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– De samengevoegde interpellaties worden gehou-
den om 14.13 uur.

Interpellatie van de heer Jurgen Verstrepen tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de koppeling van sub-
sidies voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen aan 
quota voor allochtonen

Interpellatie van de heer Jos Stassen tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over allochtonen in cultuur-, jeugd- 
en sportverenigingen

De voorzitter: Aan de orde zijn de samengevoegde 
interpellaties van de heer Verstrepen tot de heer 
Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de koppeling van subsidies 
voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen aan 
quota voor allochtonen, en van de heer Stassen 
tot minister Anciaux, over allochtonen in cultuur-, 
jeugd- en sportverenigingen.

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, de minister 
maakt het ons moeilijk om oppositie te voeren. Dat 
is natuurlijk zijn goed recht, maar zijn stijl geeft 
me niet de indruk dat er een strategie achter zit. Er 
zit geen coherentie in zijn verhaal. Hij lanceert een 
idee, legt verklaringen af, geeft vage antwoorden 
op een interpellatie – nog voor ze is gesteld –, en 
ten slotte verandert hij van koers om te nuanceren 
en bij te sturen. ‘Ik heb het zo niet bedoeld en u 
hebt me verkeerd begrepen’, zo luidt het dan.

Onze fractie verwacht van een minister toch enige 
standvastigheid. Of voeren sp.a-spirit en de VLD 
de opendebatcultuur opnieuw in? Eerst was er het 

akkefietje met de heer Somers, dan kwam zijn ant-
woord, en toen een demarche die er uiteindelijk 
geen bleek te zijn. Onduidelijkheid is troef.

Als het van minister Anciaux afhangt, kunnen cul-
turele centra die de quota voor allochtonen niet 
halen misschien wel fluiten naar hun geld. Als het 
van de heer Somers afhangt, kunnen veel alloch-
tone zelforganisaties die niet genoeg openstaan 
voor Vlamingen ook fluiten naar hun geld. De 
minister koppelt subsidies voor cultuur-, jeugd- en 
sportverenigingen aan quota voor migranten. Hij 
doet dus hetzelfde als de heer Somers, maar dan 
omgekeerd. Elke vereniging moet voor iedereen 
openstaan. De heer Somers pakt de koppige al-
lochtonen aan, de minister de harde autochtonen. 
Ik vraag me af of beide heren wel deel uitmaken 
van dezelfde meerderheid.

Minister Anciaux flirt schaamteloos met de grond-
wettelijke vrijheid van vereniging. Iedere burger 
mag zich verenigen met wie hij of zij dat wil. Tot 
nader order heeft de overheid daar niets mee te 
maken. Dat is een van de fundamenten van onze 
democratie. Grondwetsspecialisten zijn het erover 
eens dat, zelfs als de overheid subsidieert, de over-
heid daar niets mee te maken mag hebben. Zo niet 
wordt via een omweg dat grondwettelijk recht uit-
gehold.

Een dag na zijn eerste verklaringen zei de minister 
dat men hem ‘niet mis moet begrijpen over sport-, 
cultuur- en jeugdverenigingen. Dat had sport-, cul-
tuur- en jeugdsector mogen zijn.’ Op zijn weblog 
zegt de minister: ‘Misschien was ik te onvoorzich-
tig en te onduidelijk. Ik had het dus niet voldoende 
duidelijk gecommuniceerd.’ Wat is er nu in gods-
naam van aan? Eerst zei hij dat zijn voorstel door 
de hele Vlaamse Regering wordt gesteund, inclu-
sief  de VLD. Maar in een adem zei hij dat de zaak 
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in de regering nog niet was doorgepraat. En hij 
voegde eraan toe: ‘Dat hoeft ook niet. Dat is een 
logisch uitvloeisel van het regeerakkoord.’ De heer 
Somers reageerde afwijzend. Hij zei: ‘Het is uitste-
kend dat de minister beseft dat inspanningen nodig 
zijn, maar quota zijn echt niet de goede tactiek.’ 
De heer Vanackere van CD&V zei in de krant dat 
het voorstel ‘betuttelend’ is. De woordvoerster van 
de minister-president was nog duidelijker: ‘Het is 
niet de bedoeling van de Vlaamse Regering.’ Geef 
toe dat dit allemaal nogal onsamenhangend over-
komt. Of moet ik echt geloven dat iedereen, alle 
journalisten incluis, verkeerd wordt begrepen?

De minister verklaarde ook dat het voorstel gron-
dig is besproken met de sector, maar de sector 
zelf  reageerde vernietigend. Ik citeer de Vlaamse 
Jeugdraad: ‘Door de subsidies voor jeugd-, sport- 
en cultuurverenigingen te willen koppelen aan quo-
ta, slaat Anciaux de bal volledig mis. Zijn voorstel-
len zijn absoluut niet doorgepraat met de sector. 
Hij bepaalt nu zelf  de uitkomst van een discussie 
die hij nog moet opstarten, en legt dit bovendien 
mee in onze mond. Dat kan niet. Quota zijn niet 
het goede middel om het interculturele vraagstuk 
aan te pakken. Diversiteit is iets wat je niet kunt 
afdwingen. Het is niet omdat er geen allochtonen 
in de werking zitten dat dit een eiland zou zijn. 
Integendeel: zolang het onderwijssysteem de soci-
ale ongelijkheid in de hand werkt, moet niemand 
van de jeugdwerking verwachten dat we dat gaan 
rechttrekken.’

Het Steunpunt Jeugd reageerde even kortaf: ‘De 
minister beweert zijn voorstel met de sector zelf  al 
grondig te hebben besproken. Dat is een foutieve 
voorstelling van zaken. We hopen dat dit een losse 
flodder of een foute quote van de minister was.’ 
De minister verklaarde expliciet dat zelfs de opera-
huizen een inspanning moeten leveren om de volle 
subsidiepot te kunnen blijven krijgen.

De heer Marc Clemeur, intendant van de Vlaam-
se Opera in Antwerpen, lachte eens met het idee: 
‘Blijkbaar weet niemand het, maar wij zijn bij uit-
stek een multiculturele instelling. Van de 280 me-
dewerkers zijn er 70 van vreemde afkomst. Opera 
is per definitie niet aan taal gebonden. Ons koor 
en orkest hebben veel Russen, Oost-Europeanen 
en Aziaten in dienst. Bij de technici zitten ook 
Grieken, Turken en zelfs iemand van Saoedi-Ara-

bië. Quota opleggen is sowieso een slecht idee. Dat 
is zo dirigistisch. Wie gaat dat controleren? Of 
moeten we het bij elke voorstelling aan iedereen 
vragen? “Bent u van Belgische origine? Zo neen, 
vanwaar komt u?”’

Een dag later zei de minister dat hij verkeerd was 
begrepen: ‘Mijn plan slaat natuurlijk niet op alle 
verenigingen, maar enkel op de culturele sector, 
waar het Cultuurpact geldt. Met organisaties zo-
als bibliotheken en theatergezelschappen zullen we 
dergelijke doelstellingen afspreken. Niet met alle 
verenigingen.’ Met welke verenigingen wil hij dat 
dan wél afspreken? Hij had het zogezegd bespro-
ken met de sector, maar die sector hoorde het in 
Keulen donderen. Nog later gaf de minister eigen-
lijk toe dat zijn verklaring onjuist was door te zeg-
gen dat het overleg ‘nu’ is gestart en in 2006 moet 
uitmonden in een consensus. Na de verklaringen 
van de sector kon hij niet anders meer.

Naast deze kleine greep uit zijn verklaringen stoor 
ik me als democraat in het bijzonder aan het feit 
dat de minister ook nog eens verklaart dat hij zich 
tegenover niemand moet verantwoorden: ‘Ik laat 
me niet afremmen.’ Ik dacht dat ons democratisch 
bestuurssysteem bestaat uit overleg en verantwoor-
ding afleggen. Als hij zegt dat er meer allochtonen 
moeten komen in de raden van bestuur, in de wer-
king en onder het publiek, en als hij die afspraken 
aan het einde van de rit ook bindend wil maken 
voor instellingen als cultuurcentra, stadstheaters, 
sporthallen en kunstencentra, dan doet hij volgens 
de definitie van het woord aan ‘positieve discrimi-
natie’.

De minister verplicht organisaties om mensen op 
te nemen op basis van etnische afkomst, en niet op 
basis van kwaliteiten, engagement, inzet of welke 
andere eigenschap dan ook. De minister maakt het 
zelfs op een totalitaire manier dwingend door te 
verklaren dat iemand die niet naar zijn wensen of 
wet wil luisteren, centen kan verliezen. Ik hou mijn 
hart vast voor de mensen uit de kleine landelijke 
gemeenten waar de enige allochtoon de lokale ei-
genaar van de meeneempitazaak is en die geen zin 
of tijd heeft om zich in een plaatselijke culturele 
organisatie te engageren.

De vraag van de heer Clemeur is pertinent: wie 
gaat dat controleren? Moet iedereen een sticker 
opgekleefd krijgen, na het beantwoorden van de 
vraag waar hij of zij vandaan komt? En wat zal de 
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volgende stap zijn? Staat de deur open voor een 
verplichte fiftyfifty-verhouding voor mannen en 
vrouwen om in aanmerking te komen voor sub-
sidiëring? Welke andere quota staan ons nog te 
wachten?

Quota zijn niet het goede middel om het intercultu-
rele vraagstuk aan te pakken. Toegankelijkheid of 
diversiteit in die sectoren is iets wat men niet kan 
afdwingen. Een jeugdorganisatie heeft niet dezelfde 
opdracht als een openbare voorziening. De overheid 
kan mensen niet verplichten om zich bij een club 
aan te sluiten. Bovendien zijn er zeer veel clubs. We 
kunnen evenmin van alle allochtonen verwachten 
dat ze zich bij verschillende clubs inschrijven. Wat 
zal de overheid doen als de vereniging voldoende 
inspanningen levert, maar het quotum niet haalt? 
Worden de subsidies dan geschrapt? En zo niet, 
waarom hebben we dan quota nodig?

De minister stelt dat quota niet hetzelfde zijn als 
aanvaardbare percentages. Anderen hebben het 
volgens u over van bovenaf opgelegde quota, en 
dat is niet hetzelfde als afgesproken percentages. 
Hij zegt altijd hetzelfde, maar wel met andere 
woorden, zoals een hond die voortdurend achter 
zijn staart aanloopt. Alsof de sector de minister 
aan de onderhandelingstafel zou durven tegen-
spreken, terwijl hij zijn hand op de subsidieporte-
feuille houdt.

Quota creëren geen draagvlak en geen goodwill. 
Niet de quota zijn belangrijk, maar wel de inspan-
ningen die de overheid levert om de intercultu-
ralisering mogelijk te maken. Ik vat samen: het 
voorstel is onsamenhangend, discriminerend en 
niet doordacht. Het is een kladwerkje. De vragen 
die ik daarover vorige week heb opgesteld, werden 
voortdurend achterhaald. Ik paste ze voortdurend 
aan, want de minister stuurde zijn verhaal voort-
durend bij. Het is heel moeilijk om op die manier 
oppositie te voeren. Misschien deed de minister 
het wel opzettelijk. We zijn het gewoon dat hij zo-
maar wat ideetjes lanceert. De opmerking dat hij 
verkeerd wordt begrepen, begint toch stilaan onze 
keel uit te hangen.

Mijnheer de minister, welk systeem hebt u uitge-
werkt om quota en percentages van allochtonen 
voor de diverse sectoren of organisaties te bepa-
len? Welke quotapercentages hebt u in gedachten 

om daaraan de subsidies van de Vlaamse overheid 
te koppelen? Op welke niveaus van een culturele 
organisatie moeten quota worden opgelegd? Van-
af welke datum wilt u quota invoeren? Worden de 
quota vastgesteld per sector of per organisatie? Ik 
verwacht in elk geval duidelijke antwoorden, en ik 
denk dat ik niet de enige ben.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte collega’s, hoewel het aan-
lokkelijk is, is dit onderwerp veel te belangrijk om 
er politieke spelletjes rond te spelen en te mikken 
op partijprofilering of tegenstellingen tussen meer-
derheid en oppositie. Ik deel evenmin de mening 
van een aantal krantencommentatoren die het 
over het debacle van de opendebatcultuur hadden. 
Het onderwerp is te belangrijk om zulke termen te 
gebruiken.

Verder wil ik het voorstel van de heer Somers op 
zijn merites beoordelen, en het niet laten afhangen 
van de steun van de heer Dewinter ervoor. Die 
steun neem ik niet ernstig. In elk geval is het be-
langrijk dat in alle duidelijkheid standpunten wor-
den ingenomen en dat het parlement zich in een 
stemming uitspreekt over vraagstukken als zelfor-
ganisatie en quota en dergelijke.

Vandaag lopen er twee debatten door elkaar. De 
heer Verstrepen heeft de geschiedenis geschetst. Het 
eerste debat gaat over de zelforganisaties. Namens 
de VLD stellen mevrouw De Ridder en de heer 
Somers dat integratie een individuele opdracht is, 
en fundamenteel verschilt van de historische eman-
cipatiestrijd van arbeiders, Vlamingen en vrouwen. 
Samen met anderen, waaronder minister Anciaux, 
zeggen we dat er een tweesporenbeleid nodig is: 
het ondersteunen van zelforganisaties mits die vol-
doen aan een aantal decretale en grondwettelijke 
voorwaarden en het integreren van allochtonen in 
het ‘autochtone’ middenveld. Dat is een goed de-
bat, en het leidt tot duidelijke standpunten die zul-
len uitmonden in een stellingname van het Vlaams 
Parlement. Dat zal leiden tot een antwoord op een 
belangrijke vraag: wordt het tweesporenbeleid be-
houden, of komt er een andere aanpak van de in-
tegratie via het klassieke middenveld?

Het tweede debat gaat over de quota. Met alle 
respect voor de minister, die zich misschien heeft 
laten verleiden tot een aantal uitspraken, wil ik 
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toch zeggen dat het eerste debat is verknoeid door 
het tweede. Iedereen in de sector, zowel de voor-
standers van de lijn-Somers als die van de lijn-
Anciaux, voelt aan dat quota het moeilijk maken. 
De heer Somers kan het wellicht beter verwoorden 
dan ik. De VLD heeft zich altijd principieel verzet 
tegen quota, voor wie dan ook. De partij is voor 
het stimuleren en sancties opleggen, maar niet 
voor quota. De heer Verstreken heeft al vrij goed 
verwoord dat de uitspraken van de minister niet 
echt duidelijk zijn. Heeft hij het over het culturele 
middenveld of de verenigingen? Heeft hij het over 
plaatsen in de besturen, over plaatsen in commis-
sies, of over iets anders?

In elk geval was het middenveld vrij duidelijk. Men 
kan zeggen dat die mensen hun eigen winkel ver-
dedigen, maar toch. De Federatie van Organisa-
ties voor Volksontwikkeling, de Jeugdraad en het 
Steunpunt Jeugd hebben allemaal vrij duidelijk 
uiteengezet en geargumenteerd waarom quota niet 
goed zijn. De Jeugdraad zegt dat hij een vierspo-
renbeleid volgt: de sensibilisering, de sporadische 
samenwerking, de verdediging van de zelforganisa-
ties en eventueel, als de drie andere sporen al wor-
den gevolgd, ook de structurele samenwerking. De 
FOV en het Steunpunt voor Sociaal-cultureel Werk 
hebben duidelijk gezegd dat de sector voortdurend 
met emancipatie bezig is. Dat behoort trouwens tot 
zijn opdracht. Het open karakter is daar inherent 
aan verbonden. Dat geldt zeker ook voor de zelf-
organisaties. In de verschillende decreten, zoals in 
het decreet Sociaal-cultureel Werk en het decreet 
over het jeugdbeleid, zijn emancipatie en integratie 
vermeld als belangrijke, controleerbare doelstel-
lingen. Volgens het middenveld zal het opleggen 
van quota leiden tot een gedeeltelijk verlies van de 
eigenheid van het volwassenen- en jeugdwerk. De 
sector stelt dat hij er al mee bezig is, maar dan wel 
binnen een ander kader.

Ik wil enkele conclusies formuleren en er enkele 
vragen aan verbinden. De belangrijkste conclusie 
is wel dat weinig moet worden veranderd aan het 
huidige beleid. Het moet misschien beter worden 
uitgevoerd en ook bijgeschaafd. Maar in de decre-
ten is al duidelijk sprake van de integratieopdracht. 
Impulsen zijn er al.

Ten tweede: de zelforganisaties werken. Het heeft 
geen zin om er één organisatie uit te pikken en te-

gen het licht te houden. Dat wekt misschien wre-
vel, maar dat helpt het debat niet vooruit. In elk 
geval is het duidelijk dat de zelforganisaties hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Kijk maar naar 
de werkgroepen die bezig zijn met de integratie in 
het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Niemand is tegen diversiteit in advies- en beheers-
organen. De zelforganisaties werken daar trouwens 
aan. Vaak hebben die mensen verschillende petjes 
op, want ze worden veel gevraagd. De sector wil 
zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het jeugd-
huis dat vorige week werd geviseerd, liet weten dat 
problemen best worden gemeld en dat het bereid is 
daaraan te remediëren. Het jeugdwerk en het soci-
aal-cultureel werk hebben duidelijk gezegd dat ze 
hun verantwoordelijkheid willen opnemen.

Het beleid van de afgelopen 10 jaar zit goed. Het 
is een aantal keren bijgestuurd. Dat was ook een 
goede zaak. De ingeslagen richting moet behou-
den blijven. We moeten dat signaal blijven geven. 
Zelforganisaties zijn nodig in Vlaanderen, zowel 
voor hun doelpubliek als voor de integratie van 
die groep. Diversiteit moet blijvend worden aan-
gemoedigd. De discussie over quota verziekt deze 
aanpak. Behoud en versterk het huidige beleid. 
Laat dat malafide idee van quota vallen.

Het parlement moet zich uitspreken over de rich-
ting die we uit willen met integratie in de sport- en 
de jeugdsector en in de sociaal-culturele sector. Ik 
blijf  pleiten voor een tweesporenbeleid. Als we een 
met redenen omklede motie indienen, zal dat de 
essentie ervan zijn. Ik hoop dat een meerderheid 
van het parlement dit zal blijven volgen. Integratie 
is gedeeltelijk een individuele zaak, daarin volg ik 
de VLD. Maar het is voor een nog groter deel een 
collectieve zaak, daarin volg ik de VLD niet. Die 
twee vormen samen het cultureel integratiebeleid. 
Dat is de basis voor de toekomst. Daar moet de 
regering zich duidelijk over uitspreken.

Er wordt voortdurend naar het regeerakkoord ver-
wezen. Zowel de heer Somers als u, mijnheer de 
minister, haalt het regeerakkoord aan. Wat staat 
er nu precies in? Hoe moet dat dan worden geïn-
terpreteerd? U spreekt elkaar tegen, u beroept zich 
allebei op het regeerakkoord. Ik wil graag duide-
lijkheid.

