekje te
staan bladeren en dat ze ook liever met een audio-
gids hadden rondgelopen. Ik heb er een schitteren-
de rondleiding gekregen. Ik heb niet in een boekje
moeten kijken, want alles werd me verteld. Ik heb
er dan ook niet bij stilgestaan dat andere mensen
wel in een boekje moeten kijken. Als dat storend is,
dan is dat bijzonder jammer, want de tentoonstel-
ling behoort echt tot de wereldklasse.

Ik sluit me trouwens aan bij het compliment van de
voorzitter over uw taalgebruik. Het is deze com-
missie heus waardig. Zowel uw positieve als uw ne-
gatieve ervaringen verwoordt u heel mooi.

De meningen over de tentoonstelling lopen duide-
lijk uiteen. Ik veronderstel dat wanneer de Stedelij-
ke Musea van Brugge de tentoonstelling zullen
evalueren, ze ongetwijfeld ook zullen stilstaan bij
de vraag of ze nu al dan niet op een goede manier
informatie hebben verstrekt aan het publiek. Ik
heb er het volste vertrouwen in dat ze in de toe-
komst rekening zullen houden met opmerkingen
als de uwe, want ik zal die zeker doorgeven.

Sta me toe dat ik me in deze beide aangelegenhe-
den niet als een keizer-koster wil gedragen. Inzake
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het concertgebouw reken ik op de bouwheer en de
architecten om het probleem op te lossen met deze
totnogtoe ongebruikte techniek, die toch de origi-
naliteit van het gebouw ten goede komt. Bij nieuwe
technieken horen onvoorziene omstandigheden al-
tijd tot de mogelijkheden. Ik kan u trouwens verze-
keren dat in de weken en dagen voor de opening
een huzarenstukje werd opgevoerd om alles af te
krijgen. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het
nog zou lukken.

Ik wil niet bepalen op welke manier tentoonstel-
lingsorganisatoren informatie moeten verstrekken.
Het belangrijkste lijkt mij dat er informatie wordt
verstrekt en dat die correct is. Het voordeel van het
boekje is trouwens dat men het mee naar huis kan
nemen en het daar nog eens kan herlezen, al moet
de lezer daarbij wel enige fantasie gebruiken, want
er staan geen afbeeldingen in.

Ik beschouw deze vraag om uitleg zeker niet als
kwetsend voor Brugge 2002. Er zijn zoveel mooie
dingen te zien. Het is zeker mogelijk om ook op-
bouwende kritiek te leveren. De vraag is positief,
want de opmerkingen kunnen worden gebruikt om
in de toekomst problemen te vermijden.

De voorzitter : Gisteren hoorde ik trouwens ie-
mand opmerken dat het concertgebouw in Brugge
wellicht een van de weinige gebouwen is waar een
noot klinkt zoals het hoort.

De heer Van Duppen heeft het woord.

De heer Jan Van Duppen : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord, zeker omdat ik goed
besef dat de vraag niet over uw verantwoordelijk-
heden gaat. Ik begrijp de reactie van een aantal
collega’s echter niet. Ze denken dat mijn vraag ge-
tuigt van een vorm van cynisme en van negatieve
kritiek op het initiatief. Dat klopt helemaal niet. Ik
doe de moeite om binnen mijn heel beperkt tijds-
gebruik dergelijke tentoonstellingen te bezoeken,
omdat ik er enorm veel van verwacht en er ook
enorm veel aan heb.

Ik vraag me trouwens af wie van u de tentoonstel-
ling heeft gezien. Wie van u kan er echt oordelen
over de geboden kwaliteit ? Ik kan het, want ik ben
er geweest. Ik heb in Brugge trouwens ook tal van
andere initiatieven bezocht, inclusief de culinaire
mogelijkheden van de stad. Ik heb de vraag gesteld
omdat ik een aantal zaken niet begrijp. De opmer-
king van de Knack-recensente getuigt van een to-
taal gebrek aan kennis van de realiteit. Ze is daar

geweest, maar wellicht tijdens een persvoorstelling
of een nocturne. De situatie is dan helemaal an-
ders. Zij kan niet weten dat er zoveel volk blijft
staan in de eerste zaal waardoor niemand de kunst-
werken nog ziet.

