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VOORZITTER : De heer Jos Stassen

– De interpellatie wordt gehouden om 14.07 uur.

Interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over het openlijk ge-
bruik van cannabis tijdens een optreden in de An-
cienne Belgique

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Lootens-Stael tot de heer Anciaux, Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aan-
gelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking,
over het openlijk gebruik van cannabis tijdens een
optreden in de Ancienne Belgique.

De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael : Mijnheer de
voorzitter, op 9 mei 2002 heeft in de AB een optre-
den van de Amerikaanse rapformatie Cypress Hill
plaatsgehad.

Volgens de linkse krant De Morgen is dit optreden
uitgedraaid op een ‘regelrechte dampende wiet-
fuif’. De verslaggever van De Morgen schrijft hier-
over het volgende : ‘De weedconnectie werd na-
tuurlijk ten volle uitgespeeld en zo was ‘I wanna
get high’ het gedroomde moment om onder luid
gejuich de waterpijpen boven te halen. De zaal was
ondertussen gehuld in een waas van cannabis,
omdat flink wat toeschouwers enthousiast het
voorbeeld volgden.’ (Gelach)

Ik stel me hier ernstige vragen bij. Blijkbaar pro-
grammeert de AB groepen die drugsgebruik pro-
moten. Deze groep heeft de wet overtreden en an-
deren ertoe aangezet om hetzelfde te doen. De ver-
antwoordelijken van de AB zouden de reputatie
van deze groep moeten kennen. Het stijgende ge-
bruik van verdovende middelen in ons land neemt

dramatische vormen aan. Tienduizenden, voorna-
melijk jongere mensen zijn verslaafd aan drugs als
heroïne, cocaïne, amfetamines en dergelijke.

Deze verslaving ligt aan de basis van een belang-
rijk onderdeel van de misdaad en zadelt de samen-
leving met een hoge maatschappelijke kostprijs op.
Ik denk hierbij onder meer aan probleemjongeren,
aan werkverzuim, aan verkeersongevallen, aan de
opvang van verslaafden en aan aids. Al deze pro-
blemen kosten de maatschappij handenvol geld.

De bewering dat cannabis onschadelijk voor de ge-
zondheid zou zijn, klopt hoegenaamd niet. Net als
de harddrugs leiden de zogenaamde softdrugs tot
afhankelijkheid, tot verslaving en tot lichamelijke
en psychische schade. Momenteel hebben joints
een THC-gehalte van 20 percent. In de jaren 1960
hadden joints een gemiddeld THC-gehalte van 3
percent. THC is zeventig keer sterker dan nicotine.
Wie een joint uit de jaren 1960 met een joint van
nu vergelijkt, moet vaststellen dat er vroeger mis-
schien over softdrugs kon worden gesproken, maar
dat de huidige joints het effect van harddrugs be-
naderen.

Het gebruik van cannabis heeft lichamelijke en
psychische gevolgen. Ik denk hierbij onder meer
aan aantastingen van het geheugen en van het con-
centratievermogen, aan angstpsychoses, aan een
verhoogde kans op schizofrenie en op kanker, aan
een dalende vruchtbaarheid bij mannen, aan een
grote kans op acute leukemie bij gebruikende moe-
ders en aan astma-aanvallen. Desondanks zijn er
nog steeds mensen in voorbeeldfuncties die open-
lijk beweren dat het roken van een joint de hoogste
vorm van geestelijk genot is.

Het gebruik van cannabis heeft een grote invloed
op het rijgedrag van jongeren. Tijdens controles in
maart 2000 heeft de politie vastgesteld dat een op
drie jonge chauffeurs onder de invloed van drugs
waren. Ik vind dit angstaanjagende cijfers.



Vindt de minister, de medische en psychische ge-
volgen van drugsgebruik kennende, het aanvaard-
baar dat in de AB groepen optreden die de wet
overtreden door openlijk drugs te gebruiken en an-
deren ertoe aanzetten hetzelfde te doen ? Over-
weegt de minister sancties tegen of een berisping
van de verantwoordelijken van de AB die voor de
programmatie van deze groep hebben ingestaan en
die, bijgevolg, verantwoordelijk kunnen worden ge-
acht voor de blow-in die op 9 mei 2002 heeft
plaatsgevonden ?

Waarom hebben de verantwoordelijken van de AB
de politiediensten niet verwittigd toen duidelijk
werd dat het drugsgebruik door de artiesten op het
podium en door een groot deel van het publiek een
overtreding van de wet inhield ? Geldt in de AB
misschien een gedoogbeleid ten aanzien van drugs-
gebruik ?

Ondanks alle beslissingen die op het federale ni-
veau worden genomen, voert de Vlaamse regering
nog steeds een drugsontradingsbeleid. Hoe kan de
minister dit beleid combineren met junkiefeestjes
in de AB ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
zoals altijd, zal ik deze interpellatie op een ernstige
manier beantwoorden. U weet dat ik veel respect
heb voor het Vlaams Parlement. Eerst zou ik even-
wel een kleine kanttekening willen maken.

Mijneer Lootens-Stael, op de momenten dat het u
goed uitkomt, blijkt het woord ‘nuance’ niet in uw
woordenboek te staan. Is het dan op geen enkel
moment bij u opgekomen dat het verslag in De
Morgen van deze ‘dampende wietfuif’ en van de
‘waas van cannabis’ van een bepaalde dichterlijke
overdrijving zou kunnen getuigen ? U doet er ge-
woon een schepje bovenop. U hebt het hier over
een blow-in en over junkiefeestjes. Ik ga er noch-
tans niet van uit dat u het optreden hebt bijge-
woond.

Het is niet mijn bedoeling om hier opnieuw een
discussie over het drugsbeleid van de federale re-
gering te voeren. Ik wil er wel op wijzen dat de AB
de drugswetgeving volledig naleeft. Illegale roes-
middelen worden in de AB niet getolereerd. Bier
kan wel worden verkocht. De medische en psycho-
logische gevolgen hiervan zijn ons bekend. In de
AB geldt overigens een algemeen rookverbod. De
rookverbodsignalisatie is overvloedig aanwezig.

Een door het ministerie van Binnenlandse Zaken
geaggregeerde veiligheidsploeg staat in voor het
ordentelijk verloop van de evenementen in de AB.
Er wordt uiteraard enkel gecontroleerd voorzover
de wetgeving dit toelaat. Zo beschikken de erken-
de veiligheidsploegen over een zeer beperkte mo-
gelijkheid tot fouilleren.

De AB kan zelf niet optreden. Enkel politiemen-
sen zijn hiervoor bevoegd. De politie wordt op
voorhand gebrieft over elk concert. Elk groot zaal-
concert wordt incognito door de bevoegde instan-
ties gevolgd. Bovendien heeft de narcoticabrigade,
die steeds een oogje in het zeil houdt, nog nooit op-
merkingen gemaakt.