Wat is uw beleid tegenover de culturele en jeugd-
zelforganisaties? Wat houdt uw nieuw beleid in-

Stassen
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zake interculturaliteit voor sport-, jeugd- en cul-
tuurverenigingen in? Wordt dit gedragen door de 
hele regering? Of is het een beleid van u alleen, 
eventueel gedragen door uw partij? Ik pleit voor 
een versterking van het beleid van de twee voorbije 
legislaturen. Als er een nieuw beleid komt, hoe zou 
dat er dan uitzien? Zijn er effectief  voorwaarden 
verbonden aan de subsidies? Zijn er decreetsaan-
passingen? Moeten we die verwachten? Komen er 
nieuwe middelen of worden er bestaande middelen 
geheroriënteerd in het licht van een nieuw beleid?

Ik blijf  pleiten voor het tweesporenbeleid, op de 
rails gezet door de regering-Van den Brande en 
daarna voortgezet door de regering-Dewael. Ik 
hoop dat het huidig Vlaams Parlement daar ook 
voor kiest.

De voorzitter: Mevrouw Berx heeft het woord.

Mevrouw Cathy Berx: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik heb tot diep in de nacht 
mijn notities nagelezen over de regeringsonder-
handelingen. In het regeerakkoord werd wel dege-
lijk opgenomen dat er extra middelen komen voor 
de verenigingen die openstaan voor mensen van 
diverse etnisch-culturele oorsprong. Er is nooit 
gezegd – laat staan dat er consensus was – dat er 
middelen zouden worden geschrapt voor de ver-
enigingen of zelforganisaties die zich de facto rich-
ten tot één enkele etnisch-culturele groep. Er is wel 
gesproken over de problemen die soms opduiken 
met verenigingen waar slechts één etnisch-cultu-
rele groep aan participeert.

Het regeerakkoord verwijst naar verenigingen en 
organisaties die bijdragen tot de effectieve eman-
cipatie van meisjes en vrouwen van specifieke min-
derheidsgroepen. In die bepaling is volgens mij 
onder meer het platform voor allochtone meisjes 
en vrouwen geïmpliceerd. Een aantal verenigin-
gen werken hard aan de emancipatie van vrouwen. 
Sommige ervan bereiken de facto hoofdzakelijk 
mensen van één etnisch-culturele achtergrond.

Betekent dit dat we niet verder moeten werken aan 
een zo groot mogelijke openheid van verenigingen? 
Dat staat niet in het regeerakkoord. Het regeerak-
koord kiest heel sterk voor de individuele emanci-
patie. Individuen zullen zelf  heel wat inspanningen 
moeten leveren: door het leren van de taal, door 

naar school te gaan en niet te spijbelen, door te 
werken. Iedereen zal zich keihard moeten inzetten 
en zijn eigen lot in handen nemen om aan de ac-
tieve kant van de samenleving te gaan staan, en 
maximaal bij te dragen tot de welvaart in Vlaan-
deren.

Autochtone en allochtone verenigingen – voor 
zover we die zo mogen noemen – worden op een 
gelijke manier behandeld. In overleg met die ver-
enigingen worden duidelijke afspraken gemaakt 
over de doelstellingen en hoe die kunnen worden 
bereikt. Er is bijvoorbeeld overleg over emancipa-
tie en betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen. 
Dat is een blijk van vertrouwen. Begin echter al-
stublieft niet met quota, want dat is een blijk van 
wantrouwen. Laat de mensen zelf  bepalen op wel-
ke manier ze eventuele doelstellingen willen halen. 
Laat ze de vrijheid om daar op hun eigen manier 
mee om te gaan.

De huidige decreten leggen heel sterk die klem-
toon. Het decreet Sociaal-cultureel Volwassenen-
werk verwijst expliciet naar culturele diversiteit en 
aandacht voor samenwerking en netwerkvorming. 
Bovendien wordt erin vermeld dat Nederlands de 
voertaal moet zijn, en dat is zeer terecht. Dat is 
de grondvoorwaarde waardoor iedereen zich aan-
gesproken voelt. Ik denk dat diezelfde bepalingen 
ook in het Kunstendecreet staan.

Het regeerakkoord wil dus verenigingen onder-
steunen die zich richten tot meer dan één cultu-
rele doelgroep. Ik kan nergens terugvinden dat 
het enkel om die verenigingen gaat. Er staat niet 
in dat verenigingen die zich in hoofdzaak richten 
tot één doelgroep hun subsidies gaan verliezen. 
Deze interpretatie vindt ook steun in de rest van 
het akkoord. Het is een en-en-verhaal. Ziet u dit 
ook zo, mijnheer de minister? Zult u dit verder zo 
hanteren?

De voorzitter: Mevrouw Temsamani heeft het 
woord.

Mevrouw Anissa Temsamani: Ik sluit me aan bij de 
woorden van mevrouw Berx. De reactie van de heer 
Somers heeft me vorige week nogal verrast. Noch-
tans heeft zijn partij meegewerkt aan het regeer-
akkoord dat kiest voor het tweesporenbeleid. Er 
staat heel duidelijk in dat de Vlaamse overheid een 
aantal hefbomen zal versterken om bij te dragen 
aan zelfredzaamheid, participatie en emancipatie 

Stassen
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van alle Vlamingen, van alle minderheidsgroepen 
en van allochtonen. Er komen specifieke maatre-
gelen waar nodig. Dat is nodig voor de emancipa-
tie van bepaalde groepen. Verder zie ik dat er voor 
oudkomers in principe een niet-categoriale aanpak 
komt, die moet leiden tot een verbetering van hun 
participatiekansen.

Het regeerakkoord is door drie partijen onder-
tekend. We hebben misschien wel elk onze eigen 
invalshoek, maar we komen tot een gemeenschap-
pelijke conclusie. Het is belangrijk om via de zelf-
organisaties de zaak verder te ondersteunen en om 
er maximaal voor te zorgen dat ook andere groe-
pen in de samenleving kunnen deelnemen aan alle 
geledingen van de samenleving.

Ik ben principieel gekant tegen quota. Ik denk 
niet dat u daarvoor kiest, mijnheer de minister. Ik 
vermoed dat u veeleer bedoeld hebt dat er inspan-
nings- en resultaatsverbintenissen moeten worden 
aangegaan door de organisaties die minderheden 
opnemen. Ik zou graag willen dat u dit verduide-
lijkt. Quota zijn geenszins de juiste optie.

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, ik vind het goed dat we 
dit debat voeren.

Het debat van vorige week in de plenaire vergade-
ring verschilt wat van deze discussie, maar natuur-
lijk zijn er raakpunten. Het is een beetje jammer 
dat een aantal commentatoren de discussie van vo-
rige week een medianummertje noemden. Als een 
parlementslid iets te zeggen heeft, is het toch de 
gewoonte om journalisten in te lichten. Het was 
ongetwijfeld het sterkste parlementaire debat van 
deze legislatuur – en ik denk hierbij met name aan 
mijn voorzitter. Het einde is nog open. Dit parle-
ment heeft soms de neiging om in slaap te vallen. 
Als ons bij een sterk parlementair debat wordt ver-
weten dat we een medianummertje opvoeren, dan 
heeft men ze niet allemaal op een rij.

De discussie over de beste manier om te emancipe-
ren of integreren via groepen of via individuen, is 
nog niet beslecht. Wij geloven dat migranten zoveel 
mogelijk moeten worden benaderd als individuele 
personen zodat ze hun talenten kunnen verzilveren 

in onze samenleving. We zijn echter ook realistisch 
en pragmatisch genoeg om te beseffen dat de coali-
tiepartners soms wisselen, waardoor we sneller dan 
we dachten tot een en-en-verhaal komen. Ons mag 
niet worden verweten dat we de individuele benade-
ring van migranten vooropstellen, want als wij dat 
niet doen, zou niemand in dit parlement het doen. 
Het kan minstens een tegengewicht vormen.

Minister Bert Anciaux: Voor veel van de coalitie-
partners en voor mij is het ook altijd een en-en-
verhaal geweest.

De heer Sven Gatz: Ik ben het niet helemaal eens 
met u.

Minister Bert Anciaux: De VLD is niet de enige 
partij die belang hecht aan de individuele eman-
cipatie. Het verschil met de andere partijen zit er 
meer in dat de VLD alléén voor die individuele in-
zet kiest. Alle andere partijen – behalve het Blok 
dat nog een andere doelstelling nastreeft – opteren 
voor de combinatie van de collectieve en individu-
ele benadering.

De heer Sven Gatz: Mijnheer de minister, geduren-
de jaren, decennia zelfs, lag het zwaartepunt van 
de visie op integratie in de groepsgewijze aanpak. 
Volgens ons is het zinvol om de zaken nu scherp te 
stellen. Dit wordt ook wel het rechten- en plichten-
discours genoemd. 

Het parlement heeft de opdracht om de zaken 
scherp te stellen en zo tot een sterker debat te ko-
men. Wij geloven dat een van de nadelen van het 
beleid tot nu toe – en daar dragen wij mee verant-
woordelijkheid voor, die wil ik niet ontlopen – is 
dat de groepsbenadering de mensen te veel opsluit 
in hun etnie of in hun sociale achterstelling. De 
individuele benadering is een zeer belangrijk com-
plementair spoor.

Mijnheer de minister, ik zeg dit niet uit cynisme 
en zeker niet uit leedvermaak. Ik heb vorige vrij-
dag uw communicatie op de voet gevolgd. In mijn 
ogen was dat niet uw beste dag. ’s Morgens was 
alles zonneklaar. Doorheen de dag vertroebelde de 
communicatie  en ’s avonds in Terzake kon ik u niet 
meer volgen.

Dit is een zeer delicaat thema. Onduidelijkheid 
kunnen we missen als kiespijn. Dat was geen goede 

Temsamani
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zet. U hebt nu de kans om ons dat eens haarfijn uit 
te leggen. Ik betreur die onhandige communicatie.

Het is handig dat enkele sprekers onze stelling al 
voor ons hebben geformuleerd, maar ik wil ze toch 
nog eens onderstrepen. We zijn er wel voorstander 
van, met het oog op een harmonieuze samenleving 
waarin we mensen beter willen laten samenleven 
als groepen en als individuen, zo veel mogelijk sti-
mulansen te geven en sensibilisatiemaatregelen te 
nemen. We willen mensen niet in hokjes laten zit-
ten, noch als individuen, noch als groepen. Daarin 
moeten we creatief  zijn.

We volgen u evenwel niet in wat u zei, of althans 
wat we meenden te begrijpen uit wat u zei, over 
quota, verplichtingen en financiële sancties voor 
het verenigingsleven. Quota wijzen we principieel 
af, ook al omdat mensen daarmee gestigmatiseerd 
zouden worden. Verplichtingen en financiële sanc-
ties voor het middenveld en het verenigingsleven 
zijn volgens ons contraproductief. Wat bedoelde 
u daar juist mee? (Opmerkingen van minister Bert 
Anciaux)

Mijnheer de minister, het was me werkelijk niet dui-
delijk waar het geëindigd is. Soms is het een beetje 
mosterd na de maaltijd, en komen de interpellaties 
de week na de feiten, maar vandaag zijn ze wel de-
gelijk op hun plaats, aangezien ze u de gelegenheid 
geven zo scherp mogelijk te zeggen wat u eigenlijk 
bedoelde. We hebben aangegeven waar we positief  
tegenover staan; dat heb ik in de interpellatie van 
de heer Verstrepen helemaal niet gehoord. Ander-
zijds hebben we ook aangegeven wat voor ons niet 
kan of heel moeilijk ligt. Aan u om de zaken nu te 
verduidelijken.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, het debat hierover 
is inderdaad vorige week aangezwengeld, en na al 
wat hier al gezegd is, krijg ik het gevoel dat ieder-
een vooral uitkijkt naar het antwoord om nadien 
pas het eigenlijke debat te openen. Iedereen wil 
eerst eens weten wat de minister voor ogen heeft.

Mijnheer de minister, vorige week heb ik in de ple-
naire vergadering ook even het woord genomen. 
Ik heb het aanvoelen, dat het debat vandaag nog 

versterkt wordt, dat er omtrent deze problema-
tiek inderdaad een breuklijn loopt, maar niet in 
de meerderheid. Het is een en-en-verhaal, en het 
is heel goed te begrijpen dat de VLD vandaag de 
klemtoon heeft willen leggen op de ene ‘en’. Zoals 
de heer Gatz zonet opmerkte, is die in het verleden 
misschien ook wat verwaarloosd.

Ik wens ook een algemene kritische bedenking te 
maken. Het klopt dat we vorige week een goed 
debat hebben gevoerd, maar bij sommige dingen 
heb ik toch een wrang gevoel. Zoals ik vorige week 
al zei, heel veel elementen van dat en-en-verhaal 
spelen zich af op het lokale niveau. Zoals de heer 
Stassen zei, is de decreetgeving op dit vlak duide-
lijk en goed. Het gaat om de implementatie, waar-
bij veel afhangt van de invulling die de steden en 
gemeenten eraan geven.

Als ik dus vorige week hoorde welke voorbeelden 
er gegeven werden, dan stelde ik me de vraag wie de 
beslissingen over sommige subsidies eigenlijk heeft 
genomen. Als het gaat over bepaalde subsidies in 
Mechelen, dan moet de vraag eerst maar eens ge-
steld worden in de gemeenteraad van Mechelen, 
vooraleer er hier mee naar de minister van Cultuur 
te komen. Er zijn trouwens nog andere subsidieka-
nalen, zoals die waar de minister van Inburgering 
voor verantwoordelijk is. Ook vanuit dat perspec-
tief  is het een en-en-verhaal.

Mijnheer de minister, ik hoop dat u klaarheid kunt 
brengen. Over alle meningsverschillen heen is de 
ambitie van het regeerakkoord duidelijk tot een 
degelijk inburgeringsbeleid te komen waarin de 
twee verhalen ten volle hun rol kunnen spelen.

De voorzitter: De heer Marginet heeft het woord.

De heer Werner Marginet: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, afgezien van 
het betoog van de heer Stassen, vind ik dat de 
term politieke spelletjes wel erg raar klinkt uit zijn 
mond, zeker wanneer hij de zogenaamde steun van 
Dewinter en Somers hier als basis van zijn uiteen-
zetting vermeldt. Maar de waarheid kwetst waar-
schijnlijk.

Ik sluit me heel graag aan bij de heer Verstrepen, 
die de nagel op de kop heeft geslagen. Een paar 
vragen inzake het jeugdwerk wil ik echter nog eens 
accentueren, op het gevaar af in herhaling te val-
len.

Gatz
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Mijnheer de minister, hoe verklaart u dat de leden 
van de commissie hoegenaamd niet op de hoogte 
zijn van zulke voorstellen? Moeten we het altijd 
maar vernemen via de pers? Is het de bedoeling dat 
we uw beleid volgen via de media, in plaats van via 
de commissie en het parlement?

Bent u niet op de hoogte van de bestaande anti-
discriminatiewetgeving, die stelt dat de toegang tot 
een vereniging op basis van etniciteit niet kan wor-
den geweigerd en dat zo’n weigering strafbaar is en 
dus strafrechtelijk kan worden vervolgd? Met uw 
pleidooi voor quota geeft u toe dat het beleid van 
de overheid om het jeugdwerk open te stellen voor 
allochtonen gefaald heeft.

Werden de betrokken actoren uit het werkveld van 
het jeugdwerk, cultuur en dergelijke, gecontacteerd 
bij het uitwerken van deze maatregel? Die vraag 
heb ik nog niet duidelijk horen stellen. Werd hun 
advies gevraagd? Zo ja, wat was dan hun reactie? 
Zo neen, waarom niet, en wordt dat nog op een of 
andere manier gepland? De vraag of u al reacties 
ontvangen hebt, is eigenlijk al ondervangen door 
de heer Verstrepen, die een aantal dingen uit de 
krant heeft geciteerd. Misschien kunt u echter nog 
wat aanvullingen geven.

Verder merk ik ook op dat uit heel wat studies, pro-
jecten en initiatieven blijkt dat het opleggen van 
quota om gelijk welke doelstelling te bereiken, zeer 
negatief  overkomt, zelfs aversie wekt. Bovendien 
lijkt het me nog inefficiënt en contraproductief  te 
zijn ook. Bent u zich daarvan bewust?

We hebben geen probleem met de aanwezigheid 
van wie, waar dan ook. Wie wil, die kan. De bal 
ligt echter ook in hun kamp. Het jeugdwerk staat 
traditioneel open voor veel zaken, maar de inspan-
ningen moeten ook van de migrantenbevolking of 
de vreemdelingen komen. Velen hokken liever sa-
men in hun eigen leefwereld en hun mono-etnische 
organisaties, zoals het jeugdhuis Rzoezi, waar de 
heer Somers over sprak. Dat alles toont in mijn 
ogen aan dat het integratiebeleid gefaald heeft, en 
dat de stigmatisering van het jeugdwerk totaal on-
gefundeerd is.

In het belang van het Vlaams jeugdwerk en de 
Vlaamse jeugd vragen we u deze nefaste politiek 
– als we alles wat u in de media hebt verteld al poli-
tiek mogen noemen – te staken.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, col-
lega’s, er is vorige week inderdaad nogal wat com-
motie geweest over de geschetste problematiek. Ik 
ben verheugd dat we in deze commissie verduide-
lijking kunnen brengen.

Ik aanvaard de kritiek dat de communicatie vrij-
dag niet optimaal is verlopen. Het zou trouwens 
nogal dom zijn dat niet in te zien. Alleen nodig 
ik iedereen uit voor de juiste gang van zaken de 
inhoud van het artikel van De Morgen, behou-
dens de titel, te plaatsen naast het gesprek dat ik 
omstreeks 8 uur ’s morgens op de radio had, en 
waarin heel uitdrukkelijk werd gesteld dat wat ik 
vrijdag verteld had, niet van toepassing is op het 
verenigingsleven.

Het is juist dat we op vrijdag ministerraad houden, 
en dat we tijdens de ministerraad niet communice-
ren met de buitenwereld. Daarna heb ik pas in de 
namiddag beseft dat er een misverstand bestond.

Ik heb terzake een rechtzetting verspreid onder alle 
kranten. Maar ik begrijp dat het feit dat de com-
municatie onduidelijk of minstens rommelig was, 
op zich nieuws was. Die rommeligheid van mijn 
zijde heeft het nieuws bepaald, zodat de correcte 
boodschap veel minder het nieuws haalde. Daar-
om ben ik blij dat we het hierover kunnen hebben 
in het parlement.