Mijnheer de minister, u vertelt dat u een rondlei-
ding kreeg. Niet iedereen kan echter in groep naar
de tentoonstelling gaan. Bovendien klopt het dat
groepen in veel gevallen andere bezoekers storen.
Ik heb daarom de vraag gesteld of het niet moge-
lijk is om alsnog – want de tentoonstelling duurt
nog vele maanden – een audiorondleiding te
maken. Bij heel wat andere, overigens zeer mooie,
tentoonstellingen gebeurt dat wel. Ik denk aan de
tentoonstelling over Rik Wouters, de firma Brueg-
hel en Van Gogh-Gauguin. Die tentoonstellingen
zijn echter van een veel kleinere internationale be-
tekenis. Ze zijn niet vergelijkbaar met de Van
Eyck-tentoonstelling, want dat is een wereldten-
toonstelling, die uniek is. Honderd jaar geleden was
er een gelijkaardige tentoonstelling, op grotere
schaal, maar voor een veel kleiner publiek. Waar-
schijnlijk is dit de allerlaatste keer dat zoveel men-
sen al die werken bij elkaar kunnen zien. Het dan
moeten doen met dit boekje, vind ik erg. Ik begrijp
trouwens niet hoe mensen kunnen beweren dat ze
blij zijn dat ze het naar huis mogen meenemen. U
merkt terecht op dat ze over behoorlijk wat fanta-
sie moeten beschikken om er nog iets mee aan te
vangen. Natuurlijk kan de mooie en heel goede ca-
talogus worden aangeschaft. Zelfs Vrij Nederland
heeft de ongelooflijk mooie afbeelding van de Ma-
donna met kind eruit afgedrukt. De foto is van een
bijzonder goede kwaliteit – wereldklasse.

Mijn opmerkingen waren helemaal niet cynisch
van aard. Ik wou met mijn vraag helemaal niet
lichtvoetig of onnozel doen. Integendeel, ik wou de
klemtoon leggen op de geleverde kwaliteit. Het
doet pijn om honderden mensen van over heel de
wereld te zien staan turen in een boekje zonder dat
ze daarbij de werken kunnen bekijken en ze daar-
na afgepeigerd door de laatste zalen, waar trou-
wens prachtige schilderijen hangen, te zien lopen.

Ik dank de minister voor zijn antwoord, maar ik
geloof nog steeds in een oplossing. Het gaat im-
mers over een grote tekortkoming bij deze ten-
toonstelling.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer Van Duppen, u
merkt terecht op dat intussen misschien nog iets
aan het probleem kan worden gedaan. Ik zal dat
zeker nagaan, maar zo’n audiogids moet natuurlijk
van goede kwaliteit zijn. U mag het werk om zo’n
gids te maken dan ook niet onderschatten. Het is
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niet aan mij om op te leggen dat de audiogids er
moet komen, maar ik zal zeker navragen of de mo-
gelijkheid bestaat.

Mevrouw Veerle Declercq : Mijnheer Van Duppen,
het was zeker niet mijn bedoeling om cynisch te re-
ageren op uw vraag. Ik vond enkel dat het niet kon
om in deze commissie enkel negatieve zaken te
vermelden over Brugge 2002. Ik beschouw uw
vraag zeker niet als cynisch, want dan had ik niet
de moeite gedaan om te komen luisteren.

Ook ik heb de tentoonstelling gezien tijdens een
nocturne en in een beperkt gezelschap. Dat is in-
derdaad een luxesituatie.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

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 situatie van de
theateropleiding Studio Herman Teirlinck

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Vermeulen tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brus-
selse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamen-
werking, over de situatie van de theateropleiding
Studio Herman Teirlinck.

De heer Vermeulen heeft het woord.

De heer Jo Vermeulen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, ik schets even kort
de situatie. Twee jaar geleden heeft de Hogeschool
Antwerpen beslist om van twee toneelopleidingen
één te maken. Dat is ook zo bepaald in het hoge-
schooldecreet. Concreet kwam het erop neer dat
de toneelklas Dora van der Groen en de toneelklas
Studio één zouden worden. Die beslissing was ge-
nomen. In een volgende fase moest dan worden be-
keken hoe dit zou verlopen.

De voorbije twee jaar werden pogingen onderno-
men om beide richtingen te integreren. Er werden,
bijvoorbeeld, voorstellen geformuleerd door de To-
neelklas Studio om op de een of andere manier
vorm te geven aan beide pedagogieën en eventueel
het beste van beide in een nieuwe opleiding te inte-
greren. We zitten nu evenwel in een nieuwe fase

omdat de hogeschool beslist heeft de Toneelklas
Studio te schrappen en dus de Toneelklas Dora van
der Groen te behouden. De beslissing van de hoge-
school is volstrekt legitiem. Daar maak ik trouwens
geen punt van.