Ik zou de eerste en de derde vraag van de heer
Lootens-Stael met een eigen vraag willen beant-
woorden. Mag een minister van Cultuur ervan uit-
gaan dat de bevoegde diensten in dergelijke zaken
optreden als ze dit nodig achten ? Aangezien de
bevoegde diensten niet hebben ingegrepen, ga ik
ervan uit dat het allemaal niet zo’n vaart liep als de
heer Lootens-Stael in zijn vraagstelling liet uitschij-
nen.

Wat de tweede en de vierde vraag van de heer
Lootens-Stael betreft, zou ik erop willen wijzen dat
in de AB geen blow-ins of junkiefeestjes worden
georganiseerd. Het concert van Cypress Hill is
trouwens door derden georganiseerd. Het betreft
hier een zaalhuur door derden. In de zaalhuurcon-
tracten wordt nadrukkelijk gevraagd om de be-
staande wetgeving na te leven.

De AB verwelkomt jaarlijks meer dan 300 interna-
tionale artiesten. Al deze artiesten vertolken hun
kijk op de wereld op een eigen manier. Moeten we
heel deze werking in vraag stellen op basis van één
artikel in De Morgen ? Ik ben ervan overtuigd dat
het hier een geïsoleerd incident betreft, dat door de
journalist bovendien met enige zin voor overdrij-
ving is weergegeven.

De voorzitter : De heer Lootens-Stael heeft het
woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael : De minister
heeft het hier over dichterlijke overdrijving. Zoals
de minister terecht heeft gesuggereerd, heb ik het
concert niet zelf bijgewoond. Ik besef evenwel dat
we deze zaken niet snel kunnen overdrijven of te
ernstig kunnen nemen.

Het gebruiken van drugs en het aanzetten tot
drugsgebruik zijn ernstige feiten, die nog steeds
strafrechterlijk kunnen worden vervolgd. Dit geldt
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trouwens ook voor het tolereren van drugsgebruik
en voor de terbeschikkingstelling van een zaal voor
drugsgebruik. Dit zijn strafbare feiten.

Dat het hier een zaalverhuur aan derden betreft,
speelt geen enkele rol. De AB kan zich juridisch
gezien niet zomaar aan zijn verantwoordelijkheden
onttrekken. Als een zaal wordt verhuurd aan der-
den, dan moet de AB weten waarvoor de zaal zal
dienen. De AB wist dat het ging over een optreden
van een rap-groep die de reputatie heeft om aan te
zetten tot drugsgebruik en om zelf cannabis te ge-
bruiken. In zulke gevallen weet men op voorhand
waaraan men begint. De AB moet zijn verantwoor-
delijkheid opnemen, want leeft en bestaat bij gratie
van overheidsmiddelen en dus van middelen van
de belastingbetaler. De instelling moet zich daar-
naar gedragen en er op zijn minst voor zorgen dat
de wet wordt nageleefd. De AB vervult trouwens
een voorbeeldfunctie voor de jeugd.

Mijnheer de minister, ik heb de indruk dat u mij
ervan beschuldigt iets fout te doen. U stelt dat ik
overdrijf, maar u minimaliseert en bagatelliseert de
zaak en dat is wel het laatste wat we met dit soort
zaken moeten doen. Ik zal bijgevolg een motie in-
dienen.

De voorzitter : Mijnheer Lootens-Stael, het ant-
woord van de minister was duidelijk. De interpre-
tatie die u eraan geeft, klopt niet. De minister heeft
andere dingen gezegd dan u laat uitschijnen. Dat
zal trouwens blijken uit de Handelingen.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Lootens-Stael werd
tot besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn inge-
diend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag
volgend op de sluiting van de vergadering.

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

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Niki De Gryze tot
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over het Forum voor
Muziek, Dans en Beeldcultuur te Gent

Vraag om uitleg van de heer Dirk Holemans tot de
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ont-
wikkelingssamenwerking, over de bijsturing van
het concept voor het Gents Forum voor Muziek,
Dans en Beeldcultuur

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
vragen om uitleg van mevrouw De Gryze tot de
heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd,
Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikke-
lingssamenwerking, over het Forum voor Muziek,
Dans en Beeldcultuur te Gent en van de heer Ho-
lemans tot minister Anciaux, over de bijsturing van
het concept voor het Gents Forum voor Muziek,
Dans en Beeldcultuur.

Mevrouw De Gryze heeft het woord.

Mevrouw Niki De Gryze : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, tijdens de begrotingsbespre-
kingen en ook tijdens de daaropvolgende commis-
sievergaderingen werd in verband met het Muziek-
forum bepaald dat de uiteindelijke beslissing zal
vallen in 2004 en dat het culturele landschap dan
zal worden uitgetekend.

Omdat het debat over het Forum regelmatig wordt
aangezwengeld – denken we maar aan de persarti-
kels van mei en juni -, zou ik willen weten hoever
het staat met de uittekening van dit culturele land-
schap. Ondertussen is er in Gent ook de Gele Zaal
in de Handelsbeurs bijgekomen. Het Festival van
Vlaanderen-Gent heeft trouwens al contact opge-
nomen met de uitbaters van de Gele Zaal, en er
werd afgesproken dat het Festival er onder zijn
naam mag werken, op voorwaarde dat de produc-
ties passen in de aanpak van de Gele Zaal.

Mijnheer de minister, ik zou graag vernemen wat
er nu reeds bestaat in Oostende, Brugge, Gent,
Antwerpen, Limburg, enzovoort. Wat kan er nog
bij ? Waar is nog behoefte aan ? Een studie of
overzicht van alle infrastructuur en capaciteit
wordt heel dringend.
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Een bijkomende reden van mijn vraag is de uitgave
van een nieuwe brochure over de architectuurwed-
strijd voor het ontwerp en de bouw van het Forum
voor Muziek, Dans en Beeldcultuur. U stelt ener-
zijds dat het gebouw van grote architectonische
waarde moet getuigen, maar anderzijds staat in de
brochure dat het project zich afzet tegen elke vorm
van monumentaliteit en grootschaligheid, maar dat
het toch moet gaan over een zaal met een capaci-
teit van 900 tot 1.800 toeschouwers. Ik merk een
aantal tegenstellingen op en zou er graag duidelijk-
heid over krijgen.

Ik vraag me bovendien af of een architectuurwed-
strijd noodzakelijk is. In elk geval moeten we ons
afvragen aan welke voorwaarden een eventueel ge-
bouw moet voldoen. Het concept is blijkbaar nog
in volle ontwikkeling, want ook de heer Mortier
spreekt zich nu uit ten gunste van meer decentrali-
satie. Hij heeft het over het Gentse spinnenweb.
Schepen van Rouveroij heeft het over een vuurto-
ren in dat web. Indien er op termijn sprake is van
kleine 'krookjes' die beter zouden beantwoorden
aan de noodzakelijke infrastructuur voor Gent, dan
is de wedstrijd in haar huidige vorm, vrij nutteloos.
Schepen van Rouveroij zei het als volgt : ‘Als we
willen doorgaan met de bouwplannen, moet het
project inhoudelijk gefundeerd zijn.’