De laatste opmerking aanvaard ik echter niet. Di-
verse leden kunnen beamen dat ik wel degelijk de 
gewoonte heb om vrijwel alles eerst in het parle-
ment aan te kondigen. Ik nodig de leden die nog 
nooit de beleidsnota’s inzake cultuur, jeugd, sport 
of Brussel hebben gelezen, dan ook uit te lezen 
wat erin staat over deze problematiek. Nu doen 
alsof er voor het eerst over de zelforganisaties of 
een diversiteitsplan wordt gesproken, is de waar-
heid geweld aandoen. In deze commissie hebben 
we het al minstens viermaal heel specifiek gehad 
over de zelforganisaties. Zo hebben we het er steeds 
over gehad tijdens de begrotingsbesprekingen in-
zake jeugd, sport en cultuur. Ik herinner me dat 
mevrouw De Ridder me terzake heeft ondervraagd 
in de commissie. Ook vorige week is dit nog eens 
expliciet aan bod gekomen in het parlement. Het 
actieplan inzake diversiteit dat we willen opstel-
len, staat zowel in de beleidsnota Jeugd als de be-
leidsnota Cultuur en de beleidsnota Sport. Dit is 

Marginet
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dus niet een ideetje dat ik even lanceer. Naar aan-
leiding van een aantal gebeurtenissen van vorige 
week is dit echter opgepikt. Zo heeft er terzake een 
interessant debat plaatsgevonden in het Vlaams 
Parlement. Als deelnemer mag ik niet zeggen dat 
dit het meest interessante debat was: dat zou pre-
tentieus zijn. Ook was er de zaak van de hernieuw-
de bedreigingen in de zaak-Remmery, waarvan ik 
hoop dat wij er rechtstreeks niet iets mee te maken 
hebben, geachte leden.

Dit is dus geen losse flodder, maar past in een be-
leid dat reeds meermaals is belicht. Op zich is de 
ontstane commotie goed, op voorwaarde dat de 
inhoud opnieuw op de voorgrond komt. Dit is 
inderdaad een belangrijk, maar uiterst gevoelig 
debat. Dat blijkt ook uit de aandacht die er in de 
media en de publieke opinie aan wordt gegeven. Ik 
besef dat elk woord hier moet worden gewikt en 
gewogen. Sinds vorige week besef ik dat nog meer. 
Daarom ben ik blij met deze vragen. Ze geven me 
de kans om de meer uitgebreide redenering waarop 
enkele van mijn uitspraken stoelen te ontwikkelen. 
Of men het nu eens of oneens is met mij, ik hoop 
op het einde van mijn betoog duidelijk te hebben 
gemaakt dat het wel degelijk gaat over een zeer co-
herente visie.

Geachte leden, alle makers en smakers moeten 
hun gading kunnen vinden in de brede waaier aan 
initiatieven die mee door het cultuur-, jeugd- en 
sportbeleid mogelijk worden gemaakt. In Vlaan-
deren is deze diversiteit traditioneel al zeer sterk 
uitgebouwd. De heer Stassen wees daar al op. 
Spontaan, zonder al te veel overheidsbemoeienis-
sen, werken elke dag honderdduizenden mensen, 
vaak vrijwillig, aan deugddoende cultuur-, jeugd- 
en sportactiviteiten. We stellen echter vast dat er 
enkele drempels bestaan, die zeer moeizaam wor-
den overwonnen. Dan heb ik het over harde maat-
schappelijke fenomenen, waarvoor we niet blind 
mogen en willen zijn. De twee hardnekkigste van 
deze fenomenen zijn de sociaal-economische en de 
etnisch-culturele achtergrond. De sport-, jeugd en 
cultuurwereld moet zich niet alleen mee verant-
woordelijk voelen daarvoor, deze wereld kan een 
krachtig middel zijn om terzake een constructieve 
bijdrage te leveren.

Het interculturele verhaal, waarvan ik een voor-
stander ben en waarvan ik het gevoel heb dat een 

grote meerderheid er een voorstander van is, zet 
zich af tegen twee tendensen in de samenleving. Er 
is de tendens tot segregatie, waarbij men afzonder-
lijk van elkaar leeft, zonder contacten en ontmoe-
tingsmomenten. Er is de assimilatie, waarbij de 
eigenheid van mensen wordt opgeofferd en ze in 
een grijs geheel moeten opgaan. Interculturaliteit 
is volgens mij de enige mogelijkheid om opnieuw 
vertrouwen te creëren in een samenleving waar 
heel wat aan het gisten is en waar mensen heel wat 
angst en wantrouwen ten opzichte van elkaar heb-
ben. Eenvoudig uitgedrukt: we moeten erin slagen 
iedereen te doen beseffen dat zijn of haar buurman 
de beste bondgenoot kan zijn. De cultuur-, jeugd- 
en sportsectoren kunnen mee een zeer essentiële 
rol spelen in het ontwikkelen van deze intercultu-
rele samenleving.

Er is echter sprake van de voornoemde drempels, 
die erg moeizaam worden overwonnen. In mijn 
cultuurbeleid heb ik steeds het uitgangspunt van 
het streven naar participatie voor iedereen gehan-
teerd. De Vlaamse beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en 
Sport 2004-2009 stellen het ontwikkelen en stimu-
leren van een diversiteitsbeleid centraal, met een 
specifieke aandacht voor interculturaliteit. Niet 
zomaar tussen de regels, maar in alle inleidingen 
heb ik uitdrukkelijk als eerste punt gesteld dat die 
interculturaliteit voor mij en binnen mijn bevoegd-
heden mijn eerste uitdaging is. Interculturaliteit 
beoogt het werkelijk samenleven met elkaar van 
mensen en groepen met verschillende culturele 
achtergronden, dus niet met dezelfde achtergrond. 
Het uitgangspunt is dat interculturaliteit een ge-
wenste realiteit is, waarbij het bewust omgaan met 
verscheidenheid centraal staat. Het is dus een doel-
stelling en geen middel tot iets. We zijn ervan over-
tuigd dat cultuur leidt tot emancipatie en dat in-
terculturaliteit een maatschappelijke verrijking is. 
De uitdaging bestaat erin niet passief  naast elkaar 
te bestaan, maar actief  samen te werken aan een 
interculturele dynamiek. Het woord ‘ontmoeting’ 
is daarbij essentieel. De ontmoeting staat hier cen-
traal. Een cultuur-, jeugd- en sportbeleid moet de 
ontmoeting tussen individuen en groepen aanwak-
keren. Wanneer een overheid kiest voor diversiteit 
en interculturaliteit, moet die overheid dat ook 
durven vertalen in haar beleidsmaatregelen op de 
diverse beleidsniveaus.

Ik heb er inderdaad op gewezen dat er de laatste 
tien jaar al heel wat is neergepend aan allerlei di-
versiteitsplannen en -acties en aan mooie doelstel-

Anciaux
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lingen. We moeten echter eerlijk durven toegeven 
dat daar in de praktijk nog niet zo heel veel van in 
huis is gekomen. Nadat er dan, na een heel pro-
ces samen met de sector, doelstellingen naar voren 
worden gebracht en de overheid dan op een iets 
meer dwingende wijze van die doelstellingen resul-
taatsverbintenissen wil maken, dan kan men dat 
beschouwen als quota.

Ik ben misschien te makkelijk over dit woord ge-
gaan. Ik heb het woord niet zelf  gekozen, maar 
ik heb me er ook niet tegen verzet. Soms moeten 
woorden opnieuw hun juiste betekenis krijgen. 
Quota zijn evenredige aandelen. Ik ben als minis-
ter bevoegd voor de Nederlandse taal, al weet ik 
dat ik zelf  nog heel veel moet oefenen. Nergens 
in het woordenboek staat dat quota van bovenaf 
worden opgelegd. Zo wordt de term echter wel 
gepercipieerd. Soms moeten woorden worden ge-
bruikt om ergens de aandacht op te vestigen. Ik 
geef toe dat het in deze zaak een beetje fout is gelo-
pen. Ik was er zo op gefixeerd dat ik zelfs niet zag 
dat er ‘verenigingen’ stond in plaats van ‘sector’. 
Dat was mijn fout.

Ik wil samen met de sector, een jaar lang overleg-
gen welke doelstellingen we onszelf  zullen opleg-
gen. Als die oefening klaar is, dan zullen we het 
niet bij vrijblijvendheid laten. Ik vertel straks op 
wie dit van toepassing is.

Ontmoeting staat dus centraal. Een cultuur-, 
jeugd- en sportbeleid moet de ontmoeting tus-
sen individuen en groepen aanwakkeren. Als een 
overheid kiest voor diversiteit en interculturaliteit, 
moet die overheid die keuze ook durven vertalen 
in zijn beleidsmaatregelen op de verschillende be-
leidsniveaus.

Het streven naar een meer evenredige participatie 
binnen de totale sport-, jeugd- en cultuursector, is 
een erg gevoelig verhaal, een combinatie van ge-
drevenheid en nuance. Ik probeer deze combinatie 
nu verder te verwoorden. ‘De overheid maakt de 
samenleving niet. Dat doen mensen, ondernemin-
gen, verenigingen en organisaties. De samenleving 
is pas echt vitaal als iedereen kan, mag en wil mee-
doen in onderling respect voor elkaar.’ Dat is een 
citaat uit de inleiding van het regeerakkoord.

Onder het hoofdstuk met als titel ‘Verenigingen 
en vrijwilligers versterken de samenleving’ staat 

zelfs letterlijk: ‘De Vlaamse Regering geeft prio-
riteit aan het verenigingsleven, neemt faciliterende 
maatregelen en vult witte plekken in het aanbod 
aan, zodat het verenigingsleven haar eigen initia-
tieven optimaal kan uitbouwen.’ Onder het hoofd-
stuk met de duidelijke titel ‘Samenleven in diversi-
teit’, lezen we: ‘We versterken de sociale integratie 
en het samenleven van groepen met verschillende 
culturele achtergrond door de ondersteuning van 
verenigingen die zich richten op meer dan één cul-
turele doelgroep en de sociale integratie en het sa-
menleven van verschillende culturele groepen mee 
in hun doelstellingen opnemen en waarmaken.’ 
Dit stimuleringsbeleid, maar geen uitsluitingsbe-
leid, wordt aangevuld met de zin: ‘We betrekken 
allochtonen en het verenigingsleven bij het diver-
siteitsbeleid.’

Ik kan daar maar één zaak uit opmaken: we heb-
ben nood aan een diverse aanpak waarmee in het 
beleid rekening moet worden gehouden. Die vor-
men van aanpak zijn niet tegengesteld aan elkaar.

Mijn beleid situeert zich ontegensprekelijk binnen 
het gehele kader van het regeerakkoord. Alle ver-
enigingen en instellingen worden uitgedaagd om 
een rol te spelen in een offensief  diversiteitsbeleid, 
waarbij elk zijn eigen rol moet kunnen spelen. Bij 
verenigingen stimuleren we meer collectieve en in-
dividuele ontmoetingsmomenten en bij de instel-
lingen een zichtbare meerkleurigheid. Beide bewe-
gingen versterken elkaar.

Ik blijf  in deze geest vechten voor de eigenheid van 
elke vereniging in mijn beleid: zij zijn vrijplaatsen 
voor de ontwikkeling van eigen projecten. Dit 
wijdvertakte, veelal plaatselijke, verenigingsleven 
moet alle kansen krijgen om zijn eigen verhalen 
te kunnen vertellen, op zijn manier, met zijn eigen 
tongval. Zonder bewustzijn van de eigen identiteit 
wordt de ontmoeting met het andere of met de 
andere immers bijna altijd problematisch. Neem 
mensen hun identiteit niet af. Nog niet zo lang ge-
leden vormde het collectief  afnemen van de cultu-
rele identiteit de basis van het apartheidregime in 
Zuid-Afrika. Aan de diverse zwarte gemeenschap-
pen werd gezegd dat ze geen cultureel erfgoed, ver-
leden en heden hadden. Zo heeft men de ziel afge-
pakt van de mensen. Dat is enorm vernietigend.

De eigenheid is heel erg belangrijk, maar tegelijk 
moeten we allen ertoe aanzetten om te bouwen 
aan ontmoeting, om bruggen te leggen met andere 
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verenigingen en mensen. In het Engels heeft men 
het over ‘bonding’ en ‘bridging’. Verbondenheid en 
tegelijk bruggen leggen, zijn twee essentiële voor-
waarden. Ik ben ervan overtuigd – en de praktijk 
bewijst dit overvloedig – dat sterke organisaties 
ook bruggenbouwers zijn, ze leggen links en pas-
sages naar andere groepen en individuen. Ze doen 
dit niet uit angst of onvermogen, maar vanuit een 
zelfbewustzijn, met grote openheid en een positie-
ve ingesteldheid. Zij nemen verantwoordelijkheid 
voor ‘hun’ samenleving, die intercultureel zal zijn 
of niet zal zijn. Deze betrokkenheid groeit maar 
als zij zich gerespecteerd en niet opgejaagd voelen 
in hun eigenheid.

Verenigingen mogen in geen geval ingeschakeld 
worden als instrumenten voor doelstellingen van de 
overheden, zij zijn essentiële doelstellingen op zich. 
Met alle landelijke verenigingen, zonder onder-
scheid, en met de gemeentebesturen, wil ik verder 
afspreken hoe we hier nog beter in kunnen stimu-
leren en begeleiden. Voor alle duidelijkheid: zonder 
quota, zonder te bepalen wie lid moet worden van 
een vereniging of waarom. Zo werkt dat immers 
niet en zo heb ik het nooit gewild. Ik dacht dat ik 
dit ook duidelijk had gemaakt, zeker na woensdag. 
Wat ik vrijdag heb verteld, was een vervolg van hoe 
de ontmoeting tussen verenigingen kan worden ge-
stimuleerd en hoe daartoe instrumenten kunnen 
worden gecreëerd. We zullen dat niet doen via het 
opleggen van quota voor de raden van bestuur of 
het ledenaantal van de verenigingen. We hebben 
daar het debat al over gevoerd.

Het gaat niet alleen over instellingen van het so-
ciaal-cultureel werk. Het gaat ook over cultuur-
centra, bibliotheken, de vzw voor de gemeente-
lijke sportinfrastructuur, het toneelhuis en ook de 
opera.

De instellingen kunnen deze ontmoetingsmoge-
lijkheden voor verenigingen en individuen rijker 
maken door in hun aanbod en publiekswerking 
– het is een en-en-werking – zelf  meer een spiegel 
te zijn van de interculturele samenleving.

Met de instellingen waarmee ik een rechtstreekse 
relatie heb – via beleidsplannen, beheersovereen-
komsten, en dergelijke – werd al in de vorige legis-
latuur afgesproken dat culturele diversiteit een be-
langrijk aandachtspunt zou zijn. Aan de gemeen-

tebesturen – en dus ook aan de cultuurcentra en de 
bibliotheken – vroegen we om hieraan aandacht te 
besteden in de beleidsplannen. Deze gevoeligheid 
werd in de beheersovereenkomsten van alle steun-
punten opgenomen.

Ik weet dat veel mensen hier veel aandacht aan ge-
ven, maar ik weet ook dat velen hiermee worstelen, 
dat ze zelf  ook merken dat het niet eenvoudig is 
en dat het niet vooruitgaat. Daarom probeerde ik 
het concreter te maken, door een drievoudig diver-
siteitsconcept naar voren te schuiven: werken aan 
interculturele participatie, aan een intercultureler 
aanbod en aan diversiteit op de werkvloer en in de 
bestuursorganen.

Het actieplan culturele diversiteit dat in februari 
2006 zal worden voorgesteld, zal dat concretiseren. 
Met de sectoren willen we alles in kaart brengen, 
elkaar ermee confronteren en afspraken maken 
voor de toekomst. Ik denk echt dat het belangrijk 
is dat we sluitende afspraken maken waar we ons 
aan houden. Ik noem dat resultaatsverbintenissen. 
Ik besef voldoende dat we elkaar vooral moeten 
stimuleren en voortstuwen. Dat doe je niet door 
te straffen. Ik zal nooit ingrijpen op het concrete 
aanbod van de instellingen!

Ik besef maar al te goed dat het werken aan par-
ticipatie en het intercultureler inkleuren van het 
aanbod een werk is van vallen en opstaan. Ik wil 
deze inspanningen waarderen, niet door belerend 
en sanctionerend op te treden, maar door ze aan 
te moedigen en mee te proberen zo veel mogelijk 
reële drempels te slopen.

Het partnerschap moet volgens mij tot resultaten 
leiden. Als we een aantal regels afspreken, kan nie-
mand zeggen dat de afgesproken regels, die wor-
den nageleefd en gestimuleerd, een vorm van be-
tutteling zijn. Het is de essentiële doelstelling om 
volgend jaar aan dit plan te werken.

Een belangrijke drempel is het feit dat in de beslis-
singsmechanismen van veel instellingen de inter-
culturele deskundigheid ontbreekt. De redenering 
is dan ook eenvoudig: proberen om op die plek-
ken waar besluitvormingsprocessen lopen, meer de 
interculturele spiegel van de samenleving vorm te 
geven.

Ik ben er steeds meer van overtuigd dat dat een be-
langrijke voorwaarde is om ook op het niveau van 
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aanbod en participatie op een natuurlijke manier 
forse stappen vooruit te kunnen zetten. Net daar-
om hecht ik zoveel belang aan initiatieven die er 
alles aan proberen te doen om de beheersorganen 
en de werkvloeren van de instellingen meer kleur 
te geven.

Ik zie projecten die hier op een eerlijke manier 
aan werken, niet door allochtonen aan te trek-
ken als excuus, maar gewoon omdat deze mensen 
een belangrijke meerwaarde kunnen zijn voor de 
werking. Het zijn sterke bestuurders, sterke mede-
werkers, mensen die thuis zijn in cultuur, jeugd en 
sport én thuis zijn in één van de vele culturen die 
Vlaanderen zo boeiend maken.

Ik wil de volgende jaren serieus investeren in dat 
soort projecten. Ik ben er zeker van dat daardoor 
heel wat interculturele mogelijkheden zullen komen 
bovendrijven, waardoor we niet altijd in dezelfde 
vijver vissen. Het gaat om enthousiaste mensen die 
mee vorm willen geven aan een toekomstgericht 
verhaal voor de sectoren waarvoor ik verantwoor-
delijk ben.

Als we erin slagen a te zeggen, moeten we met el-
kaar ook b afspreken. Dat hoeft dan zelfs geen 
startvoorwaarde te zijn, maar ik ben ervan over-
tuigd dat het een slotconclusie zal zijn van het 
boeiende proces dat in februari tot een baanbre-
kend actieplan culturele diversiteit moet leiden. 
Met b bedoel ik resultaatsgerichte afspraken over 
het effectief  opnemen van deze mensen in beheers-
organen en medewerkersploegen, maar evengoed 
in beoordelingscommissies en adviesorganen die 
ikzelf  moet samenstellen en waar nog werk aan is. 
En niet te vergeten: binnen de overheid zelf.

Hoe die resultaatsverbintenissen eruit moeten zien, 
weet ik op dit moment niet. Gaat het dan over indi-
viduele instellingen waarmee we een beheersover-
eenkomst hebben? Gaat het over afspraken op sec-
torniveau? Gaat het om aantallen of percentages?