Ik wil enkel mijn zorg uitdrukken rond het ver-
dwijnen van de Toneelklas Studio die toch een bij-
zonder belangrijke pedagogievorm bewezen heeft
en die heel wat betekend heeft voor het theater-
landschap. Ik kan deze discussie een beetje verge-
lijken met de discussie met betrekking tot monu-
menten en landschappen, want ook hier dreigt im-
materieel erfgoed te verdwijnen. Het gaat hier
evenwel om erfgoed dat minder vatbaar, zichtbaar
en lokaliseerbaar, maar wel voelbaar en toonbaar
is.

Het gaat hier om pedagogieën, en niet om perso-
nenkwesties waartoe het wel soms wordt geredu-
ceerd. Tot voor enkele jaren konden we spreken
over de toneelklas Dora van der Groen en de to-
neelklas Jan Decleir. Jan Decleir heeft het echter
enkele jaren geleden aan zijn opvolgers doorgege-
ven.

Met betrekking tot de pedagogie wil ik even ver-
wijzen naar een naam die in de sector als een klok
klinkt. Ik heb het namelijk over Stanislasky die de
grondslag heeft gelegd voor wat de Studio Herman
Teirlinck – de latere Toneelklas Studio – als metho-
de zou gebruiken en die trouwens grootse acteurs
zoals Marlon Brando, Al Pacino en Robert De
Niro heeft opgeleverd. Ook in Vlaanderen werden
nogal wat mensen op die manier opgeleid. Het gaat
hier om een methode die de permanente dynamiek
in de opleiding open houdt en die ook in het bui-
tenland voor een grote ‘renommée’ heeft gezorgd.
Ik hoor vaak dat Vlaamse gezelschappen in het
buitenland als een bom ingeslagen zijn.

Ik vrees daarom dat de afschaffing van die pedago-
gie in een verarming zal resulteren. Het is nog veel
te vroeg om de gevolgen te meten, maar wie weet
zullen we binnen een jaar of tien of vijftien een
thesis kunnen lezen over de invloed van de af-
schaffing van deze opleiding op het theaterland-
schap, tenzij we er vooralsnog voor zorgen dat die
pedagogie toch bewaard blijft.

Ook de minister van Onderwijs is hierbij betrok-
ken. Reeds twee jaar geleden, toen de beslissing tot
fuseren genomen werd, heb ik haar daarover een
actuele vraag gesteld. Zij verwees toen terecht naar
de autonomie van de hogescholen en naar de eva-
luatie van het hogeschooldecreet in 2002. Deze
zaak kan daar stof toe bieden. De genomen beslis-
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sing wijst namelijk op enkele specifieke problemen
die rijzen bij het hoger kunstonderwijs. Zulke op-
leidingen zijn pedagogisch zeer specifiek en ar-
beidsintensief en vergen een grote omkadering
voor een relatief klein aantal studenten. Ze zijn
niet altijd te vatten in afgelijnde lespaketten en
hebben recht op enige chaos.

Mijnheer de minister, ik had u in dit verband enke-
le concrete vragen willen stellen. Hebt u weet van
enige pedagogische motivatie bij de beslissing tot
schrapping van de Toneelklas Studio ? Hoe beoor-
deelt u de gevolgen van een schrapping van de To-
neelkas Studio op ons toekomstig
theaterlandschap ?

Is er nog enige mogelijkheid om de aanpak en er-
varing van de Toneelklas Studio die nu dreigt te
verdwijnen, toch een kans te geven binnen de to-
neelopleiding van de hogeschool ? Zijn er aanzet-
ten om, gezien de specifieke situatie van het kunst-
onderwijs, vanuit Cultuur bijsturingen voor te stel-
len bij een evaluatie van het hogeschooldecreet ?

Ik wil er in dit verband op wijzen dat ik sterk ver-
baasd was toen ik vernam met hoe weinig wer-
kingsmiddelen men de voorbije jaren de opleiding
in stand heeft kunnen houden. Voor de laatste twee
jaren ging het om een bedrag van 5,5 miljoen frank
op jaarbasis.

Minister Bert Anciaux : Men zegt mij dat het be-
houd van de tweevoudige opleiding slechts – waar-
bij ik slechts tussen aanhalingstekens plaats –
250.000 euro per jaar meer kost.

De voorzitter : Mevrouw Hermans heeft het
woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, ik wil erop wij-
zen dat het hier ook een vorm van psychologische
oorlogsvoering betreft, iets wat iedereen hier wel-
licht wel weet.