We kunnen momenteel nog altijd geen vorm noch
plaats geven aan het Gentse Forum in het Vlaamse
muziek- en cultuurlandschap. Het kan nog steeds
niet in zijn geheel worden bekeken. De brochure,
de wedstrijd en het debat openen de discussie op-
nieuw.

Mijnheer de minister, hoever staat het met het
overzicht van het culturele landschap ? Wat is uw
houding ten opzichte van de architectuurwedstrijd ?

De voorzitter : De heer Holemans heeft het woord.

De heer Dirk Holemans : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, eind vorig jaar heb-
ben we in deze commissie gediscussieerd over de
stand van zaken van het dossier over het Muziek-
forum. Toen waren er nog veel onduidelijkheden
onder meer over het draagvlak bij de Vlaamse en
Gentse culturele actoren. We vroegen ons ook af
hoe een dergelijk initiatief kan bijdragen tot het
versterken van de stedelijkheid voor alle Gente-
naars – een aspect dat ik heel belangrijk vind.
Mijnheer de minister, u hebt toen een heel duide-
lijk antwoord gegeven : u stelde dat het voorliggen-
de concept niet voldeed en dat u achter het project

bleef staan. Voor mij was dat een heel bevredigend
antwoord. U zei ook dat u zich zou engageren om
het debat met de diverse actoren voort te zetten.

Op 4 mei jongstleden was er een symposium te
Gent. Een aantal sprekers hebben het inhoudelijke
debat verruimd. De heer Mortier zei dat hij open-
stond voor een alternatieve invulling via een net-
werk- of spinnenwebstructuur. Ook de Gentse
schepen van Rouveroij merkte vanuit de zaal op
dat hij sterk geïnteresseerd was in zo’n benadering.
Het debat kreeg daardoor een belangrijke wending
of verbreding. Het ging niet langer alleen over een
groot gebouw op één plek, maar ook over een cul-
tureel project dat niet voorbij kan gaan aan het be-
lang van een actieve sociaal-culturele werking in
wijken en buurten. De minister neemt dat volgens
mij ernstig. Op 11 juni werd een persconferentie
gehouden waarop de eerste resultaten werden be-
kendgemaakt van gesprekken tussen een aantal
culturele actoren.

Tijdens gesprekken achteraf heb ik gemerkt dat
het draagvlak van de culturele sector zoals het op
11 juni werd gepresenteerd toch wel fragieler is
dan werd voorgesteld. Een aantal vragen blijft
overeind sinds het gesprek in de commissie. De
kern van de zaak blijft dat als de minister stelt dat
het concept dat een tijdje geleden voorlag, niet vol-
doet, er een serieuze bijsturing moet komen. Het
gaat daarbij in de eerste plaats over de rol en de
schaal van het nieuwe gebouw. Uit de studie van
professor De Brabandere bleek dat het noodzake-
lijke publieksbereik problematisch was.

We moeten ons ook afvragen of andere publieke
ruimtes in het forum moeten worden opgenomen
om een spinnenweb te kunnen realiseren. We moe-
ten ook de vraag stellen of het project niet kan
worden aangegrepen voor een radicaal-democrati-
sche invulling. Er wordt terecht kritiek geleverd op
een aantal andere projecten waarbij eerst zaken
worden gerealiseerd en pas achteraf wordt nage-
gaan wat de invulling ervan is. We kennen het pu-
blieksonderzoek van professor Waege waaruit
blijkt dat de klassieke vertegenwoordiging van de
bevolkingslagen nog steeds overeind blijft. Zelfs de
heer Laermans stelt : ‘De culturele omnivoor is
aanwezig, de laaggeschoolde nauwelijks.’ Waarom
werkt men nu niet proactief een project uit op
basis van een publieksbevraging ? Die publieksbe-
vraging zou dan moeten peilen naar de culturele
honger, de noden en verlangens van de mensen.

Daarnaast is er ook de vraag hoe men het concept
concreet wil invullen als publieke ruimte, want zo
wordt het altijd voorgesteld. Een publieke ruimte
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is volgens mij een ruimte die niet alleen ‘s avonds
haar functie vervult, maar waar ook overdag activi-
teiten plaatsvinden. We zouden ervoor kunnen kie-
zen elementen uit het dagelijkse leven in de wer-
king van het forum te integreren. Onder meer de
heer Willaert heeft hiervoor gepleit in De Morgen.
Ik citeer hem : ‘Ik denk aan een koffiehuis of een
kindercrèche, waardoor er vanuit een onderbouw
een sociaal-culturele behoefte op die plaatsen
komt. De opdracht moet zijn om op zoek te gaan
naar een heterogene invulling van een gebouw dat
een veruitwendiging van een tijdgeest kan zijn’.

Op mijn vorige vraag om uitleg heeft de minister
geantwoord dat hij zich actief ging engageren om
het debat vorm te geven. Ik stel de vraag nu op-
nieuw, omdat ik moet vaststellen dat er inderdaad
wel een constructief gesprek aan de gang is, maar
dat het blijkbaar niet gestructureerd is en dat het
ook onduidelijk is wie eraan deelneemt en wie niet.
Op die manier krijgt men natuurlijk disparate be-
richten. Ik wil dan ook een concrete vraag stellen :
zou het geen goede zaak zijn als de minister het
initiatief zou nemen om daarover een rondetafel-
conferentie te organiseren ? Op die wijze zouden
alle actoren aan tafel kleur moeten bekennen en
zou men tot een consensus kunnen komen.

Ten slotte moet er helderheid komen over de im-
pact van het lopende debat – dat volgens de minis-
ter zeker moet verdergaan – op de architectuur-
wedstrijd. Naar verluidt zou de echte opdracht
voor de architecten nog niet zijn gegeven, maar zou
dat pas dit najaar gebeuren. Mijnheer de minister,
kunt u deze informatie bevestigen ? Op welke
wijze zal een bijgesteld concept leiden tot een bij-
stelling van de opdracht in de architectuurwed-
strijd ?

De voorzitter : De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Dany Vandenbossche : Mijnheer de minis-
ter, ik wil me aansluiten bij deze vragen om uitleg.
Ik ga zelf geen bijkomende vragen stellen, omdat
de vragen die moeten worden gesteld reeds werden
gesteld en omdat we over deze zaak in totaal reeds
enkele uren hebben gedebatteerd.

Ik wil twee opmerkingen maken. Deze discussie is
al een tijdje aan de gang. Daarvoor moeten we te-
ruggaan in de geschiedenis. Het Muziekforum is
ongeveer zeven jaar geleden oorspronkelijk begon-
nen als een concertzaal. Toen de heer Mortier zich
met het dossier van het Forum ging bezighouden, is

dat forum iets anders geworden : groter, multifunc-
tioneler, en vooral ook meer multidisciplinair. Het
ging vooral ook om een heel groot gebouw.