Wat we bereiken en op welke manier we dat doen, 
maakt deel uit van het collectieve traject dat nu 
wordt opgestart. Ik vind het vooral belangrijk dat 
we elkaar binnen een jaar ervan kunnen overtui-
gen dat we er echt voor willen en kunnen gaan, en 
er dus op afgerekend willen worden.

Deze benadering sluit ook aan bij het regeerak-
koord. In het tewerkstellingshoofdstuk staat: ‘We 
versterken de stimuli voor bedrijven om een diver-
siteitsbeleid te voeren, inspanningsverbintenissen 
aan te gaan, streefcijfers aan te geven én te halen.’ 
Dat laatste staat er niet toevallig, we willen resul-
taten behalen. Dat wordt verwoord in resultaats-
verbintenissen, wat leidt tot evenredige aandelen 
en hoeveelheden. In het Nederlands hebben we het 
dan over het verdoemde woord quota. We beloven 
elkaar dat we ons inspannen om een reëel resultaat 
te behalen. Dat vind ik een gepaste omschrijving 
van wat ik bedoel met de fel beladen term quota. 
Laten we elkaar vooral niet proberen te vangen in 
een semantische discussie.

Er wordt een verkennings- en discussietraject van 
een jaar opgezet om gezamenlijke afspraken te ma-
ken. In februari 2006 zal ik, in samenwerking met 
de administratie en de cultuur-, jeugd- en sportsec-
toren, een actieplan diversiteit presenteren.

Ik heb lang gepraat met mijn medewerkers over de 
vraag hoelang het moet duren. Ik besef sinds en-
kele dagen dat het inderdaad zolang moet duren. 
Vanaf nu tot half  mei wordt een situatieschets ge-
maakt over diversiteit binnen de sectoren cultuur, 
jeugd en sport. Van half  mei tot eind augustus 
worden er, zowel autochtone als allochtone, bin-
nenlandse en buitenlandse experts uit het werkveld 
bevraagd over het thema. In het najaar wordt van-
uit alle verzamelde informatie en aanbevelingen 
een actieplan culturele diversiteit opgesteld. In het 
voorjaar van 2006 wordt het actieplan op een stu-
diedag aan het brede publiek voorgesteld. Vanaf 
dan wordt van start gegaan met de concrete toe-
passing van het actieplan.

Collega’s, ik hoop dat ik duidelijk heb aangegeven 
dat het gaat over een proces van besluitvorming.

Ik hoop daarmee duidelijk aangegeven te hebben 
dat het gaat om een proces van besluitvorming en 
dat het verenigingsleven een rol te spelen heeft in 
het diversiteitsplan en die rol verschilt van de rol 
die de instellingen te spelen hebben. De verenigin-
gen moeten vertrekken vanuit hun eigenheid en 
ontmoetingsmomenten creëren. De instellingen 
moeten ervoor zorgen dat de ontmoetingsmomen-
ten collectief  en individueel worden gerealiseerd.

Hiermee bevestig ik ook mijn standpunt aangaan-
de zelforganisaties. Het nieuwe beleid bestaat er 
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dan ook in om van de woorden die we zo vaak in 
de mond nemen, daden te maken en zo de diversi-
teit reëel te verzekeren, zowel via verenigingen als 
via instellingen.

De heer Jurgen Verstrepen: Ik dank de minister voor 
zijn antwoord. Ik ben blij dat u meteen wat u eerder 
aankondigde, weer intrekt. U zegt dat quota niet be-
staan en dat u daar niet over gesproken hebt. U hebt 
dat wel gedaan. Andere partijen hebben dat ook ge-
hoord. Ik stond dus niet alleen met die vaststelling. 
Aan de VLD wil ik even zeggen dat wij tegen quota, 
sancties en verplichtingen zijn. Ze zijn immers con-
traproductief. We hebben een mooie uitleg gehoord. 
U zegt dat ontmoeting centraal staat. Wie zijn wij 
om dat tegen te spreken.

Waarop baseert u zich? Beschikt u over resultaten? 
Vindt u dat de verenigingen de afgelopen jaren 
hun best niet hebben gedaan? Hebben ze gefaald? 
Als u zo drastisch ingrijpt, gaat u er waarschijnlijk 
van uit dat de verenigingen hun best niet hebben 
gedaan, gefaald hebben of misschien zelfs hebben 
dwarsgelegen. Ik heb daarop nog geen antwoord 
gekregen.

U zegt dat er veel over wordt geschreven, veel 
papier vol. Quota zijn een gelijkwaardige of een 
evenredige verdeling, stelt u. Waarop is de even-
redigheid gebaseerd? Gaat het om bevolkingsaan-
tallen? Wat is evenredigheid? Wat bedoelt u daar-
mee? We komen snel uit bij percenten, cijfers en 
verhoudingen van een tot tien. Ik hoor u dat niet 
zeggen. U blijft wat vaag en trekt weer in wat u de 
afgelopen dagen hebt gezegd. Ik begrijp dat wel bij 
zoveel tegenstand.

Minister Bert Anciaux: Ik heb in alle eerlijkheid 
niet het gevoel dat ik iets terugtrek.

De heer Jurgen Verstrepen: U zegt daarnet dat er 
geen quota meer zijn en u spreekt ook niet meer 
over resultaten of percentages. Ik luister altijd 
goed. Het komt erop neer dat u het intrekt en op-
schuift naar 2006. Dat is toch correct. U meent 
hierop niet te moeten antwoorden en bovendien 
weet u wat ik denk. Dat is sterk en het zegt genoeg 
over uw visie.

Ik discussieer niet graag met u op deze manier. Ik 
heb trouwens nog een laatste vraag.

Minister Bert Anciaux: U moet toch eerlijk toege-
ven dat ik een poging heb gedaan om te antwoor-
den op uw vragen.

De heer Jurgen Verstrepen: U hebt een poging on-
dernomen.

Minister Bert Anciaux: U zegt dat ik niet ant-
woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Ik maak een analyse 
van uw antwoord volgens mijn visie zoals u een 
analyse maakt van uw sector. Dat is mijn volste 
recht. Zo werkt het systeem. Als u vindt dat het mij 
niet interesseert omdat ik een analyse maak van 
uw mening, zijn we nog ver van huis af.

Ik heb nog steeds een vraag. In dwingende maatre-
gelen wilde u toch voorzien. Al weet u niet hoe dat 
zal gebeuren. Dat vind ik nog altijd verwarrend. U 
wilt resultaten verbinden aan iets.

Minister Bert Anciaux: Ik heb een poging gedaan 
om duidelijk te maken dat, om tot een diversiteit-
plan te komen, we met de sector een proces moeten 
doorlopen. Ik wil niet eenzijdig een diversiteitplan 
opleggen. Ik wil met de sector komen tot een re-
sultaat dat samen wordt afgesproken. Ik heb nooit 
gesproken van een bepaald resultaat, maar alleen 
gezegd dat we op een bepaald moment tot een re-
sultaatverbintenis moeten komen. Het mag niet 
vrijblijvend blijven.

De heer Jurgen Verstrepen: Ik volg u. U zult over-
leggen en komen tot een resultaatverbintenis. Zo-
dra u een resultaatverbintenis hebt, kunt u beslis-
sen dat als het resultaat niet wordt gehaald, dit ook 
bepaalde implicaties inhoudt. Dat zult u dan waar-
schijnlijk niet met de sector overleggen.

Minister Bert Anciaux: Ik heb ook daarover ge-
zegd dat het meer om stimulering moet gaan en 
om waardering voor de dingen die wel gebeuren. 
Ik wil wel duidelijk stellen dat het mijn bedoeling 
is om niet een zoveelste mooi plan uit te werken 
dat niet wordt uitgevoerd. Ik zal het plan stimule-
ren en zodanig begeleiden dat het wel degelijk re-
sultaten zal voortbrengen. Ik vraag aan de sector 
om tot een diversiteitplan te komen zodat we het 
ook in gezamenlijk overleg kunnen afdwingen.

De heer Jurgen Verstrepen: Bent u er dan voorstan-
der van om in te grijpen in de subsidies als het af-
gesproken resultaat niet wordt bereikt?
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Minister Bert Anciaux: Dat kan een onderdeel zijn 
van de gemaakte afspraken.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Ik heb goed geluisterd. U 
blijft het tweesporenbeleid verdedigen en stelt dat 
het tweesporenbeleid het beleid van de Vlaamse 
Regering is. Ik denk dat ik het zo mag samenvat-
ten. Zo wil ik het ook aan de collega’s voorleggen 
in een motie.

Ik heb goed geluisterd naar uw plan en zal probe-
ren het samen te vatten zonder een zwartwitspel te 
spelen. Het is belangrijk dat het duidelijk is. U wilt 
een diversiteitplan uitwerken omdat diversiteit een 
heel fundamentele doelstelling van uw beleid is. U 
wilt dat toepassen op een bepaald aantal gebieden. 
Zo zijn er de deelnemers. U hebt het ‘publiek zoe-
ken’ genoemd. Verder is er het aanbod of hetgeen 
in de sector wordt gemaakt. Ten slotte noemt u de 
werkvloer, of de mensen die het moeten brengen 
en ook nog de beheerders. Dat zijn de drie gebie-
den waarop u een kwaliteitsbeleid wil toepassen.

Minister Bert Anciaux: Ik heb dat voor de instel-
lingen genoemd, niet voor het verenigingsleven. 
De doelstelling binnen het diversiteitplan voor het 
verenigingsleven is juist de ontmoeting realiseren; 
en het tweesporenbeleid.

De heer Jos Stassen: Dat is dan duidelijk. Het gaat 
niet over verenigingen, sport of cultuur maar over 
al het andere wat in de sector onder uw beleid valt 
en gesubsidieerd wordt. Publieksgroepen, het aan-
bod en de werkvloer. Dat zijn de mensen die het 
maken en het beslissen. U zegt dat u met de sector 
tot een aantal resultaatverbintenissen wil komen. 
Die kunnen individueel zijn per instelling of per 
sector worden aangegaan. De resultaatverbintenis-
sen kunnen ook over aantallen of percenten gaan.

Minister Bert Anciaux: Dat kan.

De heer Jos Stassen: U zegt dat u daarvoor een 
heel proces wilt opstarten dat begint met een situa-
tieschets van de instellingen in Vlaanderen. U zult 
gaan praten met buitenlandse experts en mensen 
op de vloer hier. U maakt vervolgens een actieplan 
dat u zult voorleggen en toetsen aan de sector.

Minister Bert Anciaux: Er komt een werkgroep die 
dat coördineert en waarin de sector is vertegen-

woordigd. Er komen dertien sectorwerkgroepen: 
elf  binnen de culturele sector, één binnen de sport-
sector en één binnen de jeugdsector.

De heer Jos Stassen: Mocht u een startnota heb-
ben, zou het goed zijn dat u die ons bezorgt, dan 
kunnen we alles plaatsen in het geheel en moeten 
we geen nodeloze vragen stellen.

U zult binnen dat jaar een aantal belangrijke beslis-
singen nemen. Het Kunstendecreet zal in werking 
zijn en tot belangrijke beslissingen leiden. U kunt 
dan niet echt rekening houden met dat diversiteits-
plan omdat het dan juni is, en het plan heeft pas 
resultaat volgend jaar februari. Ondertussen zijn 
er nog een aantal plannen die moeten worden op-
gesteld met de jeugdsector alsook de evaluatie bin-
nen het sociaal-cultureel werk. Zult u al die dingen 
in de wachtkamer plaatsen tot het plan klaar is? 
U moet hier nu niet op antwoorden, maar het zou 
goed zijn in uw startnota aan te geven op welke 
manier het plan zal worden aangepakt. Daar staat 
dan bijvoorbeeld in dat het uw belangrijkste doel-
stelling is om interculturaliteit te bereiken. Onder-
tussen is er het Kunstendecreet en er zijn nog an-
dere op komst.

Het is belangrijk dat deze verduidelijking vandaag is 
gegeven. Ik ben vooral blij dat u het tweesporenbe-
leid blijft verdedigen. Ik hoop dat de Vlaamse Rege-
ring dit in al zijn onderdelen zal bevestigen, anders 
zullen wij het wel ter stemming voorleggen.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het 
woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor het uitgebreide antwoord. Er blij-
ven me echter enkele zaken onduidelijk. U hebt het 
over de verenigingen en zegt samen met de sector 
te zullen overleggen welke doelstellingen zullen 
kunnen worden gerealiseerd. U zegt heel nadruk-
kelijk dat dit niet vrijblijvend kan zijn. Anderzijds 
neemt u nog enkel nog de quota in de mond als 
het over raden van beheer van instellingen gaat. U 
zegt dat het voor de verenigingen niet vrijblijvend 
is: er wordt dus een resultaatsverbintenis aan ver-
bonden. U zegt er echter onmiddellijk bij dat u niet 
op het aanbod van de verenigingen zult ingrijpen 
en geen sancties treffen.

Minister Bert Anciaux: De rol die het verenigings-
leven moet spelen in het totaal diversiteitsplan be-
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staat er juist in om vanuit de eigenheid de ontmoe-
tingsmomenten te realiseren met de andere cultu-
rele diversiteit die er aanwezig is.

Mevrouw Annick De Ridder: Daar blijft het dan bij 
voor u.

Minister Bert Anciaux: Nogmaals, het resultaat 
kan ik nog niet geven want dat moet het gevolg 
zijn van het proces. Het kan zijn dat het vereni-
gingsleven ook andere doelstellingen vooropstelt, 
ik spreek me daar niet over uit. Ik ben er altijd van 
uitgegaan dat het resultaat veeleer ligt in het or-
ganiseren van die ontmoetingsmomenten, vertrek-
kende vanuit de eigenheid van de verenigingen. Als 
er andere resultaten uit het proces komen, dan zul-
len we dat bekijken.

Mevrouw Annick De Ridder: Daarnet zei u dat 
het niet vrijblijvend is, en dat vond ik inderdaad 
vooruitlopend op het overleg dat met de sector zal 
plaatsvinden.

Minister Bert Anciaux: Op het moment dat het 
overleg afgesloten is, is het niet meer vrijblijvend.

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord.

De heer Steven Vanackere: De heer Stassen heeft 
op zeker ogenblik gezegd dat het tweede debat het 
eerste naar de knoppen heeft geholpen. Dat is een 
verstandig inzicht. We hebben in deze discussie een 
goede uitwisseling van ideeën gehad, vooral over 
het eerste debat. Laat ons opletten dat het bezig 
zijn met het eerste debat, waar ik niet op terug-
kom, er niet voor zorgt dat het tweede debat naar 
de knoppen gaat.

Het tweede debat gaat erover dat, eens de overheid 
weet wat ze wil en in het maatschappelijk debat is 
vastgesteld wat wenselijk is, de overheid zich de 
vraag moet stellen hoe dit aan te pakken en welke 
instrumenten te gebruiken. Men heeft de discussie 
wat toegespitst op de quota. Het gaat echter niet 
alleen over quota, het gaat over wat de overheid 
precies zal doen en niet zal doen om een maat-
schappelijk wenselijk model te ondersteunen. Het 
middenveld, zowel de verenigingen – die verlost 
zijn van een aantal angsten die ze zouden kunnen 
hebben gehaald uit de kop van De Morgen – maar 
ook de instellingen, de lokale besturen en tal van 

andere partners in het debat, hebben misschien 
geen behoefte aan instrumenten die hen in een 
keurslijf  zetten dat contraproductief  werkt. Dat 
geldt niet alleen voor quota.

De minister heeft terecht verklaard dat hij in over-
leg wil treden. Overleg is de sleutel om bij iedereen 
het geloof te bewaren. Iedereen weet evenwel dat 
overleg ook tot een verhoging van de planlast kan 
leiden. Iedereen moet tijdig een actieplan indienen, 
iedereen moet allerlei tabellen kunnen voorleggen, 
enzovoort.

We moeten ook het tweede debat durven voeren. 
Blijkbaar zijn slechts weinig mensen het niet met 
het Vlaams regeerakkoord en met de minister eens. 
Ik heb nog maar een paar goedbedoelende mensen 
een tegengesteld standpunt weten innemen. In fei-
te vindt iedereen de veelkleurigheid wenselijk. Het 
Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en het 
middenveld komen tot dezelfde vaststellingen. Ik 
heb nog niet veel lokale besturen horen verklaren 
dat ze het prima vinden dat allochtone jongeren 
hun bibliotheek niet bezoeken. Veel lokale bestu-
ren leveren inspanningen op dit vlak.

Ondanks al het overleg dat hierover zal plaatsvin-
den, pleit ik voor voorzichtigheid in verband met 
het opstellen van doelstellingen en resultaatsverbin-
tenissen. Het ontbreken van organisatie kan onze 
grootste vijand zijn en kan tot een monocultureel 
veld leiden. Indien we blijven prutsen, bestaat het 
gevaar erin dat het alternatief  wegvalt. In dat ge-
val zullen mensen niet in het interculturele model 
stappen, maar gewoonweg afhaken. Dit geldt niet 
enkel voor verenigingen, maar bijvoorbeeld ook 
voor lokale besturen.

De Vlaamse overheid legt alle actoren een aantal 
doelstellingen voor. Meestal kunnen ze die doel-
stellingen zonder meer onderschrijven. Ze hopen 
evenwel dat de Vlaamse overheid zich als een part-
ner zal opstellen en hen zal helpen om de doelstel-
lingen te bereiken. De Vlaamse overheid mag zich 
niet opstellen als een sanctionerende schoolmees-
ter. Ik beweer uiteraard niet dat de minister een 
dergelijk model wil hanteren.

Ik wil nog even dieper op het sanctioneren ingaan. 
Het is gemakkelijk om verenigingen te belonen in-
dien ze goed werk leveren. We mogen evenwel niet 
vergeten over welke sector het gaat. Verenigingen 
die gedurende drie jaar een beloning krijgen, ver-

Anciaux
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onderstellen allicht dat ze die jaarlijkse bonus au-
tomatisch zullen blijven krijgen. Het inhouden van 
de bonus wordt al snel als een sanctie beschouwd. 
Een bonus-malusidee vindt snel ingang. Indien 
een vereniging na een paar jaar plots minder goed 
werk levert en het zonder bonus moet stellen, blijkt 
dit soms tot het ontslag van een personeelslid te 
leiden. We mogen niet enkel de positieve gevolgen 
van een beloning zien. Daar trap ik niet in.

Volgens de minister is de tijd van praten voorbij 
en moet het accent meer op actie worden gelegd. 
Ik kan dit begrijpen. We moeten evenwel behoed-
zaam met het middenveld en met de lokale bestu-
ren omspringen. In al hun enthousiasme zijn ze al-
licht bereid om allerlei afspraken met de minister 
te maken. Later zou evenwel kunnen blijken dat 
deze overeenkomsten tot een verzwaring van de 
administratieve planlast of van eventuele andere 
lasten leidt.