Ik vind het bijzonder betreurenswaardig dat beide
opleidingen er niet in geslaagd zijn om hun diversi-
teit samen te brengen en verder uit te bouwen in
één systeem. Blijkbaar liggen ze zo ver uit elkaar
dat dit niet mogelijk is. Als ik dan de bedragen van
die budgetten hoor, dan moet het mij wel van het
hart dat die niet zo hoog zijn dat daardoor één van
beide zou moeten verdwijnen, want dat zou een
enorme verschraling van de opleidingen beteke-
nen.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Ik wens me aan te sluiten
bij beide collega’s. We zitten hier inderdaad in het
spanningsveld tussen de onderwijswetgeving en de
culturele dimensie en hebben hier te maken met
een directe interpretatie van het hogeschoolde-
creet. In die optiek moet het inderdaad mogelijk
zijn dat de minister dit probleem voorlegt aan zijn
collega voor onderwijs en bespreekt hoe een oplos-
sing kan worden gevonden voor iets wat mijns in-
ziens eigenlijk haaks staat op de intenties van de
decreetgever.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : De meeste collega’s
zullen wel weten dat ik me vrij sterk betrokken
voel bij de problematiek van het hogeschoolonder-
wijs. Vanuit die optiek heb ik vorig jaar in deze
commissie gevraagd om met betrekking tot het
kunstonderwijs de commissie voor Cultuur en de
commissie voor Onderwijs in een verenigde com-
missie bijeen te roepen en via een hoorzitting na te
gaan wat de beste toekomstgerichte oplossing zou
kunnen zijn voor dat kunstonderwijs.

Ik zal u niet de hele begroting van de hogescholen
uit de doeken doen. Het keurslijf van de envelop-
pefinanciering en alles wat daarmee verband
houdt, bemoeilijkt echter de zeer specifieke en
kleinschalige omkadering van het kunstonderwijs.
Binnen de enveloppe gaat dit onderwijs altijd ten
koste van de andere opleidingen. Ik veronderstel
dat we de evaluatie van het hogescholendecreet
voorlopig kunnen vergeten. We staan voor de her-
vorming van het hoger onderwijs in het kader van
de verklaringen van Bologna. Binnen het kunston-
derwijs wordt de verticale opleidingsstructuur van
hogescholen enorm in vraag gesteld. Die is trou-
wens ook niet duidelijk. Er moet worden gekeken
hoe het kunstonderwijs binnen het geheel van alle
andere opleidingen kan worden gebracht. Het be-
treft een heel specifieke problematiek. Als daar
geen rekening mee wordt gehouden, stel ik de kwa-
liteit van die opleiding ernstig in vraag. Ik blijf mijn
vraag herhalen om de commissies voor Onderwijs
en Cultuur samen te brengen en hoorzittingen te
houden om de specifieke positie van het kunston-
derwijs na te gaan. Op die manier kunnen we de
beste oplossing vinden.

De voorzitter : Studio Herman Teirlinck is een
beetje een merknaam geworden. Het is een soort
kwaliteitslabel vergelijkbaar met de opnamestu-
dio’s Flagey destijds, waar iedereen zich ook me-
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teen een beeld bij vormde. Ik hoop dat de minister
de pijn die de heer Vermeulen daarnet verwoord-
de, wat kan verzachten.

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter, ik
weet niet of ik de pijn kan verlichten. Mijn hart
bloedt ook omdat ik niet meteen een oplossing zie.
Ik steun mevrouw Van Hecke in haar vraag naar
een gemeenschappelijke commissie. Een evaluatie
is belangrijk en was trouwens aangekondigd.

Mijnheer Vermeulen, u vroeg of ik weet heb van
enige pedagogische motivatie bij de beslissing tot
schrapping van de Toneelklas. Ik ben niet op de
hoogte van de beweegredenen. De betrokken par-
tijen hebben mij hierover niet rechtstreeks bena-
derd. Deze beslissing heeft me wel enigszins ver-
baasd, omdat ook ik ervan uitging dat de twee klas-
sen na de fusieperikelen een goede vorm van
samen leven hadden gevonden. Hoewel ik de drijf-
veren niet ken om de Toneelklas op te doeken,
vind ik het een betreurenswaardige zaak. Ik heb
een beetje het gevoel dat er geen pedagogische
motivatie voor kan worden gegeven. Ik zou het in
elk geval heel erg vinden moest het enkel om bud-
gettaire redenen zijn. Dit is een autonome beslis-
sing van de hogeschool en ik heb het raden naar de
beweegreden.