Als men de discussie wil voeren over de inhoudelij-
ke invulling van dit nieuwe concept, dan is het in-
derdaad nodig dat men de Gentse cultuursector
hier op een of andere manier bij betrekt, wat mo-
menteel al wel gedeeltelijk gebeurt. Er is echter
discussie over wat men daar nu juist mee bedoelt.
Ik ben er geen voorstander van dat men de infra-
structuur zoals die eigenlijk is vooropgezet, op-
splitst in tien kleine onderdelen. Die prestigieuze
projecten hebben namelijk een aanzuigkracht, en
die aanzuigkracht is op zich al heel belangrijk.

Belangrijk is natuurlijk dat de culturele actoren bij
het debat betrokken zijn, en dat is op dit ogenblik
ook het geval. Er is een informele werkgroep aan
het werk waarbij een aantal instellingen zijn be-
trokken. De heer Mortier heeft onlangs een soort
manifest laten ondertekenen door de Gentse cul-
tuuractoren en door het Forum. In dat manifest
staan drie belangrijke prioriteiten verwoord : ten
eerste de infrastructuur, ten tweede een opleiding
voor culturele bemiddelaars, en ten derde dat be-
halve de infrastructuur die naar aanleiding van het
Forum totstandkomt, ook de infrastructuur van de
kleinere instellingen uit de Gentse culturele sector
in het infrastructuurdebat moet worden betrokken.

Ik citeer de heer Mortier : ‘We opteren voor een
nauwe samenwerking tussen de Gentse culturele
actoren, hun noden en de Krook zelf. Met Vlaamse
infrastructuren als deSingel, de Krook en het Brug-
se Concertgebouw krijgen de grote internationaal
gerichte Vlaamse culturele actoren de mogelijk-
heid om te produceren in Vlaanderen en zijn ze
niet langer verplicht naar het buitenland uit te wij-
ken’. Misschien is hier sprake van een misverstand.
Dan blijft het Forum uiteraard opteren voor de in-
frastructuur. Die wordt dan beschouwd als de spin
in het fameuze web.

Voor de volledigheid wil ik hieraan toevoegen dat
er ondertussen nog een andere groep bestaat : ‘Het
1-mei-collectief tegen het Forum’, onder leiding
van de heer Roels. Dit collectief heeft onlangs een
debat gevoerd over het Forum, omdat het vindt dat
het Forum niet past in de stedelijke infrastructuur,
onder meer omdat dat zou leiden tot een stijging
van de prijzen in de buurt.

We zijn nog steeds bezig met een soort virtueel
dossier en de architectuurstudie treedt nu in zijn
tweede fase. We moeten duidelijkheid scheppen
over het feit of die discussie nu inderdaad over de
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infrastructuur gaat, want daar wil ik niet aan mee-
doen. Als het niet de bedoeling is om architecturaal
iets neer te zetten, dan vind ik dat geen goede
zaak. Dan zet men namelijk geen ‘baken in die cul-
turele sector’, dat een aanzuigkracht kan uitoefe-
nen.

Ik zou daar duidelijkheid over willen, maar ik denk
niet dat we die hier kunnen krijgen. Zoals u weet,
is in deze commissie gesteld dat deze discussie pas
beëindigd zal zijn in 2004, in ieder geval zou dan
pas de beslissing vallen. Als ik me niet vergis, zou
die informele werkgroep, bestaande uit die culture-
le actoren, tegen 15 juli een rapport moeten voor-
leggen. Ik denk dat dat in Vlaanderen moet gebeu-
ren, want men had gevraagd dat in te bedden in het
Vlaamse en internationale culturele landschap.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, ik wil me ook graag aan-
sluiten bij de uiteenzettingen over dit thema, al zijn
ze verre van nieuw. Ik wil iedereen aanraden om
zich te abonneren op een krant met een lokale edi-
tie over Gent en omgeving, want daarin zijn de dis-
cussies over het Forum van dag tot dag te volgen.

Die discussies zijn verre van eenduidig, en daar-
door wel behoorlijk leuk om volgen. Zo zijn er bij-
voorbeeld lokale actoren die op een bepaald mo-
ment een bepaald document ondertekenen en
steunen, om dan de week nadien heel laconiek het
omgekeerde te zeggen en een compleet ander
denkspoor te volgen.

Ik heb me afgevraagd wat nu uiteindelijk de reden
is om hier een dergelijke vraag te stellen. Mijnheer
de minister, wat is uw verantwoordelijkheid en uw
functie in deze problematiek ? Ik denk dat dit de
link is tussen het Forum en de architectuurwed-
strijd. Aan de architectuurwedstrijd is het voorbe-
staan van de cel die het Forum en de architectuur-
wedstrijd begeleidt, gekoppeld. Voor de architec-
tuurwedstrijd zijn trouwens Vlaamse middelen ter
beschikking gesteld. Die middelen zijn bedoeld om
vroeger dan 2004 te worden gegeven.

Het is totaal zinloos om een architectuurwedstrijd
te organiseren als we nadien alleen maar mooie
maquettes hebben om naar te kijken, omdat uitein-
delijk blijkt dat geen van de deelnemers iets heeft
afgeleverd dat beantwoordt aan het concept van
het Forum dat men uiteindelijk wenst te realiseren.

De discussie over wat het Forum uiteindelijk moet
worden, is dus niet vrijblijvend omwille van de link
met de architectuurwedstrijd. Het enige wat ik
vraag is dat die link blijft behouden en dat er geen
geld wordt gegeven, ook al zou het dienen om de
creativiteit van bepaalde architecten te ondersteu-
nen. Het lijkt me niet de bedoeling dat de midde-
len van Vlaanderen daaraan worden besteed.

Er moet zeker eens worden nagedacht over een en
ander en er moet beslist worden welk concept zal
worden gesteund. Mijnheer de minister, op welke
manier zult u tot een beslissing trachten te
komen ? Er is minstens goede inspraak nodig.
Daarnaast is het ook nodig die beslissing te verzoe-
nen met de timing die aan de architectuurwedstrijd
is gekoppeld. Ik denk dat dat uw opdracht is. Deze
vraag werd in deze commissie dus terecht gesteld.
De lectuur van elke dag over wat het Forum uitein-
delijk moet worden, kan me enorm boeien als
echte Gentenaar.

De voorzitter : De heer Holemans heeft het woord.

De heer Dirk Holemans : Ik ben ook een voorstan-
der van een architecturaal uitdagend project op die
plaats. Ik vind wel dat we moeten nagaan wat de
juiste schaal is en wat de verschillende functies zul-
len zijn.