De voorzitter: De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen: Mijnheer de voorzitter, in-
tegratie is steeds een moeilijk proces. Aangezien ik 
geen lid van deze commissie ben, heb ik me hard 
moeten inspannen om het antwoord van de minis-
ter volledig te begrijpen. Hoewel hier een bepaald 
jargon wordt gebruikt, denk ik dat ik het doorheb.

Wat het eerste debat betreft, wil ik hier niet in her-
haling treden. Het tweesporenbeleid blijft bestaan. 
Het actieplan voor de interculturaliteit en de di-
versiteit omvat een aantal doelstellingen voor de 
verenigingen. De verenigingen moeten zelf  con-
tactmomenten organiseren. De voorkeur gaat uit 
naar collectieve ontmoetingsmomenten. Ik kan 
me evenwel voorstellen dat bepaalde verenigingen 
inspanningen zullen leveren om individuele ont-
moetingen te organiseren. Het belangrijkste is dat 
de verenigingen worden aangespoord om ontmoe-
tingsmomenten te organiseren.

De verenigingen zijn niet enkel belangrijk in de ont-
wikkeling van een identiteit. Ze zijn tevens belang-
rijk voor de ontdekking van een identificatie. Wie 
zich afvraagt hoe belangrijk identificatie is, moet 
maar eens nagaan welke impact sociaal-culturele 
verenigingen op de participatie van bepaalde men-
sen aan het onderwijs hebben gehad. Identificatie 
draait om herkenbaarheid. Het gaat hier niet enkel 

om het vinden van een identiteit. De identificatie 
zou zelfs een belangrijker proces kunnen vormen.

Met betrekking tot de instellingen wil de minister 
een stapje verder gaan. Deze andere benadering 
leidt tot resultaatsverbintenissen. De minister wil 
tot kwantificering overgaan. Quota moeten altijd 
worden gekwantificeerd. Ik vind de term sowieso 
niet goed gekozen. Quota worden door een over-
heid opgelegd. Een taal is een levend iets. Het moet 
mogelijk zijn om een andere term te vinden. Quota 
worden ervaren als getallen die van bovenaf wor-
den opgelegd.

Het kwantificeren van resultaatsverbintenissen 
houdt misschien gevaren in. Het lijkt me moeilijk 
om ontmoetingsmomenten te kwantificeren. Het 
kwantificeren van de instellingen is ook niet vrij 
van risico’s.

Er zijn andere partijen die de hoeveelheid gebruiken 
om een ander cultureel beleid op gang te brengen 
in Vlaanderen. Ik vind het dan ook gevaarlijk om 
kwantiteit te hanteren om bepaalde doelstellingen 
te bereiken. Wanneer het Vlaams Belang het heeft 
over elitaire culturele instellingen, dat hanteren ze 
een kwantitatief  gegeven. We moeten ons hoeden 
voor het gebruik van kwantitatieve instrumenten 
bij een cultureel beleid.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Er zijn in Vlaanderen al heel 
wat organisaties die werken in de geest die de mi-
nister heeft beschreven. Ze proberen de intercultu-
rele gedachte in de samenleving vorm te geven. Ik 
wil aan de voorzitter vragen om het laatste num-
mer van Courant van het Vlaams Theaterinstituut 
dat gaat over diversiteit in de kunsten, aan de le-
den van deze commissie te bezorgen.

Ik wil de commissieleden ook een aantal websites 
aanbevelen zoals die van SoCiuS, Steunpunt voor 
Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk om een idee 
te krijgen van de interculturaliteit in de praktijk. 
Daar worden marcante etnisch-cultuuroverstij-
gende inspanningen geleverd.

Het decreet over het sociaal-cultureel werk heeft 
tot doel de zelforganisaties te normaliseren – nor-
maal te behandelen – en ze de kans te geven te 
groeien naar de subsidiecriteria die voor alle ver-
enigingen gelden.

Vanackere
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Ook Cultuur Lokaal doet heel wat, onder meer met 
het project-Atana. Dat project komt uit Nederland 
en houdt zich bezig met de opleiding van bestuur-
ders en mensen op de werkvloer. Het is door het 
Vlaams Belang in Antwerpen al onderuitgehaald.

Er zijn al veel inspanningen geleverd maar die kun-
nen nog worden versterkt. In het verleden werd er 
vaak geklaagd over allerlei maatregelen waarvan 
we niet wisten of ze efficiënt waren en genoeg re-
sultaat boekten op het terrein. Als we een aantal 
verbintenissen willen nastreven, dan stellen we ons 
kwetsbaar op, maar tonen we ook duidelijk onze 
wil om dat te bereiken.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het 
woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Onduidelijkheid was 
nu net mijn rode draad, in het begin en ook op het 
einde. Het doet me ook plezier dat als brand-be-
vestiging, de naam Vlaams Belang regelmatig is 
genoemd tijdens deze interpellatie. Ik vind het ech-
ter niet zinnig om daar altijd op in te gaan.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Wat ook de inhoud mag zijn 
van het Actieplan Diversiteit, het zal op geen enkele 
manier op de inhoud van het cultureel werk ingrij-
pen. Het een heeft niets met het ander te maken.

Met redenen omklede moties

De voorzitter: Door het Vlaams Belang, door de 
heer Stassen en door de meerderheid werden tot 
besluit van deze interpellatie met redenen omklede 
moties aangekondigd. Ze moeten zijn ingediend 
uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag volgend 
op de sluiting van de vergadering.

Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.58 uur.

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 16.06 
uur

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Vanderpoorten 
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de verschillen in-
zake subsidies aan voetbalclubs in België

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over overheidssteun aan di-
verse voetbalclubs in België

Vraag om uitleg van mevrouw Else De Wachter tot 
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de ongelijkheid tussen 
Vlaamse en Waalse voetbalclubs

De voorzitter: Aan de orde zijn de samengevoegde 
vragen om uitleg van mevrouw Vanderpoorten tot 
de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de verschillen inzake 
subsidies aan voetbalclubs in België, van de heer 
Deckmyn tot minister Anciaux, over overheids-
steun aan diverse voetbalclubs in België, en van 
mevrouw De Wachter tot minister Anciaux, over 
de ongelijkheid tussen Vlaamse en Waalse voetbal-
clubs.

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, ik wil 
het niet alleen hebben over de subsidies en het ver-
schil tussen Vlaanderen en Wallonië.

De voorbije weken zijn er een aantal persberich-
ten verschenen, onder meer in De Tijd. Er zijn ook 
een aantal rapporten gepubliceerd naar aanlei-
ding van een onderzoek van de voetbalbond zelf. 
Daaruit blijkt dat er een probleem is en dat dit 
probleem moet worden aangepakt. Men moet ook 
niet steeds in dezelfde richting kijken. Steeds meer 
mensen zitten echter op dezelfde lijn. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan de splitsing van de voetbalbond. 
Ik weet niet of dat een oplossing zou zijn.

Het is nog de vraag of dat de competitievervalsing 
uit de wereld kan helpen. Ik kan me wel voorstel-
len dat dit het spelniveau naar beneden zou halen. 
Ik ben geen specialist terzake. Anderen zullen wel-
licht beter iets kunnen zeggen over het verschil in 
spelkwaliteit tussen Wallonië en Vlaanderen.

Wat me vooral bezighoudt, zijn de uitspraken van 
de Europese Commissie over overheidssteun aan 
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voetbalclubs in het algemeen en de manier waarop 
wij het in ons land aanpakken in het bijzonder. 
Misschien is dit ook een gelegenheid om het eens 
te hebben over het belangrijke punt van de ama-
teuristische wijze waarop veel van onze topclubs 
te werk gaan en het gebrek aan overheidscontrole 
daarop. Dat laatste brengt de sociale doelstellingen 
van topsport en voetbal in het gedrang. Die sociale 
aspecten zijn er, en ze maken voldoende overheids-
aandacht noodzakelijk.

In elk geval is het zo dat ongelijkheid in een pro-
fessionele nationale en Europese competitie niet 
kan. De Europese Commissie is daarover duide-
lijk. Ik citeer Europees Commissaris Monti, in zijn 
antwoord van 2003 op een schriftelijke vraag 
van de heer Meijer: ‘profvoetbalclubs (…) moeten 
worden beschouwd als ondernemingen in de zin 
van de mededingingsregels van het EG-Verdrag. 
(…) Dit betekent dat door een openbare instantie 
verleende steun die de concurrentie vervalst en het 
handelsverkeer ongunstig beïnvloedt, in principe 
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt 
en verboden is, tenzij hij verenigbaar is bevonden 
door de commissie.’

De heer Monti gaat nog verder als hij dit zegt: 
‘Aangezien de toepassing van de regelgeving inza-
ke overheidssteun vrij nieuw is in deze sector moet 
het beleid van de commissie worden ontwikkeld 
op basis van individuele vragen. In deze sector is 
de commissie er tot op heden steeds van uitgegaan 
dat onder bepaalde omstandigheden financiering 
geen staatssteun inhoudt in de zin van artikel 87, 
lid 1, van het EG-Verdrag, met name als subsidies 
een pedagogisch doel hebben of als financiële mid-
delen werden toegekend voor de bouw van stadi-
ons die onder bepaalde, beperkende voorwaarden 
kunnen worden gezien als algemene infrastruc-
tuur.’

In Europees verband stelt men dus duidelijk dat 
overheidssteun kan, maar alleen voor pedago-
gische doeleinden en voor de bouw van stadions 
als die dienen voor algemene infrastructuur. Met 
andere woorden: dat kan als de gemeenschap er 
voordeel bij heeft, en niet enkel één club. Mijns 
inziens is het standpunt van de Europese commis-
sie duidelijk. Als ik op basis van dat standpunt de 
vergelijking maak met België en Vlaanderen, dan 
dienen zich enkele vragen aan voor de minister. 

Zijn antwoorden kunnen aan de geruchtenstroom 
over oneerlijke concurrentie misschien een einde 
maken. Verder wil ik ingaan op het feit dat het 
gebrekkige beleid van topclubs geregeld onder de 
aandacht komt. Meestal gebeurt dat als een club 
het financieel moeilijk krijgt en op zoek moet naar 
nieuwe investeerders. De overheid is dan een veel-
gevraagde partner: zowel de gemeenten, de steden 
als de Vlaamse en de federale overheid worden dan 
benaderd.

Vaak blijkt dan dat van een echt transparant be-
leid en een open boekhouding niet veel sprake is. 
Investeren in zo’n onderneming is meer dan een 
berekend risico nemen. Als dat gebeurt met be-
lastinggeld kan dat wel worden uitgelegd aan de 
trouwe supporters, maar niet aan de veel talrijkere, 
rationeler ingestelde medeburgers. Veel steden en 
gemeenten hebben graag een eerste- of tweede-
klassevoetbalclub op hun grondgebied. De kosten 
voor de ordehandhaving nemen ze er doorgaans 
zonder morren bij, hoewel het soms om veel geld 
gaat. Zo’n club komt immers vaak de naambe-
kendheid en het imago van de stad of gemeente ten 
goede. Zo’n club zorgt ook voor het onderhouden 
en het verstevigen van het sociaal weefsel, wat toch 
ook niet onbelangrijk is.

De gemeentekas openen voor topvoetbal of top-
sport in het algemeen blijft toch een zeer riskante 
onderneming, precies omdat de transparantie zo 
klein is en er zo weinig regels bestaan in een wereld 
die al te vaak bijna uitsluitend op emoties drijft. 
Grotere steden kunnen zich dat misschien permit-
teren, maar kleinere steden en gemeenten hebben 
het er moeilijker mee. Dikwijls moet men bijsprin-
gen wegens de niet-betaling van lonen en sociale 
bijdragen, en ook omdat schuldeisers vaak al te 
lang in de kou blijven staan. Zo kan het verkrijgen 
van een licentie en het voortbestaan van de club 
zelf  in het gedrang komen. De druk om toe te ge-
ven en een en ander door de vingers te zien, wordt 
in die omstandigheden vaak zeer groot.

De Vlaamse en Belgische overheid zijn geneigd 
om veel te regelen. Te veel, wordt voortdurend 
herhaald. Waarom legt de overheid niet enkele 
eenvoudige regels op waardoor een professionele 
sportclub een echt bedrijf  wordt en er ook moet 
naar handelen? Een sportjournalist schreef vorige 
week het volgende. Mijns inziens heeft hij het bij 
het rechte eind: ‘ Ondernemen is niet gemakkelijk. 
Het kan verkeerd gaan. Maar wanneer een bedrijf  

Vanderpoorten
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failliet gaat, kan de Rechtbank van Koophandel 
bijsturen. Bovendien kan het gerecht ingrijpen als 
blijkt dat de regels flagrant overtreden zijn. Maar 
voetbalvoorzitters moeten zich niets aantrekken 
van dergelijke regels. Ze kunnen onverantwoorde 
risico’s nemen wegens gebrek aan een wettelijk ka-
der.’

Ik wil ingaan op de voorstellen die uw federale col-
lega en partijgenote Van Weert enkele weken ge-
leden bekendmaakte inzake een plan voor de toe-
passing van het zogenaamde ‘community model’ 
in het voetbal. Ik veronderstel dat het plan ook op 
andere sporten kan worden toegepast.

Zij zou pilootprojecten lanceren waarbij de ruime 
omgeving rond een sportinfrastructuur, een voet-
balclub of dergelijke, zou worden gefinancierd om 
het draagvlak van het leven in en rond de club te 
vergroten en in een meer sociale context te plaat-
sen. Dit lijkt een interessant idee en past misschien 
wel in de visie van de Europese Commissie.

Hebt u zicht op hoeveel overheidssteun de eerste-
klassevoetbalclubs de afgelopen jaren ontvingen 
van de verschillende overheden van dit land? Zo 
ja, hoeveel kreeg elke club en voor welk doel werd 
deze overheidssteun toegekend? Zo neen, is het 
niet de taak van de Vlaamse overheid om zicht te 
krijgen op de verschillende openbare geldstromen 
naar profvoetbalclubs? Ik weet dat de gemeenten 
in grote mate autonoom moeten kunnen handelen. 
Dit is te belangrijk om niet op de hoogte te zijn.

Blijkt uit de cijfers dat er subsidies door overheden 
werden uitgekeerd aan profvoetbalclubs die niet 
voor pedagogische doeleinden en/of algemene in-
frastructuur dienden? Zo ja, over welke overheden 
gaat het hier dan en aan welke clubs werden deze 
subsidies toegekend? Overweegt u stappen zetten 
om tot een eerlijke en op basis van de Europese 
regels gestoelde regeling te komen?

Aangezien alle professionele competities in ons 
land op nationale basis worden georganiseerd, 
lijkt het me belangrijk dat er afspraken komen op 
intergouvernementeel niveau. Zult u hierover met 
uw Franstalige en Duitstalige collega afspraken 
maken? Heeft uw federale collega over haar ideeën 
met de gemeenschappen en in het bijzonder met de 
Vlaamse Gemeenschap al overleg gepleegd? Zo ja, 

wat zullen deze proefprojecten inhouden voor de 
clubs die in aanmerking komen? Hoeveel middelen 
is de federale regering bereid om elk jaar op tafel te 
leggen? Is er al onderzocht of deze vorm van sub-
sidies een Europese toets zouden doorstaan? Zo 
neen, is het geen onderwerp waarover er overleg 
met de gemeenschappen gepleegd moet worden?

Zou het in de rand van deze discussie ook niet 
wenselijk zijn om een grotere transparantie van 
het financieel beleid van de sportclubs te realiseren 
en bijvoorbeeld de supporters mee te betrekken 
bij het beleid? Die laatste groep beschouwt zich-
zelf  immers als eerste slachtoffer van een falend 
beleid.

Bent u gewonnen om profclubs op te leggen om 
in het kader van de financiering ervan het statuut 
van een transparante vennootschapsvorm aan te 
nemen?

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, dames en heren, in de Bel-
gische voetbalcompetitie is er steeds meer sprake 
van een financieel onevenwicht tussen de Vlaamse 
en Waalse clubs. Steeds meer Vlaamse clubs stellen 
dat bepaalde Waalse clubs meer financiële ruimte 
hebben dankzij de investeringen van de Waalse 
overheid in sportinfrastructuur voor de Waalse 
clubs.

Dit lijkt het geval te zijn voor het nieuwe voetbal-
stadion van Bergen. Ik citeer uit De Tijd van 29 
november van vorig jaar. ‘Aan de overzijde van de 
taalgrens reikt de politiek de voetbalclubs wel de 
hand. Waarom denkt u dat er zoveel Waalse clubs 
bovenaan de rangschikking staan?’, zegt de heer 
Vaessen, voorzitter van de Limburgse eersteklasser 
Racing Genk. Hij is het beu dat er met twee maten 
gemeten wordt.

Het nieuwe voetbalstadion van Bergen zou naar 
het schijnt dankzij de politieke invloed van de Ber-
gense burgemeester Di Rupo van de PS, volledig 
met subsidies van de overheid zijn gebouwd. De 
Waalse overheid neemt 60 percent voor haar reke-
ning, de stad Bergen investeert de rest. Dit scenario 
doet zich bij verschillende Waalse clubs voor. Zo 
kunnen onder meer ook Moeskroen, La Louvière, 
Charleroi en Standard op deze manier inkomsten 
verkrijgen voor de modernisering van hun stadion. 

Vanderpoorten
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De vijf  Waalse eersteklassers hebben de afgelopen 
6 jaar in totaal op zijn minst 31 miljoen euro ver-
kregen van de Waalse overheid. Bij de Vlaamse 
clubs is deze overheidssteun een bron van erger-
nis. Ze kunnen immers op deze wijze niet eerlijk 
de concurrentie aangaan met de Waalse clubs, die 
meer middelen hebben om in hun sportief  beleid 
te investeren.

Sinds een aantal jaren moeten de clubs in eerste 
klasse aan bepaalde voorwaarden voldoen om in 
deze hoogste afdeling te mogen aantreden. De 
Waalse clubs voldoen hieraan dankzij overheids-
steun, de Vlaamse clubs moeten extra inspannin-
gen leveren om hieraan, zonder overheidssteun te 
voldoen.

De reden voor het onevenwicht tussen de Vlaamse 
en Waalse clubs is het in Vlaanderen van toepas-
sing zijnde decreet over de regeling van de erken-
ning en subsidiëring van de Vlaamse sportfedera-
ties, de koepelorganisaties en de organisaties voor 
sportieve vrijetijdsbesteding van 13 juli 2001. Kort 
geschetst komt het er eigenlijk op neer dat de on-
wil van de Koninklijke Belgische Voetbalbond om 
op te splitsen, aan de basis ligt van het feit dat 
Vlaamse voetbalclubs geen overheidsgeld kunnen 
ontvangen.