De heer Vermeulen vroeg hoe ik de gevolgen van
een mogelijke schrapping beoordeel op ons toe-
komstig theaterlandschap. Zoals ik reeds vroeger
heb verklaard, ben ik van mening dat het plurifor-
me theateronderwijsaanbod wezenlijk heeft bijge-
dragen tot ons huidige rijke theaterlandschap dat
inderdaad internationaal gereputeerd is. Dat heb-
ben de verschillende opleidingen in Antwerpen en
Brussel trouwens genoegzaam bewezen, als men
denkt aan de lijst van interessante theatermakers
die de scholen hebben voortgebracht. Het is dus
wat mij betreft in Vlaanderen eerder wenselijk om
deze pluriformiteit in het kunstonderwijs te ver-
sterken. Dat is immers de beste garantie voor een
blijvende dynamiek en artistieke diversiteit in de
toekomst. De huidige beslissing wijst eerder op een
verschraling van het onderwijsaanbod. Stricto
senso heb ik als minister van Cultuur geen enkele
inspraak in het hoger kunstonderwijs. Toch zal ik
vanuit een bezorgdheid voor een veelkleurig artis-
tiek theateraanbod de verantwoordelijken van
zowel de Toneelklas Dora van der Groen als de To-
neelklas Studio, uitnodigen om over deze proble-
matiek van gedachten te wisselen.

Ik heb de voorbije week nagedacht over een moge-
lijk signaal vanuit de overheid. Ik kan vanuit het
departement de structurele recurrente kost echter
niet ophoesten. Dat zou een doos van Pandora
openen zijn. We zouden een lawine over ons heen
krijgen en het departement is daarvoor niet sterk
genoeg.

Mijnheer Vermeulen, u vroeg of er nog enige mo-
gelijkheid is om de aanpak en ervaring van de To-
neelklas Studio die nu dreigt te verdwijnen, toch
kansen te geven binnen de toneelopleiding van de
hogeschool. Het is niet aan mij om deze vraag te
beantwoorden. Zoals minister Vanderpoorten al
stelde, dienen we de autonomie van de hogeschool
te respecteren. Ik hoop via het gesprek met de be-
trokkenen een duidelijker beeld van de beweegre-
denen te krijgen. Ik zal zeker pleiten voor het be-
houd van de twee pedagogische modellen.

Op uw vierde vraag kan ik antwoorden dat minis-
ter Vanderpoorten en ikzelf zopas een samenwer-
kingsprotocol hebben afgesloten om een beter af-
gestemd en geïntegreerd beleid te kunnen voeren
op de vlakken waar cultuur en onderwijs elkaar
raken. Daartoe werden een stuurgroep en drie ad-
viesgroepen geïnstalleerd. Een van deze advies-
groepen zal zich expliciet buigen over het hoger
kunstonderwijs. Ik heb ze opgeroepen om deze
unieke kans met beide handen te grijpen en voor-
stellen uit te werken die beter beantwoorden aan
de specifieke behoeften van het kunstonderwijs.
Zonder te willen vooruitlopen op de evaluatie van
het hogescholendecreet is het voor mij eens te
meer duidelijk dat het hoger kunstonderwijs zich
onmogelijk laat inpassen in de huidige hoofdzake-
lijk economische wetmatigheden die het hogescho-
lendecreet oplegt.

Ik ga ervan uit dat de werkgroep de evaluatie op
de voet zal volgen en de nodige suggesties zal
doen.

Ik zou deze commissie willen uitnodigen om als
gangmaker te fungeren en een gemeenschappelijke
vergadering met de commissie voor Onderwijs,
Vorming en Wetenschapsbeleid te organiseren. We
moeten dit gesprek in het Vlaams Parlement voe-
ren. Zelf beschik ik immers amper over instrumen-
ten om op dit vlak initiatieven te nemen.

De voorzitter : De heer Vermeulen heeft het
woord.

De heer Jo Vermeulen : Mijnheer de minister, ik
wil u bedanken voor uw antwoord. Ik heb alle be-
grip voor uw standpunt. Aangezien ik de indruk
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heb dat beide groepen zich momenteel in een stel-
lingenoorlog bevinden, vind ik het zeer positief dat
u ze voor een gesprek wilt uitnodigen. Misschien
kunt u op die manier het ijs breken en bepaalde
mogelijkheden creëren. Ik vind dit een zeer posi-
tief engagement.