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, ik zei eind vorig jaar dat het Forumdos-
sier nog niet rijp was voor een definitieve positieve
beslissing. Ik engageerde me wel om het debat ver-
der te zetten en ik vroeg aan de initiatiefnemers
om een inhoudelijk gesprek te voeren met de
Vlaamse en vooral met Gentse culturele actoren,
met als doel een project met een breed draagvlak
tot stand te brengen. Die gesprekken zijn nu nog
volop aan de gang en leveren nieuwe inzichten op.
Die inzichten zullen de ideeën en de uiteindelijke
beslissing met betrekking tot het Forum zeker
beïnvloeden. Het doet me veel plezier dat het dos-
sier van het Forum vooral in Gent onderwerp van
een publiek debat is geworden. Het heeft de ver-
schillende Gentse actoren ertoe aangezet om
samen na te denken over het cultuurbeleid in hun
stad en over de potentiële rol van het Forum daar-
in.

Op 9 juni 2002 vond inderdaad overleg plaats met
tenoren uit het Vlaamse cultuurlandschap. Op 11
juni 2002 vond een groot overleg plaats met de
Gentse cultuursector over het Forumproject. Mijn
kabinet nam daaraan deel als observator. Op 4 mei
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2002 vond het overleg plaats waarnaar de heer Ho-
lemans verwees. Het was trouwens ook door hem
georganiseerd.

In het overleg met de Vlaamse actoren werd het
debat al snel bekeken vanuit de cultuurinfrastruc-
turele noden die er in Vlaanderen zijn : de nood
aan concertzalen en de nood aan aangepaste zalen
voor hedendaags muziektheater. Bovendien is er
een contradictie tussen enerzijds de gerenoveerde
en nog te renoveren schouwburgen en anderzijds
de hedendaagse theaterpraktijk, die zich steeds
moeilijker laat dwingen in klassieke gebouwen.

Door de nadruk zo sterk op de infrastructurele
noden te leggen, kwam het inhoudelijke debat dat
de heer Mortier en zijn team willen aanzwengelen,
volgens mij iets te veel op de achtergrond. Ik steun
de vraag om een analyse te maken van de functies
en van het bereik van de bestaande infrastructuur.
Ik heb in mijn infrastructuurnota reeds duidelijke
standpunten ingenomen over de bestaande culture-
le infrastructuur. Ik overweeg evenwel om in de
nabije toekomst een grondige analyse te laten
maken van de aanwezige infrastructuur, de bestem-
ming en de bezettingsgraad. De bedoeling daarvan
is dit beleid nog verder te kunnen verfijnen.

De heer Holemans stelde een vraag over publieks-
onderzoek. Ik twijfel eraan of het nodig is het pu-
bliek te bevragen over zijn culturele honger. Cultu-
rele noden bestaan, maar ze zijn vaak impliciet. Ze
zijn dus niet gemakkelijk in beeld te brengen. Ar-
tiesten vertrekken trouwens ook niet vanuit de cul-
turele noden van het publiek, maar wel vanuit hun
artistieke verbeelding. Het Forum moet die zaken
samenbrengen. De informele en open werkgroep
van Gentse actoren kwam samen met de heren
Pinxten, Mortier en Bauwens tot de conclusie dat
iedereen zich positief uitspreekt over de bouw van
het Forum, op voorwaarde dat een aantal specifie-
ke opdrachten nader worden onderzocht.

In de hedendaagse kunstscène zijn de wanden tus-
sen disciplines of genres doorlaatbaar geworden.
Museale kunstproducties worden bovendien in
vraag gesteld. Gebruik van nieuwe technologie en
interculturele aanpak worden noodzakelijk. Er is
dus een grote nood aan een permanente en inter-
nationaal geijkte centrumfunctie voor deze nieuwe
trends in de kunstproductie en de cultuuropvattin-
gen. Het Forum kan die functie vervullen.

De nieuwe trends vereisen een centrum dat fun-
geert als verbindingspunt tussen actoren, dat infra-

structuur biedt voor nieuwe producten en dat
noodzakelijke atelierfuncties garandeert. Er is dus
nood aan een continue interactie tussen een coör-
dinerend centrum en de creatieve periferie.

Om echte participatie mogelijk te maken, is het
aanleren, het interpreteren, het bespelen en het
creatief veranderen van de codes van kunstvormen
noodzakelijk. Er is nood aan permanente opleiding
en bijsturing van alle participanten, zowel van de
aanbieders als van de consumenten.

Het forum moet een aantal functies bundelen. Ik
denk dan aan de atelierfunctie, de bemiddelings-
functie en de permanente opleiding. Het moet een
archipel van heterogene ensembles voor een inter-
disciplinair productiecentrum zijn. Het moet bo-
vendien zorgen voor een permanente wisselwer-
king met de Gentse culturele sector.

Op het bredere Gentse front wordt de nood onder-
kend aan een centrale infrastructuur met een groot
plateau die multidisciplinaire kunstvormen in een
permanente interactie met de Gentse en de Vlaam-
se actoren en met de internationale scène mogelijk
maakt. Deze infrastructuur bestaat niet op zichzelf
als een vuurtoren. De Krook of het Forum vervult
een coördinerende functie tussen de kleinere
krookjes, geeft ze ruimte voor atelierwerking en
heeft een opleidings- en bemiddelingsfunctie.
Daardoor ontstaat een web met centrale faciliteit,
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de speci-
fieke infrastructuur van de actoren, die in het spin-
nenweb moeten worden opgenomen.

Een belangrijke opmerking was dat de beste infra-
structuur werd gebouwd voor specifieke kunstvor-
men en dat de multidisciplinaire infrastructuur
vaak in alles middelmatig blijft. Dat kan worden
opgelost door zeer specifieke plateau’s, zoals opera
en klassiek concert, te betrekken bij het web, zon-
der dat deze kunstvormen van het grote plateau
gebruik moeten maken.

Blijft ook de vraag naar een meer heterogene in-
vulling dan louter voor artistieke doeleinden. De
rol en de schaal, maar ook de begroting van het
project en het bouwprogramma moeten in dat licht
opnieuw worden bekeken. Mevrouw Van Hecke,
dit laatste moet zeker gebeuren alvorens de effec-
tieve opdracht voor de architectuurwedstrijd kan
worden gegeven. Met het huidige bouwbudget en
het huidige bouwprogramma, gesteund op een
vroegere visie – bijvoorbeeld met de loges – kan
geen architectuurwedstrijd worden gestart. Een en
ander vereist een bijgesteld en goed onderbouwde
bouwopdracht.
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Kortom, dit project is nog niet rijp. Ik wacht een
door de initiatiefnemers bijgewerkt concept af,
want dan pas kan ik een zeer duidelijk standpunt
innemen. Maar ik verhul niet dat ik het concept
van het spinnenweb erg genegen ben. Ik sluit me
echter ook aan bij de bekommernis van de leden,
onder meer over het feit dat de discussie op een
bepaald ogenblik moet leiden tot resultaten, ook al
zou het kunnen, mevrouw Van Hecke, dat de dag
nadien een meerderheid zich hier opnieuw van af-
keert. Dat is dan de verantwoordelijkheid van die
mensen.