Aangezien Wallonië en Brussel geen gelijkaardig 
decreet kennen, is hier duidelijk sprake van een 
verschillend beleid tussen de diverse actoren op 
hetzelfde sportieve vlak. Nochtans heeft de Euro-
pese Commissie al duidelijk gesteld dat professio-
nele voetbalclubs kunnen worden beschouwd als 
bedrijven, en dat de subsidiëring van voetbalclubs 
kan worden gezien als ongeoorloofde steun aan 
bedrijven. Als voorbeeld kunnen we de problema-
tiek van de AZ’67 in Alkmaar naar voren schui-
ven. Er is ook discussie geweest over een gift van 
900.000 euro van de gemeente Maastricht aan de 
voetbalclub NVV.

Ik wil waarschuwen voor een te groot optimisme 
over eventuele mogelijkheden voor Vlaamse over-
heidssteun voor de bouw van stadions. Mevrouw 
De Wachter zegt in haar vraag dat Sport intus-
sen een geregionaliseerde materie is. De deelstaten 
kunnen autonoom beslissen of ze de infrastructuur 
van voetbalclubs al dan niet wensen te financieren. 
Dat is voor discussie vatbaar. Ik verwijs ook naar 

wat mevrouw Vanderpoorten zonet heeft gezegd 
over de overheidssteun voor de bouw van stadions. 
Die steun zou mogelijk zijn als de stadions dienst 
doen als algemene infrastructuur, en met andere 
woorden niet alleen de club maar de hele gemeen-
schap ten goede zouden komen. Afgaande op het 
citaat uit het antwoord op de schriftelijke vraag 
van de heer Monti, zouden we daar inderdaad mee 
akkoord kunnen gaan. De Europese Commissie 
heeft dat echter wel degelijk genuanceerd.

De Europese Commissie zegt dat de steden en ge-
meenten hun sportinfrastructuur ter beschikking 
kunnen stellen van sportclubs, maar dan alleen 
als die infrastructuur onder dezelfde voorwaar-
den openstaat voor iedereen die er gebruik van wil 
maken. Als een voetbalstadion systematisch op 
de beste dag gereserveerd is voor een welbepaalde 
club, dan kan niet meer gezegd worden dat ze voor 
iedereen onder dezelfde voorwaarden toegankelijk 
is. Dezelfde redenering kan worden gevolgd in ver-
band met het initiatief  van mevrouw Van Weert op 
federaal niveau. Ik sluit me ook volmondig aan bij 
de vraag van mevrouw Vanderpoorten of al on-
derzocht is of deze vorm van subsidie de Europese 
toets kan doorstaan.

Mijnheer de minister, dit alles brengt me tot de 
volgende vragen. Is er volgens u sprake van een 
oneerlijk evenwicht tussen de verschillende Bel-
gische voetbalclubs? Zo ja, kan dat onevenwicht 
dan in cijfers uitgedrukt worden? Is er geen sprake 
van een belangenconflict, aangezien er duidelijk 
verschillende regels gelden in Vlaanderen, Wallo-
nië en Brussel op het vlak van overheidssteun aan 
professionele voetbalclubs?

Minister Bert Anciaux: U bent een Belgicist.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, ik 
heb er zonet op gewezen dat onder andere de onwil 
van de Belgische Voetbalfederatie om te splitsen 
aan de basis ligt van dit probleem. Ik wilde u ook 
nog vragen wat uw houding is ten aanzien van de 
uitspraken van de Europese Commissie hierover. 
Hebt u reeds maatregelen getroffen om andere 
overheden ertoe aan te zetten de Europese regelge-
ving na te leven? Zo ja, de welke? Bent u van plan 
deze problematiek aan te kaarten bij de federale 
overheid en bij uw regionale collega’s?

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het 
woord.

Deckmyn
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Mevrouw Else De Wachter: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, er is al veel 
gezegd door de vorige sprekers, zodat ik het kort 
kan houden. Ik refereer graag aan wat mevrouw 
Vanderpoorten aanhaalde, en ook heel belangrijk 
is, namelijk de sociale impact van voetbal op het 
hele maatschappijbeeld. Daarom wil ik ook meer 
de nadruk leggen op een aspect dat nog niet echt 
aan bod is gekomen, namelijk de recente gebeurte-
nissen op het vlak van het jeugdwerk.

Door een samenloop van omstandigheden zijn 
het momenteel drukke tijden voor onze Belgische 
voetbalclubs. De licentieaanvragen voor volgend 
seizoen moeten gebeuren, en het is geen publiek 
geheim dat de meeste modale eersteklassers het 
niet zo breed hebben. Niettemin moeten we vast-
stellen dat het Waalse Gewest de voorbije zes jaar 
maar liefst 31 miljoen euro heeft geïnvesteerd in 
de infrastructuur van hun vijf  eersteklassers. Op 
zich is daar niets mis mee, gegeven het feit dat vol-
gens de licentievoorwaarden een stadion van een 
voetbalclub uit eerste klasse ten minste vijfduizend 
zitplaatsen moet hebben.

Toch rijzen hierbij vragen, in tijden waarin steeds 
meer wordt gezegd dat het niveau van de Belgi-
sche eersteklassers, behoudens enkele topclubs, 
en het Belgische voetbal in het algemeen, er sterk 
op achteruit gaat. We moeten ons afvragen of de 
overheidssteun aan de Waalse eersteklassers niet 
tot competitievervalsing kan leiden, gelet op het 
feit dat onze eersteklassers van geen enkele vorm 
van subsidie kunnen genieten. De voetbalclubs 
van het Waalse Gewest kunnen op die manier 
immers meer financiële middelen investeren in 
hun sportieve beleid, terwijl de modale Vlaamse 
eersteklasser dat niet kan. Immers, een enorm ge-
deelte van het budget moet hier gaan naar infra-
structuur.

Sport is intussen geregionaliseerd.

De heer Steven Vanackere: Het is gecommunautari-
seerd. Ik stel voor dat we een fonds oprichten voor 
iedere keer dat regionaliseren wordt gezegd wan-
neer het communautariseren moet zijn. Dat fonds 
zal gauw aandikken, en we kunnen de winst aan 
een goed doel in de sociaal-culturele sector geven.

De voorzitter: Mijnheer Vanackere, elke keer dat u 
het woord neemt zonder het te vragen, rekenen we 
dat ook aan. (Gelach)

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Mevrouw Else De Wachter: Uiteraard kunnen de 
regio’s autonoom beslissen of ze de infrastructuur 
van voetbalclubs wensen te financieren, maar we 
kunnen er toch niet omheen dat de Belgische voet-
balcompetitie uit Waalse, Vlaamse en Brusselse 
clubs bestaat. Dat is maar goed ook, want ik mag 
er niet aan denken dat onze vaderlandse voetbal-
competitie zou krimpen door een eventuele on-
derverdeling in een Vlaamse, Waalse en Brusselse 
competitie. Dat is echt niet aangewezen, noch voor 
het voetbal in het algemeen, noch voor de clubs, en 
alleszins niet voor de supporters.

Mijnheer de minister, wat me vooral interesseert 
is dat vorige week een rapport werd voorgesteld 
door de werkgroep onder leiding van de heer 
Preud’homme, waarin een van de aanbevelingen 
de splitsing is van de voetbalbond in een Vlaamse 
en Waalse vleugel, teneinde een efficiëntere wer-
king te bewerkstelligen, en aldus te voldoen aan de 
decretaal vastgelegde voorwaarden.

Bovendien stelde de werkgroep-Preud’homme dat 
er dringend meer moet worden geïnvesteerd in de 
jeugdwerking. In dat verband is het frappant dat 
bijvoorbeeld Standard Luik overheidssteun geniet 
voor de uitbouw van een jeugdcomplex, en dat 
terwijl de werkgroep een onafhankelijke structuur 
wil voor de jeugdafdelingen van de profclubs. Ook 
Anderlecht krijgt voor de uitbouw van haar jeugd-
complex te Neerpede overheidsmiddelen van het 
Brusselse Gewest.

In uw beleidsnota hecht u belang aan het gegeven 
dat een specifiek actieplan voor de jeugdwerking 
van voetbalclubs moet worden opgesteld. Alles 
is gewoon een kwestie van welke prioriteiten men 
hanteert. Sommigen zullen inderdaad blijven be-
weren dat het zinloos is om belastinggeld te investe-
ren in voetbalclubs, terwijl de noden op andere ter-
reinen veel groter zijn. Dat laatste zal ik zeker niet 
ontkennen. Jeugdwerking moet binnen deze sport 
echter toch absoluut kunnen en zelfs als prioritair 
worden beschouwd. Momenteel blijft er echter de 
fundamentele ongelijkheid tussen diverse eerste-
klassers, die strijden met ongelijke middelen.

Mijnheer de minister, welke concrete initiatieven 
gaat u ontplooien om de geldstromen in de voet-
balwereld te onderzoeken? U hebt al aangekondigd 
dat u een onderzoek wilt laten uitvoeren door het 



-22-Vlaams Parlement      – C141 – CUL15 – donderdag 10 maart 2005

Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid. Kunt 
u terzake nog wat meer toelichting geven?

De Europese Commissie en naar ik me meen te 
herinneren ook het Europese Hof van Justitie, in 
zijn rechtspraak, heeft gesteld dat professionele 
voetbalclubs ondernemingen zijn, waarop de me-
dedingingsregels van toepassing zijn. De vraag 
blijft echter of overheidssteun aan voetbalclubs 
wel verenigbaar is met de Europese staatssteunre-
gels.

Welke concrete initiatieven gaat u nemen om de 
voornoemde ongelijkheid tussen de Vlaamse en 
Waalse eersteklassers weg te werken en desgeval-
lend te compenseren, vooral in het kader van onze 
jeugdwerking?

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, uit het betoog van de voor-
gaande sprekers blijkt dat dit een vrij complex dos-
sier is, met verschillende invalshoeken. Ik wil me 
hier beperken tot de financiële stromen die, hoe-
wel dit gecommunautariseerd is, toch via de regio’s 
gaan. Ik heb een interpellatieverzoek ingediend 
met betrekking tot de jeugdopleidingen en derge-
lijke. Dit moet nog worden voorgelegd aan het Bu-
reau. Mijn interpellatie zal ook handelen over het 
rapport van de werkgroep-Preud’homme.

Mijnheer de minister, in september van vorig jaar 
heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan minister 
Keulen. Ik heb hem gevraagd welke stromen er lo-
pen van onze gemeentebesturen naar de voetbal-
clubs van eerste en tweede nationale. Los van de 
invalshoek van mevrouw Vanderpoorten, moeten 
we immers ook stellen dat er binnen Vlaanderen 
eveneens sprake is van grote verschillen. Sommige 
voetbalstadions zijn in privé-handen. Andere zijn 
eigendom van de stad. Sommige stadions, zoals dat 
van Brugge, worden gebruikt door de beide clubs. 
Dat is te merken aan de staat van het veld. Een 
voetbalterrein moet immers 14 dagen geen activi-
teit kennen om in een goede staat te blijven. Kijken 
we maar naar het stadion van San Siro, waar AC 
Milan en Inter Milan voetballen. Ze hebben jaren 
problemen gehad met de staat van hun veld omdat 
er elke week op werd gevoetbald. Daar kan men nu 
eenmaal niets aan doen.

Er is inderdaad sprake van geldstromen, die vra-
gen doen rijzen. Met Euro 2000 zijn een aantal 
stadions aanzienlijk opgeknapt en uitgebreid, ook 
met gemeenschapsgeld. Clubs die toevallig in een 
stadion speelden dat was geselecteerd voor Euro 
2000, hebben daar nadien de vruchten van kunnen 
plukken. Ik ben geen Anderlecht-supporter, maar 
ik hoor de heer Verschueren vaak die ongelijkheid 
aankaarten. Club Brugge heeft bij wijze van spre-
ken een stadion gekregen, terwijl zijn ploeg elke 
steen zelf  heeft moeten betalen. Dat is het grote 
verschil.

Deze vragen zijn heel terecht. Hoewel het gaat over 
een gemeenschapsmaterie, investeren sommige ge-
westen in dit land zwaar in infrastructuur. Dan heb 
ik het niet alleen over voetbal. We zien een aantal 
sporttempels verschijnen voor binnensporten, zo-
als basketbal. Ik stel vast dat dit vaak gebeurt met 
gewestgeld. Het lijkt me dus niet onzinnig om eens 
een en ander in kaart te brengen en te vergelijken. 
Mij interesseert ook de vraag, die al werd gesteld 
door mevrouw Vanderpoorten, hoe een en ander 
kan passen in de Europese regelgeving. U weet dat 
ik jeugdwerking heel belangrijk vind, maar top-
sport is nu eenmaal ook een economische factor. 
Een topsportclub is een bedrijf. Ik vermoed dat er 
hier dus ook een aantal regels inzake concurrentie 
gelden.

Ik kijk uit naar uw antwoord. Voetbal is de popu-
lairste sport, maar wanneer het gaat over een aan-
tal aspecten van de regelgeving, komt deze sector 
vaak in opspraak. Er moet hier dus heel wat meer 
duidelijkheid komen. Waar nodig moeten de punt-
jes op de i worden gezet.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, ge-
achte leden, zoals u weet, was het de bedoeling van 
de achtereenvolgende staatshervormingen in ons 
land om meer overheidsbevoegdheden over te dra-
gen aan de gewesten en gemeenschappen. Ik denk 
dat we dit principe hier in het Vlaams Parlement 
niet ter discussie willen stellen. Het gevolg van die 
federalisering is dat sport een gemeenschapsma-
terie is geworden. De essentie van die staatsher-
vormingen is altijd geweest de gemeenschappen 
volgens hun eigen dynamiek vrij en onafhankelijk 
van elkaar een beleid te laten ontwikkelen. Een 
automatisch en onvermijdelijk gevolg is dan ook 
dat eigen accenten worden gelegd en ieder zijn ei-

De Wachter
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gen prioriteiten uitstippelt, binnen de beschikbare 
budgettaire marges. Als we het eens zijn over die 
staatshervorming, moeten we met andere woor-
den niet komen klagen over wat andere gemeen-
schappen doen binnen de marges van hun eigen 
bevoegdheden en budgetten.

Uiteraard hebben uw vragen allemaal direct of in-
direct te maken met regels van eerlijke concurren-
tie, meer bepaald binnen de context van een natio-
nale voetbalcompetitie. In feite kunnen die vragen 
worden uitgebreid naar alle mogelijke sporten waar 
clubs of zelfs individuele sportlui tegen elkaar uit-
komen. Er wordt bijvoorbeeld Vlaams overheids-
geld gebruikt om een wielerploeg te ondersteunen. 
Er wordt overheidsgeld gebruikt om tewerkstel-
lingscontracten voor sportlui bij Bloso te betalen. 
Ook in andere takken worden gesco’s ingezet. Dit 
alles is in hoofdzaak bedoeld om talentrijke sport-
lui maximale ontwikkelings- en ontplooiingskan-
sen te geven. Volgens mij is er geen sprake van 
oneerlijke concurrentie, want er werden duidelijke 
criteria ingebouwd voor het selecteren van wie in 
aanmerking komt. We moeten ons zeker niet be-
moeien met wat de andere gemeenschappen op dat 
vlak doen om de sport te ondersteunen.

Uw vragen verwijzen naar een artikel in De Tijd 
van 21 februari 2005 waarin werd berekend dat er 
binnen het Waalse Gewest, maar niet noodzakelijk 
door het Waalse Gewest, sedert 1998 minstens 31 
miljoen euro geïnvesteerd zou zijn in aanpassingen 
en vernieuwingen aan stadions van vijf  Waalse 
eersteklasseclubs. Binnen de Vlaamse Gemeen-
schap werden tot 2003 de subsidies voor sportin-
frastructuur op het lokale niveau hoofdzakelijk 
gekanaliseerd via het Investeringsfonds, en daarna 
via het Gemeentefonds. Tot 2003 stonden op de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap ook in-
vesteringssubsidies voor lokale overheden. Daarna 
werd dat verboden en werden de middelen, eerst 
via het Investeringsfonds en daarna via het Ge-
meentefonds, overgeheveld naar de gemeenten. De 
heer Vanackere wees erop dat het oorspronkelijk 
om gemeenschapsmiddelen ging die werden toege-
voegd aan het gewest en meer bepaald aan het Ge-
meentefonds, zonder compensaties voor Brussel.

Mevrouw Vanderpoorten, in 1999 ging 3,5 percent 
van de middelen van het Investeringsfonds naar 
sportinfrastructuur, in 2000 was dat 7,47 percent 

en in 2001, 10,99 percent. Om u een idee te geven 
welke middelen daarvan naar het voetbal gaan, 
heb ik die opsplitsing voor een paar jaren laten 
berekenen. In 2002 ging 12,66 percent van de mid-
delen uit het Investeringsfonds, dat ook wel het 
infrastructuurfonds wordt genoemd, naar sport-
infrastructuur en daarvan ging 8,92 percent speci-
fiek naar de voetbalinfrastructuur. Om het in ab-
solute cijfers uit te drukken: 10.500.000 euro ging 
naar sportinfrastructuur, 937.000 euro ging naar 
voetbalinfrastructuur. In 2003 ging 2.117.000 euro 
naar sportinfrastructuur en 351.000 euro, of 16,57 
percent daarvan, werd gebruikt voor voetbalinfra-
structuur. U merkt dat de cijfers nogal variëren van 
jaar tot jaar, afhankelijk natuurlijk van de lokale 
prioriteiten. Vanaf 2003 werd het Investerings-
fonds vervangen door het Gemeentefonds. Daarin 
zitten niet alleen investeringen in infrastructuur, 
maar ook werkingsuitgaven.

Al bij al kunnen we zeggen dat de Vlaamse Ge-
meenschap zeker niet minder middelen uittrekt 
voor infrastructuur dan het Waalse Gewest. Bo-
vendien heeft de Vlaamse Gemeenschap naar aan-
leiding van Euro 2000 via de GIMV 6,2 miljoen 
euro geïnvesteerd in de verbouwing van het Jan 
Breydelstadion, een stadion dat eigendom is van 
de stad Brugge. Toenmalig minister-president Van 
den Brande zag die investering als een ‘promotie 
van Vlaanderen door de sport’. Er wordt zeker niet 
minder geld besteed aan de sportinfrastructuur. 
Het aandeel van voetbal in de sportinfrastructuur 
is relatief  klein. Dat heeft te maken met het feit dat 
de voetbalbond niet gesplitst is.

De situatie voor voetbal is specifiek. Het is een van 
de weinige sporten waar clubs bijna exclusief  be-
slag leggen op de infrastructuur. In andere sporten 
maken de meeste clubs en beoefenaars deeltijds 
gebruik van de infrastructuur: ze huren een aantal 
uren per week de infrastructuur die in privé-eigen-
dom is of die eigendom is van de overheid.

Veel voetbalclubs spelen in een gemeentelijk of 
stedelijk stadion en huren het soms tegen gunst-
voorwaarden. Andere clubs sluiten met de lokale 
overheden quasi renteloze leningen af om te kun-
nen investeren in de infrastructuur, of huren voor 
een langere periode de gronden waarop ze een ei-
gen stadion of accommodatie inplanten.