U hebt het daarnet ook over de werking van de ad-
viesgroep gehad. Hebt u in dat verband een timing
voor ogen ? Zullen we dit tijdens de hoorzitting
kunnen gebruiken ?

Minister Bert Anciaux : Ik heb de adviesgroep ge-
vraagd om op vrij korte termijn voorstellen te for-
muleren.

De heer Jo Vermeulen : De idee van een gezamen-
lijke hoorzitting lijkt me belangrijk. We moeten de
structurele mogelijkheden onderzoeken. We moe-
ten iets doen voor de mensen die nu in zak en as
zitten omdat ze hun eigen opleiding zien verkrui-
melen. De uitnodiging van de minister kan op dit
vlak een opening creëren.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik zou vanuit een
heel andere invalshoek een element aan de discus-
sie willen toevoegen. Ik vind namelijk dat het ho-
geschoolbestuur in heel deze kwestie enigszins
wordt gestigmatiseerd. Het zou immers een beslis-
sing hebben genomen zonder oog voor de rijkdom
en voor de meerwaarde van de diversiteit te heb-
ben.

Ik ben ooit zelf in een hogeschoolomgeving ver-
plicht geweest om een fusie door te voeren. Ik kan
iedereen verzekeren dat een hogeschoolbestuur
hierbij niet over een nacht ijs gaat. Ik ben ervan
overtuigd dat het hogeschoolbestuur de hier ver-
melde standpunten ook kent en dat pas na lang
wikken en weggen een beslissing is genomen. We
mogen er trouwens niet van uitgaan dat die beslis-
sing om louter economische redenen is genomen.

Zelfs in een zeer gevoelige context als deze moet
op een bepaald ogenblik een beslissing worden ge-
nomen. Rationalisatiebeslissingen zijn steeds pijn-
lijk en nooit makkelijk. We mogen er evenwel niet
van uitgaan dat dit hogeschoolbestuur zich afstan-
delijk heeft opgesteld of niet bezorgd is om het lot
van de betrokken mensen en van hun opdrachten.

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 relatie onder-
wijs-jeugdwerk

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Dijck tot de heer Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aan-
gelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking,
over de relatie onderwijs-jeugdwerk.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
zoals ik daarnet al even heb aangehaald, betreft het
hier een met het onderwijs verbonden probleem.
Ik heb dit probleem overigens al eens aan de mi-
nister van Onderwijs voorgelegd. Haar antwoord
heeft me niet tevreden gestemd.

Ik heb gemerkt dat het efficiënt organiseren van
een jeugdwerking steeds moeilijker wordt. Dit
geldt vooral voor de eerstelijnswerkingen. Jeugd-
bewegingen en jeugdhuizen doen immers vooral
een beroep op studerende jonge mensen.

Vroeger was de situatie veel duidelijker. De exa-
menperiodes van alle universiteiten en hogescho-
len vielen min of meer rond hetzelfde tijdstip. De
autonomie van de hogescholen en van de universi-
teiten en andere factoren hebben ervoor gezorgd
dat er nu altijd wel ergens een examen moet wor-
den afgelegd of een paper moet worden verdedigd.

Vooral in Vlaams-Brabant is de situatie problema-
tisch. Haast alle jeugdleiders zijn studenten van de
KUL of van de VUB. Wat de agendering van exa-
mens betreft, is er tussen deze universiteiten een
hemelsbreed verschil.

Het is voor jeugdbewegingen zeer moeilijk om een
volledige leidersploeg samen te krijgen. Van de-
cember tot september, vlak na het afsluiten van de
tweede zittijd, moeten de jeugdverenigingen zich
behelpen. Enkel in de maanden oktober en novem-
ber schijnt de situatie mee te vallen.

Hoewel ik besef dat de minister wellicht geen on-
middellijk antwoord op deze problematiek kan
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geven, wil ik hem toch een paar vraagjes voorscho-
telen.

Mijnheer de minister, hebt u over deze problema-
tiek signalen uit het jeugdwerk ontvangen ? Denkt
u hierover overleg te kunnen voeren met de minis-
ter van Onderwijs ? Het is uiteraard niet mijn be-
doeling om u tegen minister Vanderpoorten uit te
spelen. Ik wil er enkel op wijzen dat ze mijn vragen
vrij sec heeft beantwoord. Volgens haar moet ‘de
student maar weten waar zijn prioriteiten liggen’.