Gisteren heb ik een brief terzake ontvangen van
diverse culturele actoren. U hebt die brief wellicht
ook gekregen. Ik citeer uit de brief, wanneer het
gaat over de Krook : ‘In die zin wordt er niet on-
middellijk aan een gebouw of bakstenen gedacht,
maar wordt het Forum of de Krook als zowel een
mentale als een fysieke veruitwendiging be-
schouwd van de zoektocht naar een interdiscipli-
nair en complementair cultuurproject.’

Ik vind dat zeer boeiend, maar het is niet meteen
datgene wat men had ondertekend. Ik geef nog een
citaat : ‘We blijven in de eerste plaats geïnteres-
seerd in de werkprocessen, de bewegingen, de ver-
bindingen die dit project in Gent en de bredere
regio zou kunnen realiseren. Pas wanneer dit on-
derdeel van het project concreter kan worden uit-
gewerkt, lijkt de realisatie van een Krook – en
waarom toch niet verder nadenken over krookjes –
echt relevant te kunnen worden.’

Ik geef deze twee citaten als bewijs dat het debat
wel degelijk grondig bezig is. Ik verwacht nu toch
wel echt een initiatief van de initiatiefnemers zelf.
Dat is me ook zo gemeld. Op basis daarvan kunnen
we verdere stappen zetten.

De voorzitter : Mevrouw De Gryze heeft het
woord.

Mevrouw Niki De Gryze : Mijnheer de minister, ik
dank u voor het feit dat u werk wilt maken van dat
overzicht van die infrastructuur van het culturele
landschap. Binnen welke termijn ziet u dat ? Dit is
belangrijk voor het Forum.

Studies duren soms vrij lang. Die 1-mei-groep
schuift de einddatum van juli naar voren. Als ik be-
denk dat het reces nadert, dan moet dat toch wel
erg vlug gebeuren.

Minister Bert Anciaux : Ik ga nu geen datum
geven, want ik ken mezelf. (Gelach)

Men verwijt me dat ik altijd te snel wil gaan. Ik wil
dit grondig doen. Als dit wat meer tijd vereist, dan
moet ik de discipline opbrengen om dit iets trager
te doen verlopen.

Mevrouw Niki De Gryze : Dit is natuurlijk zeer be-
langrijk voor het Forum zelf.

Minister Bert Anciaux : Natuurlijk zal dit voor de
definitieve beslissing gebeuren. Dat spreekt van-
zelf.

Mevrouw Niki De Gryze : Ik denk dat het pro-
bleem enigszins ligt bij de invulling van de archi-
tectuurwedstrijd. Dan gaat het niet alleen over
2004. Blijkbaar wordt de bal nu doorgespeeld naar
de culturele actoren voor het concept. Dat is al-
thans mijn indruk.

Ik hoor spreken over debatten. Ik heb de indruk
dat er in Gent inderdaad nood is aan debatten,
maar ik zou ondertussen voortwerken aan een con-
cept en dergelijke, wat debatten niet uitsluit. Het is
niet zo dat, als het forum of het concept er zouden
zijn, men niet verder kan debatteren over de invul-
ling van kunst en dergelijke. Het ene sluit het ande-
re niet uit.

De voorzitter : De heer Holemans heeft het woord.

De heer Dirk Holemans : Mijnheer de minister, u
zegt dat u zich niet laat vastpinnen op een datum,
daar u zichzelf kent. De heer Laermans zou dit be-
stempelen als een uiting van reflexief cultuurbe-
leid.

U hebt een duidelijk antwoord gegeven. U hebt ge-
zegd dat het concept moet worden bijgestuurd en
dat dit ook tot uiting moet komen in het bouwpro-
gramma. Dit is een uiting van de waardering voor
het debat dat bezig is.

Ik ben tevreden met de openheid met betrekking
tot het concept van het spinnenweb. Dat is natuur-
lijk maar een mogelijkheid om te vragen naar de
publiekshonger, maar ik deel uw mening dat dit
niet in de weg mag staan van de autonomie van de
kunstenaar. Dat is evident.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking, over de schulden-
berg bij het Mechels Miniatuur Teater

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Hermans tot de heer Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brus-
selse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamen-
werking, over de schuldenberg bij het Mechels Mi-
niatuur Teater.

Mevrouw Hermans heeft het woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, op vrijdag 7 juni besliste
de raad van bestuur van het Mechels Miniatuur Te-
ater over te gaan tot collectieve ontslagen. Deze
beslissing zou het gevolg zijn van een schuldenberg
van ongeveer 250.000 euro. Ondertussen had men
niet stilgezeten. De personeelsleden waren in over-
leg met de vakbonden tot een voorstel gekomen
om wat in te leveren. Dat zou betekenen dat men
zou overschakelen van een 38-urenweek naar een
35-urenweek, mits inlevering van 10 percent van
het brutoloon.

De raad van bestuur heeft evenwel beslist om niet
in te gaan op dit voorstel en dus toch nog de weg
van de collectieve ontslagen op te gaan. Enkele
dagen later verscheen dan weer het bericht dat dit
beperkt zou blijven tot het ontslag van enkele on-
gelukkigen. Een en ander heeft daar toch wel dui-
delijk geleid tot een conflictsituatie, waarbij het
personeel de directie verwijt zelf niet te willen inle-
veren, zodat dit ten koste gaat van de gewone per-
soneelsleden.

Toen ik dat bericht las, had ik een vrij emotionele
reactie. Ik ben immers zelf altijd een trouwe fan
ben geweest van het MMT, niet alleen voor wat ze
op het podium presteren, maar ook voor wat ze
achter de schermen doen. Dan heb ik het over de
opleiding en begeleiding van jong talent, dat elders
soms wat uit de boot viel. Vandaar mijn betrokken-
heid bij het MMT. Mijnheer de minister, was u op
de hoogte van de crisissituatie bij het MMT ? Zult
u concreet ingrijpen in het beleid van het MMT ?
In welke budgetten kunt u mogelijk voorzien ter
ondersteuning van het MMT ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter, ge-
achte leden, men vindt dit misschien vreemd, maar
ik heb de problematische situatie van het MMT in

eerste instantie vernomen via de kranten. Daarna
ben ik vanzelfsprekend concreter ingelicht door de
artistiek verantwoordelijke en door enkele acteurs.

Het behoort als minister van Cultuur niet tot mijn
opdracht om in te grijpen in het beleid van het
MMT. Dat is in eerste instantie de verantwoorde-
lijkheid van de raad van bestuur en van de directie.
Ik heb wat dat betreft trouwens ook niet te kennen
gegeven, te willen onderhandelen met de vakbon-
den. Dat is niet mijn rol. Ik ben wel bereid naar
hun voorstellen te luisteren. Ik vrees echter dat ik
op dit ogenblik weinig méér kan doen.