Op dat vlak is er geen onderscheid tussen de si-
tuatie in Vlaanderen en Wallonië. De stadions 

Anciaux
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van Standard, La Louvière, Brugge, Gent, Genk, 
Oostende en Brussels zijn stadions van de respec-
tieve steden. Door de verschillende contracten tus-
sen de lokale overheid en de voetbalclub ontstaan 
totaal verschillende situaties. Volgens de redene-
ring van sommigen kan dat als competitieverval-
sing worden omschreven. Ik wil niet zover gaan 
in mijn beoordeling, maar competitievervalsing is 
wel een zaak waarover de organiserende federatie 
moet waken.

Ik begrijp dat vragen worden gesteld over een on-
evenwicht, waar sommige gebruikers het woord 
oneerlijk op kleven. Daarom heb ik aan het Steun-
punt Sport, Beweging en Gezondheid de opdracht 
gegeven een onderzoek uit te voeren naar de geld-
stromen in de sportwereld, waarbij het voetbal 
inderdaad een belangrijke plaats inneemt. In het 
steunpunt zijn de universiteiten van Leuven, Gent 
en Brussel vertegenwoordigd en kan via onderaan-
neming ook een andere wetenschappelijke partner 
worden betrokken. Het is de bedoeling het onder-
zoek af te ronden in 2006.

Ik kan wel zeggen dat voor het voetbal de Vlaamse 
Gemeenschap zich houdt aan de bepalingen van 
het decreet van 2001 over de erkenning en subsidi-
ering van federaties. Alleen federaties die gesplitst 
zijn in een Vlaamse en een Waalse vleugel komen 
hiervoor in aanmerking. Dus de voetbalbond, als 
nog niet-gesplitste federatie, komt hiervoor niet in 
aanmerking.

Inzake de toetsing aan de Europese regelgeving, is 
er inderdaad het precedent van AZ67. Deze Ne-
derlandse voetbalclub uit Alkmaar werd na een 
klacht van andere clubs veroordeeld voor het ver-
werven van ongeoorloofde subsidies bij de bouw 
van een stadion, en moet een deel van dat geld te-
rugbetalen.

Mevrouw Vanderpoorten heeft in haar toelichting 
al verwezen naar het antwoord uit 2003 van de heer 
Monti, de toenmalige Europese Commissaris voor 
Concurrentiezaken. Hij verwees daarbij naar het 
EG-verdrag waarin staat dat subsidies toegestaan 
zijn als ze een pedagogisch nut hebben, of de finan-
ciële middelen worden toegekend voor stadions die 
onder bepaalde beperkende voorwaarden kunnen 
worden gezien als algemene infrastructuur.

Het is zeker niet aan mij om een verdediging van 
de Waalse overheid voor te bereiden, laat staan 
in dit verband een oordeel te vellen over hun be-
leidsprioriteiten of over het al dan niet gewettigd 
zijn van de wijze waarop zij hun bestuur invullen. 
U begrijpt dat er mogelijkheden bestaan om ook 
binnen de regelgeving overheidsgeld te investeren. 
Ik kan me niet uitspreken over het feit of dat ook 
gebeurt.

Ik wil wel zo snel mogelijk een overleg met mijn 
Franstalige en Duitstalige collega’s organiseren. 
Dat is in eerste instantie bedoeld om een gezamen-
lijke houding te bepalen tegenover de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond. We weten allemaal dat de 
voetbalbond door zijn unitaire structuur nog altijd 
geen officiële gesprekspartner voor ons is. Toch mag 
ik zeggen dat ik uitstekende contacten heb met voor-
zitter Peeters. Ik maak me sterk dat we nog deze le-
gislatuur een doorbraak kunnen realiseren voor de 
splitsing van de voetbalbond. Minister Eerdekens 
zit trouwens op exact dezelfde golflengte.

In het kader van de besprekingen zal ik zeker de 
infrastructuursubsidies voor de clubs aankaarten, 
en zo nodig zal ik ook minister Daerden erbij be-
trekken. Aan Franstalige zijde is de bevoegdheid 
opgesplitst. De infrastructuursubsidies, ook voor 
sport, zijn toegewezen aan een gewestminister.

We zijn uiteraard betrokken bij het community 
model waarmee federaal minister Van Weert be-
zig is. Er is ook al overleg geweest, maar voorlopig 
zit het nog in de voorbereidende onderzoeksfase 
en staan er zeker nog geen concrete projecten op 
stapel. Voorlopig kan ik daar dus niet op ingaan, 
maar het gestructureerde overleg en de betrokken-
heid blijven.

Als we gezamenlijke initiatieven nemen, moeten die 
passen binnen in de splitsing van de voetbalbond, 
maar dat is een kwestie van maanden. Ik kan daar 
maar ten volle in meestappen op het moment dat 
twee zaken zijn gerealiseerd. Enerzijds moet de 
voorbereidende fase en de onderzoeksfase van het 
project rond een community model afgerond zijn. 
Verder moet ik de mogelijkheid hebben om in te grij-
pen nadat er zich een splitsingsscenario heeft vol-
trokken. Ik wist niet dat het woord splitsing ook in 
Franstalige teksten voor splitsing wordt gebruikt.

Tot slot nog een woord over de transparantie van 
het financieel beleid. Het merendeel van de Belgi-

Anciaux
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sche voetbalclubs, en zeker de profclubs, zijn vzw’s. 
Als dusdanig zijn ze onderworpen aan de bestaan-
de wetgeving op de vzw’s. Het verwondert mij dat 
de indruk wordt gewekt dat die clubs niet dezelfde 
juridische verplichtingen zouden hebben. Zij heb-
ben die wel en kunnen verantwoordelijk worden 
gesteld voor slecht beheer. De beheerders kunnen 
binnen de wetgeving op de vzw’s aansprakelijk 
worden gesteld voor hun beheer.

Ik hoor soms zeggen dat een grote club niet aan-
sprakelijk zou zijn omdat ze geen NV-structuur 
heeft. Dat zou mij verwonderen. Ik denk dat ook 
binnen een vzw-structuur de verantwoordelijkheid 
groter is dan sommigen denken. De structuur biedt 
zeker geen ruimte voor allerlei wandaden.

Door het feit dat een deel van de middelen naar 
de gemeenten is overgeheveld, is afgesproken dat 
er geen rechtstreekse subsidies meer komen voor 
lokale overheden omdat deze in het gemeente-
fonds zijn geïncorporeerd. Wij investeren nog wel 
met privé-organisaties, vaak met federaties, in in-
frastructuur. De Vlaamse Gemeenschap heeft de 
taak op zich genomen om het netwerk aan nood-
zakelijke topsportinfrastructuur te realiseren. De 
gemeente draagt de grote verantwoordelijkheid 
om de lokale infrastructuur te organiseren.

Als men alle middelen optelt, de FFEU-middelen, 
het gemeentefonds, de middelen van mijn eigen ad-
ministratie Jeugd en Sport die naar federaties gaan, 
de middelen die via het decreet op de sportfedera-
ties ook worden aangewend voor infrastructuur, 
en de middelen die door Bloso voor infrastructuur 
worden aangewend – bij uitstek een infrastructuur 
voor allen – komt men tot aanzienlijke bedragen. 
Ze worden wel minder eenzijdig gericht op één 
sporttak.

Het tegendeel is waar. Een grote sporttak die 40 
percent van de sportclubs omvat, is inderdaad zeer 
stiefmoederlijk behandeld en wel door hun eigen 
schuld. Ze voldeden niet aan hun decretale ver-
plichtingen.

De voorzitter: Mevrouw Vanderpoorten heeft het 
woord.

Mevrouw Marleen Vanderpoorten: Ik dank de mi-
nister voor zijn uitgebreid antwoord. Zijn visie 

is duidelijk. Wat het initiatief  op federaal niveau 
betreft, begrijp ik dat er even moet worden afge-
wacht. Het heeft nog tijd nodig en er wordt nog 
overlegd.

Wat de transparantie betreft, weet ik dat de clubs 
onder de vzw-wetgeving ressorteren. De betrokke-
nen moeten zich daaraan houden. Er zijn een aan-
tal bepalingen opgenomen over bijvoorbeeld het 
tijdstip van inlevering van licentiedossiers. Toch 
slagen sommige clubs erin om er juist geen trans-
parantie aan te verlenen omdat ze allerlei vennoot-
schapsvormen en statuten door elkaar mengen. 
Het zou ons te ver leiden om dat hier volledig uit 
te pluizen. Het blijft een probleem waarop ik later 
in een andere context nog zal terugkomen.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Ik heb niet gesteld dat 
steun aan bepaalde voetbalclubs vanuit stedelijke 
overheden moet worden beschouwd als oneerlijke 
concurrentie. Hetgeen ik daarnet heb verteld, gaat 
vooral over hetgeen nu in Wallonië is gebeurd. 
Ik volg u als u zegt dat er door de verschillende 
gemeenschappen eigen accenten worden gelegd. 
Daar moeten wij ons niet mee bemoeien. Het is het 
logische gevolg van de defederalisering. De accen-
ten moeten wel binnen het wettelijke kader blijven. 
Daarover heb ik enkele vragen gesteld.

U hebt verwezen naar het antwoord van de heer 
Monti dat door mevrouw Vanderpoorten is 
aangebracht. Ik wil even terugkomen op wat ik 
heb gesteld. De voorwaarde is dat de infrastruc-
tuur onder dezelfde voorwaarden moet worden 
opengesteld voor iedereen die daarvan gebruik wil 
maken. Ik heb geen duidelijk antwoord gekregen. 
De vraag is of u er wel van overtuigd bent dat die 
Europese regelgeving aan de andere kant van de 
taalgrens niet wordt overtreden.

U hebt wel gezegd dat een voetbalclub exclusief  
gebruik maakt van een stadion, terwijl dat in ande-
re sporttakken veel minder het geval is. Dat is pre-
cies de nuance die ik ook naar voren heb gebracht. 
Het exclusief  gebruik van een stadion door een be-
paalde voetbalclub zou wel degelijk een probleem 
kunnen vormen binnen de Europese context.

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het 
woord.

Anciaux
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Mevrouw Else De Wachter: Mijnheer de minister, 
op dit moment blijven we nog zitten met het ver-
schil tussen Vlaamse, Waalse en Brusselse clubs. U 
hebt drie belangrijke zaken gezegd. U wil concreet 
het onderzoek naar de geldstromen afronden in 
2006. Ik kijk vol verwachting uit naar de resultaten 
van dat onderzoek. Er zal vervolgens ook overleg 
tussen u en uw Franstalige en Duitstalige collega’s 
worden opgestart. Tegen het einde van dit jaar, ten 
slotte, verwacht u een doorbraak in de splitsing van 
de voetbalbond. Naar deze drie dingen kunnen we 
nu uitkijken en we zullen ze zeker opvolgen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot 
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de wetgeving omtrent 
de inschrijving van minderjarigen met een onwettig 
verblijfsstatuut in sportclubs

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van de heer Verstreken tot de heer Anciaux, 
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel, over de wetgeving omtrent de inschrijving 
van minderjarigen met een onwettig verblijfssta-
tuut in sportclubs.

De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, in december 2004 heb ik 
een vraag gesteld over kinderen die omwille van 
een onwettige verblijfssituatie niet kunnen worden 
aangesloten bij een sportclub. Tijdens de interpel-
latie daarnet hebben we regelmatig het woord in-
terculturaliteit horen vallen. Sport, en zeker voet-
bal, is een universele taal. Mensen, en zeker kinde-
ren, met een andere dan een Vlaamse origine, die 
hier wonen en de taal spreken, mogen niet worden 
uitgesloten. Ik geef een concreet voorbeeld: kinde-
ren die geen wettig statuut hebben, mogen niet aan 
competitievoetbal doen. Die kinderen staan met 
tranen in de ogen te kijken langs de zijlijn en be-
grijpen niet waarom hun klasgenootjes wel mogen 
meespelen en zij niet, ondanks het feit dat ze wel 
goed zijn in hun sporttak.

U antwoordde toen dat de Vlaamse overheid via 
Bloso steeds heeft gesteld dat het gewettigde ver-

blijf  kan worden bewezen met een document, 
uitgaande van de bevoegde overheid. Dat kan 
bijvoorbeeld een document zijn waaruit blijkt dat 
een asielaanvrager in beroep is gegaan tegen zijn 
uitwijzingsbeslissing. Volgens u kunnen sportfe-
deraties echter specifieke voorwaarden stellen aan 
lidmaatschap en/of deelname aan de competitie. 
Ik citeer u: ‘Indien sportfederaties een gewettigd 
verblijf  als voorwaarde stellen voor sportbeoefe-
ning en er zich problemen voordoen met de daar-
toe gevraagde documenten, werd in het verleden 
aan de sportfederaties steeds gemeld dat het docu-
ment dat bewijst dat de asielaanvrager in beroep 
is gegaan tegen zijn uitwijzingsbeslissing, volstaat 
om een gewettigd verblijf  te verantwoorden. Zo-
doende werd een zo ruim mogelijke sportbeoefe-
ning voor iedereen gegarandeerd.’

De situatie in de praktijk is enigszins anders. Zo 
vernam de Vlaamse Judofederatie naar aanleiding 
van het toenemende aantal aanvragen betreffende 
vergunningen voor niet-EU-burgers van de juridi-
sche dienst van Bloso dat enkel een inschrijving in 
het wachtregister of het vreemdelingenregister of 
een attest van het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen waarbij de betrok-
kene wordt erkend als vluchteling gelden als bewijs 
voor een wettig verblijf.

Bij de Koninklijke Voetbalbond ligt de situatie 
enigszins anders. Hier hangt de inschrijving van 
de jongeren blijkbaar af van de goodwill van de 
voetbalclub zelf. Vooral kleine clubs zijn weiger-
achtig om deze kinderen in te schrijven omwille 
van mogelijke boetes. Grote clubs maken er soms 
een erezaak van zich sociaal te engageren en deze 
kinderen in te schrijven. Bovendien beschikken 
heel wat mensen niet meer over de documenten 
waaruit blijkt dat ze bij de Raad van State beroep 
hebben aangetekend. In eerste instantie gaat het 
hier om mensen die een verzoek toch machtiging 
van verblijf  om humanitaire redenen hebben inge-
diend, om niet-verwijderbaren en om ernstig zieke 
mensen. Indien ze hun aanvraag na 1 januari 2004 
hebben ingediend, hebben ze van de dienst Vreem-
delingenzaken van hun stad of gemeente geen ont-
vangstbewijs meer gekregen. Zij dienen steeds een 
kopie van hun aanvraag bij te hebben.

In tweede instantie gaat het om mensen die, na een 
negatieve beslissing van de dienst Vreemdelingen-
zaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluch-
telingen en de Staatlozen of de Vaste beroepscom-
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missie voor vluchtelingen, bij de Raad van State 
een schorsings- of annulatieverzoek hebben inge-
diend. Sommigen hebben hun immatriculatieattest 
weten te behouden. Zij kunnen hun kinderen zon-
der problemen in een sportclub inschrijven. Ande-
ren, die hun aanvraag op basis van artikel 9, punt 
3 niet tijdig hebben ingediend, hebben geen imma-
triculatieattest meer. Aangezien zij niet langer over 
dit attest beschikken, kunnen zij hun kinderen niet 
in een sportclub inschrijven.

– De heer Steven Vanackere treedt op als voorzitter.

Sportclubs mogen niet telefonisch nagaan in welke 
mate hun leden nog in België mogen verblijven. 
Enkel de dienst Vreemdelingenzaken van een stad 
of gemeente heeft toegang tot de verschillende re-
gisters, meer bepaald de wachtregisters, de vreem-
delingenregisters en de bevolkingsregisters. Deze 
dienst mag dan weer geen attesten of bewijzen uit-
schrijven waaruit moet blijken dat iemand zich in 
een beroeps- of regularisatieprocedure bevindt. Ik 
verwacht van de minister absoluut geen uitspraak 
over de asielwetgeving of de bijbehorende proce-
dures. Deze materie valt onder andere ministers en 
onder andere instanties. De vraag is in welke mate 
sportclubs minderjarige illegalen kunnen toelaten. 
Op dit vlak moet de minister de knoop duidelijk 
doorhakken. Ik dring aan op een principiële be-
slissing over deze kwestie. De technische aspecten 
van de bewijslast kunnen nadien eventueel door 
een gespecialiseerde instantie uit de minderheden-
sector worden uitgewerkt. Ik heb deze vraag om 
uitleg en de vraag om uitleg die ik hierover in de-
cember 2004 heb gesteld trouwens al naar het Kin-
derrechtencommissariaat doorgestuurd.

Mijnheer de minister, wat is het eigenlijke stand-
punt van Bloso, van de KBVB en van de Vlaamse 
Judo Federatie over het inschrijven in sportclubs 
van de minderjarige kinderen van mensen die niet 
wettig in ons land verblijven? In welke mate mogen 
die mensen bij een sportclub worden aangesloten? 
Is de minister het ermee eens dat over deze proble-
matiek duidelijk met de sportfederaties moet wor-
den gecommuniceerd? Kinderen van asielzoekers 
die niet wettig in ons land verblijven, hebben recht 
op onderwijs. Ik vind dat ze ook het recht moeten 
hebben om aan sportactiviteiten en -competities 
deel te nemen. Ik denk dat elk kind, waar het ook 
moge wonen, hier recht op heeft.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzit-
ter, artikel 5, punt 7 van het door het Vlaams 
Parlement goedgekeurd decreet van 13 juli 2001 
houdende de regeling van de erkenning en de sub-
sidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koe-
pelorganisaties en de organisaties voor de spor-
tieve vrijetijdsbesteding legt de sportfederaties de 
verplichting op om alle maatregelen te nemen om 
de mensenhandel binnen de sportfederatie en de 
bij haar aangesloten clubs door middel van een 
correcte toepassing van de bestaande wetgeving te-
gen te gaan en om op basis van de deontologische 
code ter bestrijding van de mensenhandel sanctio-
nerend op te treden. Deze bepaling is in het decreet 
opgenomen in uitvoering van de door het Vlaams 
Parlement goedgekeurde resolutie van 14 oktober 
1998 houdende de veroordeling van de mensenhan-
del in de sport. In deze resolutie vraagt het Vlaams 
Parlement de Vlaamse Regering om ‘maatregelen 
uit te werken om de betrokken sportbonden ertoe 
aan te sporen dat aan dergelijke praktijken in hun 
organisaties paal en perk wordt gesteld door on-
der meer een correcte toepassing van de bestaande 
reglementen en een doorgedreven controle ervan, 
onder meer via de scheidsrechterbladen, alsook 
sanctionerend op te treden bij misbruiken bij de 
bij hen aangesloten clubs op basis van een deonto-
logische code ter bestrijding van mensenhandel in 
de sportfederaties’.

De problematiek van de mensenhandel in de sport 
stelt zich slechts in een beperkt aantal sportfede-
raties, voornamelijk in de sportfederaties waar 
sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst 
worden tewerkgesteld. Op specifieke vraag van de 
indieners is artikel 5, punt 7 van het decreet vrij al-
gemeen geformuleerd. Ten gevolge van deze alge-
mene formulering moeten alle sportfederaties een 
deontologische code opstellen.