In eerste instantie ben ik het hiermee eens. Stude-
ren is de eerste opdracht van studenten. Aangezien
het jeugdwerk toch ook vrij belangrijk is, heb ik dit
probleem hier nu opnieuw aangekaart. De Bolog-
naverklaring voorziet immers in de invoering van
accrediteringen. Dit betekent dat we stilaan zullen
evolueren van een jaarsysteem naar een systeem
waarbij studenten ongeveer altijd een examen zul-
len kunnen afleggen. Mijnheer de minister, denkt u
dat deze evoluties het vrijwilligerswerk in de jeugd-
sector zullen hypothekeren ?

De voorzitter : De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mijnheer de voorzitter, ik
wil me uiteraard bij de terechte vragen van de heer
Van Dijck aansluiten. Allicht zullen jongeren in de
toekomst hun engagement in de leidersploegen
van jeugdbewegingen in vraag stellen. Ze zullen
steeds minder geneigd zijn om een engagement op
te nemen. Zowel voor de uiterst belangrijke
groepsgeest, als voor de kinderen waarmee wordt
gewerkt, zal dit negatieve gevolgen hebben.

We stellen nu al vast dat scouts- en chirogroepen
het vanaf september zeer moeilijk hebben om re-
guliere activiteiten te ontplooien. In sommige ge-
vallen valt de werking zelfs volledig stil.

Aangezien ik het antwoord van minister Vander-
poorten betreur, sluit ik me graag aan bij de vragen
van de heer Van Dijck. We worden hier met een di-
lemma geconfronteerd. Ik ben zeer benieuwd naar
het antwoord van de minister.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, het fenomeen dat hogescholen en univer-
siteiten meer dan vroeger hun examens en op-
drachten spreiden, is mij bekend. Of het hoger on-
derwijs op die manier, zoals de heer Van Dijck be-
weert, een rem zet op vrijwilligerswerk en het

jeugdwerk, is op dit ogenblik geen vaststaand feit.
Een gebrek aan engagement in het vrijwilligers-
werk kan mogelijk nog andere oorzaken hebben,
wat betekent dat een mogelijke oplossing in een
breder kader moet worden gezocht.

De problematiek verdient onze volle aandacht. In
het ontwerp van het Vlaams Jeugdbeleidsplan wij-
zen wij er, in het hoofdstuk gewijd aan jeugd en on-
derwijs, op dat bij het leren de functies ‘employabi-
lity’ en ‘sociability en learnability’ of het levens-
breed leren evenwaardig zijn. Het is belangrijk dat
over het evenwicht tussen de examenspreiding en
allerlei engagementen in het vrijwilligerswerk
wordt gewaakt. Toch mag men de voordelen van
spreiding van examens en proeven voor studenten
niet uit het oog verliezen.

We kunnen er alleen maar hypothetische uitspra-
ken over doen, maar het lijdt geen twijfel dat heel
wat studenten dit nieuwe systeem zullen verkiezen
boven het oude. Hoe de slaagcijfers van studenten
in dit nieuwe systeem zullen evolueren, moet later
blijken. U wijst erop dat het moeilijk is om jonge-
ren van bijvoorbeeld Chiro, Scouts en KSA nog
samen te krijgen. Daartegenover staat dat, bijvoor-
beeld, rockconcerten en festivals, zoals Rock
Werchter en Pukkelpop, duizenden jongeren bij-
eenbrengen. Beide festivals vinden nochtans voor
veel studenten plaats binnen de examenperiode.
De trend van examenspreiding, gekoppeld aan vrij-
etijdsdruk, is met andere woorden niet eenduidig.

Ik wil er daarnaast op wijzen dat cultuur en ook
jeugdwerk en onderwijs niet zomaar, los van elkaar
opereren. Zo werd op 18 februari 2002 een proto-
col van samenwerking met betrekking tot cultuur
en onderwijs afgesloten tussen mezelf en minister
Vanderpoorten. Het is de bedoeling dat beide par-
tijen zich ertoe engageren om in gezamenlijk over-
leg een beleid te ontwikkelen op die niveaus, waar-
op de beleidsdomeinen cultuur en onderwijs elkaar
raken. Ik denk aan de schooltijd, de vrije tijd en de
professionele tijd.