In het kader van het podiumkunstendecreet ont-
vangt het MMT een jaarlijkse enveloppe van 44
miljoen frank voor de periode 2001-2005. Naar
aanleiding van deze nieuwe subsidieronde heeft de
directie van het MMT me op de hoogte gebracht
van een geraamd tekort van 5 miljoen frank voor
werkings- en personeelskosten. Ik heb op dat ogen-
blik mijn verantwoordelijkheid opgenomen door
naar analogie met de andere stadstheaters via de
Nationale Loterij een bedrag van 4,5 miljoen te re-
serveren voor het MMT.

U weet dat ik voor de podiumkunsten een vermin-
dering had doorgevoerd van de aanvullende subsi-
die door de Nationale Loterij, omdat er een verho-
ging van de subsidies was doorgevoerd. De subsi-
dies van het MMT bleven echter ongeveer status
quo en daarom heb ik besloten om wel in extra
middelen via de Nationale Loterij te voorzien. Ik
heb daaraan wel de voorwaarde gekoppeld dat de
stad Mechelen in de toekomst ook haar verant-
woordelijkheid ten aanzien van het stadstheater
zou opnemen door in een substantiële ondersteu-
ning te voorzien. Met deze bijkomende ondersteu-
ning vanuit de Nationale Loterij, ga ik ervan uit dat
de directie en de raad van bestuur voldoende mid-
delen ter beschikking hebben om een financieel ge-
zonde koers te varen. Er zijn nadien ook geen bij-
komende middelen meer gevraagd. Een afspraak is
een afspraak en iedereen moet zich daaraan hou-
den. Problemen worden ook niet altijd opgelost
met nieuwe middelen. Er moeten soms ook intern
bepaalde beslissingen worden genomen.

De voorzitter : Mevrouw Hermans heeft het
woord.

Mevrouw Margriet Hermans : Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw antwoord. Ik ga er volledig
mee akkoord dat er meer moet zijn dan enkel een
financiële ondersteuning. Ik hoop dat het MMT
zich intern gaat bezinnen over de toekomst.
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De voorzitter : 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 internatio-
nale beleid ten aanzien van muziek- en podium-
kunstengezelschappen

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 internationale beleid ten aanzien
van muziek- en podiumkunstengezelschappen.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, ik kondig al aan dat ik
volgend jaar rond deze periode dezelfde vraag zal
stellen. De vorige dateert van 15 maart 2001 en had
ook te maken met de toekenning van de interna-
tionale subsidies aan de muziek- en podiumkun-
stengezelschappen. We hebben in de commissie al
verschillende keren over dit onderwerp van ge-
dachten gewisseld, onder meer naar aanleiding van
de bespreking van de beleidsnota Cultuur en de
begrotingen, en naar aanleiding van de daarnet
aangehaalde vragen om uitleg.

Tijdens mijn vraag om uitleg van maart vorig jaar
bleek er een grote eensgezindheid in deze commis-
sie over deze beleidsoptie van de minister. Er was
echter nogal wat discussie over de gebrekkige ti-
ming. De minister antwoordde toen : ‘De timing
laat inderdaad te wensen over. De gevolgde proce-
dure inzake de aanpassing van het reglement, de
beperkte indienperiode voor de aanvragers en de
uiteindelijke beslissing, bemoeilijkte de internatio-
nale samenwerking van veel organisaties. Ik ben
mij hiervan bewust, en zal samen met de admini-
stratie en de betrokken beoordelingscommissies
werk maken van een versnelde procedure. (...) We
hebben aangegeven dat er nog verder zal moeten
worden gediscussieerd, en dat een aantal zaken
nog verfijnd moeten worden.’

Nu vernemen we dat de minister aan het steunpunt
voor de podiumkunsten, het Vlaams Theater Insti-
tuut, gevraagd heeft om advies uit te brengen over
het internationale beleid ten aanzien van muziek-

en podiumkunsten. Ze organiseren hierover mo-
menteel hoorzittingen met de sector.

Mijnheer de minister, over welke beleidsvisie gaat
het ? Waarom vraagt u het advies van het steun-
punt ? Zult u ook advies vragen aan de belangen-
behartiger ? Organiseert het steunpunt de inspraak
van de sector ? Zal dit nieuwe beleid ook repercus-
sies hebben voor het reglement inzake internatio-
nale kredieten ? Zo ja, welke timing stelt u voorop
waarop het definitieve reglement zal worden be-
kendgemaakt, rekening houdend met het feit dat
de dossiers in oktober moeten worden ingediend ?
Zullen de organisaties voldoende tijd hebben om
zich aan te passen aan de nieuwe beleidsvisie en
het reglement ?

De voorzitter : Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw Van Hecke, de beleidsvisie waarnaar u
peilt, is verwoord in de beleidsnota over het inter-
nationaal cultuurbeleid van 2001. Deze nota geeft
duidelijk de contouren aan van het momenteel ge-
voerde internationaal cultuurbeleid dat is ingebed
in het cultuurbeleid tout court. Het internationaal
beleid moet met andere woorden naadloos aanslui-
ten bij het gevoerde cultuurbeleid. Om die reden
zal, waar mogelijk, de internationale component
geïntegreerd worden in de diverse sectorale vor-
men van ondersteuning.

Vanuit deze basisgedachte werd ook vertrokken bij
het bepalen van de structurele enveloppen bij de
podiumkunsten en straks bij muziek. Terwijl hier-
over bij de podiumkunsten inderdaad nog enige
onduidelijkheid bestond, ook al stond het eigenlijk
in het decreet, is voor de huidige muziekronde dui-
delijk aan alle betrokkenen meegedeeld dat de in-
tegrale werking als onderdeel van de structurele
subsidieaanvraag beschouwd zal worden.

Mijns inziens is het internationale beleid nog in be-
weging, en moet het in de toekomst verder ontwik-
keld en uitgewerkt worden. Met name zou ik bij
een actualisering van de bestaande beleidsnota
graag meer tot uiting brengen hoe de internationa-
le aspecten concreet ingebed zitten in de verschil-
lende sectoren, hoe de verschillende actoren om-
gaan met internationalisering en met bilaterale sa-
menwerking, en welke de internationale topkwali-
teit is die Vlaanderen heeft aan te bieden op het
vlak van erfgoed en op het vlak van het sociaal-cul-
tureel werk, het jeugdwerk en de kunsten. Dit
komt volgens mij vandaag zowel in de nota als in
de communicatie naar de burger te weinig tot ui-
ting. Er wordt evenwel aan gewerkt met de admini-
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stratie, met het Vlaams Centrum voor Cultuurcom-
municatie en met al onze steunpunten.

Ik wil beklemtonen dat dit nog niet in het regle-
ment vervat zit. We zullen het ook niet in werking
laten treden zolang het niet van toepassing is.
Daarmee bedoel ik gewoon dat ik geen vermen-
ging tot stand wil brengen.

Ik zou voor de Vlaamse Gemeenschap graag een
actieve rol weggelegd zien in het internationale
cultuurbeleid. Persoonlijk zou ik toch wat willen
afstappen van het louter ondersteunen van wat ge-
vraagd wordt. In de plaats daarvan pleit ik voor het
actief stimuleren van een aantal initiatieven in het
kader van het internationaal cultureel beleid. Ik
hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.