Concreet engageren beide partijen zich er onder-
meer toe om een structureel overleg te organiseren
tussen het departement Onderwijs en de admini-
stratie Cultuur van het departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur. Zij willen het nodige initia-
tief nemen om een transparante, op elkaar afge-
stemde regelgeving binnen de domeinen onderwijs
en cultuur mogelijk te maken. In dit overleg moet
de spanning tussen examenspreiding en de druk op
het verenigingsleven zeker aan bod kunnen
komen.
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Tot slot wil ik het over het internationale aspect
van uw vraag hebben. De internationalisering van
het hoger onderwijs binnen Europa is in de voor-
bije jaren een belangrijke doelstelling geworden.
Ze is in een stroomversnelling gekomen door ver-
schillende Europese intergouvernementele inten-
tieverklaringen van de ministers van onderwijs van
31 Europese landen. De door u aangehaalde Bo-
lognaverklaring van 19 juni 1999 is er daar één van.
De Bolognaverklaring stelt zes doelstellingen voor-
op. Vooreerts, de invoering van een systeem van
eenvoudig te begrijpen en vergelijkbare diploma's.
Vervolgens ook de invoering van een systeem van
twee cycli, namelijk een bacheloropleiding, wat
minstens het equivalent van drie jaar betekent en
een masteropleiding, waarvoor geen duur is be-
paald ; de invoering van een systeem van credits,
inclusief de accreditering van opleidingen op een
grensoverschrijdend niveau ; de bevordering van
de mobiliteit van studenten en docenten ; de bevor-
dering van Europese samenwerking in de kwali-
teitsbewaking en ten slotte, de bevordering van de
Europese dimensies in het hoger onderwijs. Dit be-
tekent aandacht hebben voor de specificiteit van
Europa in de mondiale context.

Om een flexibele studieloopbaan in Europese con-
text mogelijk te maken, moet worden afgestapt van
het systeem van studiejaren. Dit moet worden ver-
vangen door een systeem van modules. Het slagen
voor een bepaalde module, wat het equivalent is
van een bepaalde hoeveelheid studiepunten, impli-
ceert dat men examen over een volgende module
mag afleggen. Deze modularisering heeft in ons
huidige Vlaams onderwijs al een voorloper in de
vorm van studiepunten. Modularisering heeft voor
de studenten alvast het voordeel dat er meer op
het eigen ritme kan worden gestudeerd.

Ik deel uw bezorgdheid, maar toch is het voorbarig
om nu al te gewagen van mogelijke negatieve ef-
fecten van dit systeem op het vrijwilligerswerk. Zo
lijkt de stelling in uw schriftelijke vraagstelling, als
zou men niemand meer kunnen samenbrengen tus-
sen december en het einde van de tweede zittijd,
sterk overdreven. We leven in een wereld die snel
verandert, wat op zich geen slechte zaak is. We
moeten uiteraard waakzaam blijven en er voor zor-
gen dat de belangen en de rechten van kinderen en
jongeren, waaronder het recht op vrije tijd en recht

op ruimte voor engagement en vrijwilligerswerk,
gerespecteerd moeten worden.

Elke verandering moet kinderen en jongeren ten
goede komen. Deze vraag kadert in het domein
waarover ik mij de volgende maanden concreet zal
buigen, namelijk de vrije tijd in het algemeen, wat
binnen mijn bevoegdheden ligt. In de context van
de tijdsbepaling en in de context van het tijdson-
derzoek dat ik al enkele weken geleden heb aange-
kondigd, is dit evenwel ook een aspect. Deze be-
kommernis leeft dus niet alleen in de context van
de verhouding tussen de vrije tijd en de werktijd,
maar ook in de context van onderwijs, vrijwilligers-
werk en andere engagementen. Ik laat daaraan
zeker aandacht besteden in de studie die ik zal
laten uitvoeren. Bovendien zal ik daar ook aan-
dacht voor opbrengen bij de oprichting van de
Hoge Raad voor de Tijd. Voor de oprichting van
die raad zal ik binnen dit en enkele maanden con-
crete stappen zetten.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de minister, het
is mij ter ore gekomen dat het heel moeilijk is om
een hele groep leiding samen te krijgen in de tijds-
panne tussen december en de tweede zittijd. Er is
altijd wel iemand die niet kan.

Minister Bert Anciaux : Er zijn ook studenten die
vanaf oktober al de hele dag studeren.

De heer Kris Van Dijck : Vanuit die optiek wil ik
onderschrijven dat het eerstelijnsjeugdwerk educa-
tief een heel belangrijke functie heeft. Het gaat
niet enkel om naar een rockconcert gaan. U weet
uit ervaring dat in ‘de leiding’ staan, voorbereiding
vereist. Ik denk toch dat we de bekommernis moe-
ten meedragen. Ik weet dat de studie primeert,
maar het andere is in de persoonlijkheidsvorming
even belangrijk.

Minister Bert Anciaux : Ik ga daar volledig mee ak-
koord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 17.28 uur.
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