Er is absoluut geen officiële adviesvraag gesteld
aan het steunpunt Podiumkunsten over het inter-
nationale beleid. Wel is in de regelmatige overleg-
momenten met de steunpunten Kunsten de nood-
zaak aangevoeld om verder na te denken over het
internationale beleid. De steunpunten hebben deze
gevoeligheid opgepikt en zijn aan de slag gegaan.
Dit is in mijn ogen een goede reflex van de steun-
punten, die enerzijds als duidelijke taak hebben de
behoeften vanuit hun respectieve sectoren te de-
tecteren en te communiceren aan de overheid, en
die anderzijds ook het overheidsbeleid communi-
ceren aan het veld. Het steunpunt Podiumkunsten
organiseert op eigen initiatief een bevraging van
het veld. Het staat de VDP vrij om ook haar stand-
punt kenbaar te maken over het internationale be-
leid. Dat is overigens in het verleden ook al ge-
beurd.

Reeds vroeger heb ik ook de adviescommissies ge-
vraagd om hun visie mee te delen op het interna-
tionale beleid. De commissie Podiumkunsten heeft
in dat verband een hearing georganiseerd met de
podiumkunstensector en hierover een advies gefor-
muleerd. De Raad voor de kunsten, de commissies
en de beoordelingscommissies houden mij verder
regelmatig op de hoogte van eventuele knelpunten
of tekortkomingen.

Het bestaande reglement inzake projecten met een
internationale finaliteit is al enkele malen aange-
past, onder meer op verzoek van de verschillende
sectoren. Ook de indieningsdatum zal met betrek-
king tot de dossiers van 2003 worden aangepast.
Deze zal worden vervroegd van 31 naar 1 oktober.
De administratie zal de sector hiervan tijdig op de
hoogte brengen. Ik wil trouwens ook veilig spelen.

Bij de muziekprojecten hebben we immers meege-
maakt dat enkele van die projecten te laat werden
ingediend omdat men zich nog baseerde op vroe-
gere data.

Vaak heeft men de indruk dat voldoende gecom-
municeerd wordt, maar absolute zekerheid heeft
men nooit. We hebben toen ook in geen overgangs-
maatregelen voorzien, met alle gevolgen vandien.
Daardoor hadden we geen ondersteuningsmoge-
lijkheid meer. Ik zal daarom aan de administratie
vragen of het niet wenselijk is om nu toch in een
overgangsmaatregel te voorzien. Dit betekent ech-
ter niet dat ik een maand gewonnen heb, want men
kan dan pas na 1 oktober echt aan de slag.

Ik ben bereid een en ander te herbekijken als men
mij kan waarborgen dat er een echt goede commu-
nicatie is. Dan nemen we 1 oktober en winnen we
een maand. Dat is in het voordeel van iedereen,
want dan komt de beslissing goed op tijd, dus nog
voor het jaar aangevat is.

Op korte termijn zal dit reglement trouwens wor-
den ingepast in het toekomstig – want nu nog voor-
ontwerp van – decreet houdende het Vlaams geïn-
tegreerd beleid voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, een decreet dat ik wel eens verkeerdelijk
het koepeldecreet noem.

De voorzitter : In het voorjaar 1999 heeft het toen-
malige VTI een bevraging gedaan over de werking
van de internationale kredieten. U hebt toen een
voorstel gelanceerd. Ik denk dat dit één van de re-
denen is waarom zij vandaag niet slecht geplaatst
zijn om ter zake enige voorzetten te geven.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Ik dank de minister
voor zijn antwoord. Ik waardeer dat men bekijkt
hoe het nu precies zit met de communicatie van
een aantal gegevens en van de timing met betrek-
king tot het reglement. Het viel me enkel op dat
dit blijkbaar nog niet voldoende gecommuniceerd
was, maar dat komt misschien omdat de vragen die
wij stellen, ingegeven zijn door wat ons door de
sector gezegd wordt.

Het feit dat er onrust was, heeft dus te maken met
het feit dat de communicatie niet zo duidelijk was.
Dit kan worden opgelost door te bekijken of de be-
schikbare kanalen wel voldoende geïnformeerd
zijn en of zij dit op hun beurt wel doorgeven. We
stellen ons de kanalen immers vaak te positief voor
en we rekenen er misschien te sterk op dat zij de
informatie altijd doorgeven. Dit is niet altijd het
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geval. We mogen de schuld niet altijd aan de eerste
link geven. Die schuld kan net zo goed bij de twee-
de link liggen omdat de informatie niet altijd aan
de achterban wordt doorgegeven.

Ik blijf echter met 2 fundamentele vragen zitten,
maar denk dat we nog wel de gelegenheid zullen
krijgen daarover van gedachten te wisselen.

Ik herinner me trouwens nog goed de boeiende
discussie over wat nu het internationaal cultureel
beleid moet zijn : cultuur in functie van een inter-
nationaal beleid dan wel een louter internationaal
cultuurbeleid. Vandaag stel ik met genoegen vast
dat er blijkbaar een behoefte is om toch aan 1 van
beide invulling te geven. Dit betekent dan ook dat
de richting die men eerst is uitgegaan – namelijk
integratie in de werking van de organisaties zelf
om daar een internationale component aan te han-
gen zodat de verschillende taken met 1 globale
subsidie kunnen worden ingevuld – aantoont dat er
vandaag nood is om ook daarbuiten specifieke pro-
jecten te ondersteunen die beantwoorden aan de
eigen internationale culturele politiek die men wil
voeren. Wel verschillen we nog van mening over
wat internationaal cultureel beleid moet zijn.

Het valt me in elk geval op dat men op een be-
paald ogenblik vaststelt dat door het overlaten van

alle componenten aan de organisatie zelf, niet alle
doelstellingen worden ingevuld. Dit betekent dus
dat men toch nog ergens die aparte projectmatige
subsidie nodig zal hebben om eigen politieke doel-
stellingen op internationaal cultureel vlak te reali-
seren. Ik bemerk de beweging en de dynamiek in
het veld, wat niet wegneemt dat men heel voorzich-
tig moet zijn. Dat de organisaties het in de toe-
komst zelf in handen zullen hebben, is dus niet he-
lemaal sluitend.

Mijn tweede punt zal zeker aan bod komen bij de
bespreking van wat we gemakkelijkheidshalve het
koepeldecreet noemen. Bij die gelegenheid zullen
we het ongetwijfeld nog over de juiste invulling
van een steunpunt hebben. Ik heb al veel gehoord
en gelezen over "het verlengde van de administra-
tie" en over de "ondersteuning van de basis". Aan-
gezien ik niet geheel akkoord ga met deze invul-
ling, zullen we hierover nog eens van gedachten
moeten wisselen. Ik ga ervan uit dat dit naar aan-
leiding van die bespreking ook zal gebeuren.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.18 uur.
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