In een aan de sportfederaties gerichte nota heeft 
Bloso artikel 5, punt 7 van het decreet nader toege-
licht. In het kader van de bestrijding van de men-
senhandel heeft Bloso steeds duidelijk benadrukt 
dat een sportbeoefenaar die met een arbeidsover-
eenkomst wordt tewerkgesteld een gewettigd ver-
blijf  op het Belgisch grondgebied moet kunnen 
aantonen om lid van een sportfederatie te kun-
nen worden. Deze verplichting vloeit voort uit de 
wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers. Deze werknemers moeten immers 

Verstreken
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over een arbeidsvergunning en een arbeidskaart 
beschikken.

Van de sportbeoefenaar zonder arbeidsovereen-
komst, aangesloten leden in de zin van het decreet 
van 13 juli 2001 en dus ook de grote meerderheid 
van de sportbeoefenaars, moet de sportfederatie 
het gewettigde verblijf  op het Belgische grondge-
bied niet als voorwaarde van lidmaatschap eisen. 
De sportfederatie kan echter autonoom het gewet-
tigde verblijf  als voorwaarde in haar reglementen 
inschrijven, maar ze is daartoe niet wettelijk ver-
plicht.

Indien sportfederaties een gewettigd verblijf  als 
voorwaarde stellen voor sportbeoefening en er 
doen zich problemen voor met de daartoe gevraag-
de documenten, werd in het verleden steeds aan de 
sportfederaties gemeld dat het document dat be-
wijst dat de asielaanvrager in beroep is gegaan te-
gen zijn uitwijzingsbeslissing, voldoende is om een 
gewettigd verblijf  te verantwoorden, dit om een zo 
ruim mogelijke sportbeoefening voor iedereen te 
garanderen.

U bent niet goed geïnformeerd over de inhoud van 
de door Bloso verstrekte informatie aan de Vlaam-
se Judo Federatie. Er is op geen enkel ogenblik be-
slist dat enkel een inschrijving in het wachtregister 
of het vreemdelingenregister of een attest van het 
Commissariaat-generaal waarbij de betrokkene 
wordt erkend als vluchteling, geldt als bewijs van 
wettig verblijf. Aan de Vlaamse Judo Federatie 
werd, net als aan alle andere sportfederaties, ge-
meld dat elk document dat het gewettigde verblijf  
aantoont en dat uitgaat van de bevoegde overheid, 
voldoende is.

De sportfederatie die er zelf  voor kiest om ook van 
de sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst 
het gewettigde verblijf  op het Belgische grondge-
bied als voorwaarde van lidmaatschap te eisen, zo-
als de Vlaamse Judo Federatie, moet zich organi-
seren en zich bij de bevoegde diensten informeren 
indien er twijfel bestaat over de al dan niet geldig-
heid van een voorgelegd document.

De Vlaamse Judo Federatie heeft aan alle clubs 
van de VJF een brief  geschreven met richtlijnen 
voor de vergunningsaanvragen voor niet-EU-bur-

gers. Volgens deze richtlijn aanvaardt de VJF drie 
documenten als bewijs voor wettig verblijf. De 
betrokkene moet opgenomen zijn in het wachtre-
gister, hij moet ingeschreven zijn in het vreemde-
lingenregister – met bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister en immatriculatiekaart – of 
hij moet een attest hebben van het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen waarbij hij wordt 
erkend als vluchteling. Al deze documenten moe-
ten geldig zijn op de dag van de aanvraag en/of de 
hernieuwing van de vergunning.

De VJF beschouwt de SIS-kaart, het briefje van 
het ziekenfonds, het schoolattest, of het OCMW-
attest niet als een geldig bewijs. Ook de aanvraag 
van een niet-EU-burger die in het land aankomt, al 
dan niet illegaal, die zich aanmeldt bij de overheid 
en dus ongeveer 8 dagen in het land mag verblij-
ven, wordt niet als een bewijs beschouwd. Tot slot 
wordt ook een bevel om het land te verlaten, zelfs 
al is dit bevel verlengd, niet aanvaard.

Voor deelname aan wedstrijden en tornooien is 
voor de niet-EU-burger een identificatiebewijs ver-
eist. Dat is een identiteitsbewijs of verblijfattest, 
met een geldige datum en een stempel van de over-
heid.

De VJF deelt verder nog mee dat zich vooral pro-
blemen voordoen bij de identificatie bij wedstrij-
den, omdat heel wat niet-EU-burgers zich niet 
kunnen identificeren met een document met foto 
zodat het voor de organisatoren onmogelijk is om 
te bepalen of de persoon die zich aanbiedt op de 
weging voor de wedstrijd, wel degelijk de vergun-
ninghouder is. Nog volgens de VJF zijn de docu-
menten die door de overheid worden uitgereikt 
– bevel het land te verlaten of inschrijving wacht-
register – niet steeds duidelijk en ontbreekt vaak 
een foto van de betrokkene.

Volgens de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen clubs, 
aangezien een aansluiting gebeurt via de KBVB 
die de aangeslotene aan een club toewijst. De 
KBVB bepaalt zelf  aan welke club een aangeslote-
ne wordt toegewezen. Voor kinderen jonger dan 12 
jaar is een aansluiting bij de KBVB met toewijzing 
aan een bepaalde club zonder meer mogelijk. Dit 
betekent concreet dat er geen bijzondere controle 
wordt uitgeoefend en dat aansluiting dus mogelijk 
is mits inachtneming van de terzake in het bonds-

Anciaux
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reglement voorziene aansluitingsvoorwaarden en 
-modaliteiten.

Voor kinderen van 12 jaar of ouder doch jonger 
dan 18 jaar geldt het bewijs van inschrijving in het 
bevolkingsregister van de vreemdelingen of het 
wachtregister van de politieke vluchtelingen, als-
mede een attest van samenstelling van het gezin.

Mijnheer Verstreken, sinds de inwerkingtreding 
van het decreet van 13 juli 2001 houdende de re-
geling van de erkenning en subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en 
de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbeste-
ding werd over de betreffende problematiek duide-
lijk en voldoende gecommuniceerd met de erkende 
Vlaamse sportfederaties. Alle sportfederaties ont-
vingen bovenvermelde nota van Bloso, die naast 
een toelichting betreffende de deontologische code 
ter bestrijding van de mensenhandel, ook de adres-
sen van de bevoegde diensten bevat.

Mijnheer de voorzitter, ik zal de bijlage van Bloso 
aan uw overmaken. De leden van de commissie 
kunnen er dan inzage van krijgen.

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de minister, 
u hebt een overzicht gemaakt van gevallen met ar-
beidsvergunning en zonder arbeidsovereenkomst, 
en de voorwaarden die de sportfederatie stelt. Als 
ik het goed heb gehoord, kunnen kinderen jonger 
dan 12 jaar bij de voetbalbond aansluiten. U had 
het wel over de modaliteiten van de bond die ze 
mee moeten onderschrijven. Ik weet niet wat die 
modaliteiten zijn. Kunnen we die inkijken?

Minister Bert Anciaux: Mijnheer Verstreken, het 
gaat om een formulier dat moet worden ingevuld, 
waarbij bijvoorbeeld ouders hun toestemming 
moeten geven. Het gaat niet over het verblijf  en 
dergelijke.

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de minister, ik 
zal heel concreet zijn. Als kinderen jonger dan 12 
jaar in een ploeg voetbal willen spelen zonder dat ze 
een geldige verblijfsvergunning hebben, dan kan dat. 
Ze kunnen een aanvraag indienen bij de KBVB.

Minister Bert Anciaux: Dat zijn de regels.

De heer Johan Verstreken: Dat is dan goed nieuws. 
Ik hoop dat die in de praktijk ook worden toege-
past.

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 en Brussel, over de bewaring en archivering 
van digitale bestanden

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Roegiers tot de heer Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
over de bewaring en archivering van digitale be-
standen.

De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte collega’s, ik maak me een 
beetje zorgen, niet zozeer over de toenemende di-
gitalisering van de samenleving maar wel over de 
eventuele gevolgen voor de toekomst. De aanlei-
ding van mijn vraag was de discussie over een deel 
van het archief van Jotie T’Hooft. Daarnaast was 
er ook het incident met kroonprins Filip. Enkele 
weken geleden zette hij zijn handtekening onder 
een VBO-document. Het document is niet meer te 
vinden op het internet, terwijl het eigenlijk wel een 
historisch document is geworden. (Gelach)

Er loopt dus wel een en ander fout in de bewaring 
en archivering van toch wel belangrijke zaken.

In onze dagelijkse praktijk worden we heel vaak 
geconfronteerd met de toenemende digitalisering. 
Websites, weblogs en sms’jes nemen een steeds be-
langrijkere plaats in in ons leven. Enkele maanden 
geleden was er discussie over een deel van het ar-
chief  van Jotie T’Hooft dat verkocht dreigde te 
worden. Het bestond voornamelijk uit brieven, 
allerlei schrijfsels en foto’s van de dichter. Indien 
hij vandaag had geleefd, dan had waarschijnlijk 
een belangrijk deel van de communicatie bestaan 
uit bovenvermelde communicatievormen. Ook 
andere hedendaagse kunstenaars, zoals schrijvers 

Anciaux
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en schilders, beeldhouwers, musici en componis-
ten, maken ongetwijfeld gebruik van deze media. 
Vraag is of ze die communicatie op een of andere 
manier archiveren – en dat is best het geval – en zo 
ja, of het ooit bij archiefdiensten of nabestaanden 
terechtkomt.

Ook voor ons, politici, is dat een probleem. Ik-
zelf  krijg nog amper brieven per post. Ik ontvang 
wel stapels e-mails. In de mate van het mogelijke 
beantwoord ik die. Ondertussen is mijn pc wel al 
een keer gecrasht. Er is heel wat verloren gegaan. 
Daarmee wil ik niet zeggen dat ik een belangrijk 
archief had. Maar wat niet is, kan nog komen, zie 
ik u denken.

Voor de toekomstige generaties wordt zo een hy-
potheek gelegd op hun inzicht in het heden. Een 
pak belangrijke documenten zullen ze niet meer 
kunnen bekijken – gewoon omdat ze niet worden 
gearchiveerd. Uiteraard geldt het probleem ook 
voor architecten, wetenschappers, ondernemers, 
journalisten, enzovoort.

In het belang van onze geschiedenis en het weten-
schappelijke werk van toekomstige generaties lijkt 
het mij essentieel dat de aandacht hierop wordt ge-
vestigd en dat er zonodig een actieplan wordt op-
gemaakt. Ik wil de minister daarover enkele vragen 
voorleggen. Onderkent hij de geschetste problema-
tiek? Kan hij mij een overzicht geven van de initi-
atieven die reeds zijn genomen om aan dit euvel 
tegemoet te komen? Werken de erkende archief-
diensten reeds rond het probleem? Is een informa-
tie- of sensibilisatiecampagne of een actieplan niet 
aangewezen? Ziet hij andere mogelijkheden om 
mensen bewust te maken van het belang van het 
bewaren van hun digitale bestanden en het archi-
veren ervan? Zo ja, aan welke denkt hij dan? Kan 
hij, als hij initiatieven zou nemen, dienaangaande 
een tijdspad uitzetten?

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, 
geachte collega’s, de eerste vraag luidt: onderkent 
u de problematiek zoals hierboven geschetst? Het 
antwoord is kort: ja, ik ken en erken de problema-
tiek zoals die is geschetst. Ik beklemtoon in mijn 
beleidsnota dat cultuur inzake een digitaliserings-
beleid niet van aan de zijlijn kan blijven toekij-

ken. De digitale archivering van digitaal geboren 
materiaal maakt deel uit van digitale cultuur of 
e-cultuur, die wordt gedefinieerd als ‘alle proces-
sen van expressie en betekenisgeving in het digitale 
domein’.

In de tweede vraag wordt gevraagd naar een over-
zicht van reeds genomen en lopende initiatieven. 
Op beleidsvoorbereidend vlak is de administratie 
Cultuur gestart met de voorbereiding van een e-
cultuurnota. Zo willen we een bijdrage leveren aan 
de verdere visievorming en beleidsinitiatieven op 
het vlak van e-cultuur in Vlaanderen. De admini-
stratie participeert daarvoor in verschillende Eu-
ropese netwerken. In Vlaanderen zijn ondertussen 
met overheidssteun ook heel wat initiatieven met 
betrekking tot digitale bewaring opgestart. Met 
steun van de Vlaamse Overheid is in 2000 het eer-
ste onderzoeksproject over digitale duurzaamheid 
bij overheden in Vlaanderen opgestart, onder de 
naam ‘DAVID’. Dat staat voor Digitale Archive-
ring in Vlaamse Instellingen en Diensten. Het doel 
van dit project was het samenstellen van een va-
demecum over digitaal archiveren. Het vier jaar 
durende project liep tot eind december 2003. Een 
van de onderdelen van het project focuste op het 
aanleggen en bewaren van een archief van websites 
en e-mails. De expertise die is opgebouwd dank-
zij dit project zal zeker worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van een beleid ter bevordering van de 
digitale duurzaamheid.

Het project ‘DAVID’ is opgestart in 2004. Het 
sluit nauw aan bij het DAVID-project. De focus 
ligt echter op de bewaring en ontsluiting van het 
Vlaamse digitale culturele erfgoed in archieven, 
bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Met 
dit project wenst de overheid bij te dragen aan de 
uitvoering van het Unesco-Charter ‘On the Pre-
servation of Digital Heritage’, dat de bewaring en 
ontsluiting van het digitale erfgoed voor het pu-
bliek wil bevorderen. Zopas ontving ik het door 
ons bestelde rapport ‘Beleidsvisies voor “digitaal 
erfgoed” in Vlaanderen’. Een beleidsverkennend 
onderzoek’. Dit rapport reikt me een aantal bouw-
stenen aan waarmee een actieplan kan worden ge-
stoffeerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat er inzake digitale duur-
zaamheid nog veel onopgeloste technische proble-
men zijn. De beperkte houdbaarheid van digitale 
dragers en de problematiek van de software-afhan-
kelijkheid van digitale objecten zijn slechts enkele 
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van de aspecten die moeten worden aangepakt in 
een conserveringsbeleid voor het digitale erfgoed. 
In dat verband moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar ‘born digital material’ dat afhankelijk is van 
snel evoluerende hardware- en softwareoplossin-
gen, en ook naar bepaalde kwetsbare, analoge dra-
gers. Verder onderzoek is dus zeker aangewezen. 
Bovendien zijn in dit rapport heel wat interessante 
beleidsaanbevelingen geformuleerd die niet zelden 
ook verder onderzoek vergen.

De derde vraag peilt naar de inspanningen van de 
erkende archiefinstellingen. Het archiveren van 
digitale archiefbestanddelen vormt ook een grote 
uitdaging voor de erkende archiefinstellingen. Hun 
opslag op lange termijn en het garanderen van hun 
integriteit en authenticiteit vergen een aanpassing 
van de voorzieningen en methoden. Er moeten 
aangepaste richtlijnen en procedures worden ont-
wikkeld, kanalen gecreëerd en bewaaromgevingen 
uitgebouwd. De archief- en documentatiecentra 
op basis van maatschappelijk-filosofische stromin-
gen – de zogenaamde kleurarchieven – verrichten 
al verscheidene jaren studiewerk aangaande deze 
problematiek. Ze doen dat onder meer in de marge 
van enkele gezamenlijke projecten, zoals bijvoor-
beeld het ODIS of Onderzoekssteunpunt en Da-
tabank Intermediaire Structuren in Vlaanderen 
en de Archiefbank Vlaanderen die ik enkele jaren 
geleden heb opgericht.

Digitale archiefbestanden worden door hen opge-
vangen en bewaard in veilige en betrouwbare om-
standigheden, eventueel geconverteerd naar een 
stabiel opslagformaat en veelal zorgvuldig ontslo-
ten. Dat gebeurt in samenhang met andere archief-
bestanddelen die al dan niet op papier staan.

De centra nemen initiatieven voor de opvang en 
opslag van de digitale publicaties – onder andere 
websites – met betrekking tot hun themaveld. De 
archief- en documentatiecentra met culturele the-
ma’s, die ook onder het decreet vallen, worden ook 
geconfronteerd met digitale bronnen. In het veld 
van de architectuurarchieven bijvoorbeeld, is de 
blauwdruk van gisteren vandaag een CAD-file, 
Computer Aided Design, en is de perspectiefteke-
ning van weleer vervangen door digitale simulatie 
en de ‘walk through’. Het Centrum Vlaamse Ar-
chitectuurarchieven, het CVAa, werkt sinds 2004 
aan een inventaris van architectuurarchieven in 

Vlaanderen. Het CVAa zal van de aandacht voor 
digitaal architectuurarchief één van de speerpun-
ten van de toekomstige werking maken.

Ook voor het brede middenveld worden er diverse 
activiteiten georganiseerd die de problematiek van 
digitaal geboren materiaal aankaarten. Zo organi-
seerden diverse steunpunten, CBV, IAK en IBK, 
op 27 november 2004 een studiedag ‘Digitaliseren 
en levend geheugen’ waarin onder meer gefocust 
werd op de rol van de gebruikers, kunstenaars, we-
tenschappers en bezoekers, bij het inbrengen van 
nieuwe data en bij het leggen van relaties, en hoe 
deze nieuwe interpretaties ook gearchiveerd kun-
nen worden en deel kunnen uitmaken van het ar-
chief.

Heemkunde Vlaanderen vzw, Volkskunde Vlaan-
deren vzw, de Stichting Industrieel en Wetenschap-
pelijk Erfgoed vzw en het Samenwerkingsverband 
Verenigingen voor Familiekunde vzw zetten een 
gezamenlijk project ‘Horen, zien en ontsluiten’ op. 
In het kader daarvan wordt momenteel een reeks 
van acht lessen georganiseerd over archiefvorming 
en conservering voor erfgoedverenigingen. Dit 
project heeft de bedoeling bij te dragen tot de kwa-
liteit van de archiefvorming en van de conserve-
ring van beeld - en geluidsarchieven bij erfgoedver-
enigingen. Ook binnen deze cursusreeks komt de 
problematiek van digitaal archiveren meermaals 
aan bod. Met de lessenreeks wordt bovendien een 
zeer ruim publiek bereikt zoals heemkundige, fa-
miliekundige, volkskundige en andere historische 
en erfgoedverenigingen. Dit wordt meestal onder-
schat. In de erfgoedsector zijn meer dan 200.000 
vrijwilligers actief!

Tot slot, heet van de naald, ook tijdens de Erfgoed-
dag – mijn paradepaardje van de erfgoedsector 
waaraan duizenden mensen participeren – die dit 
jaar doorgaat op zondag 17 april onder het thema 
‘Gevaar’, staat een demonstratie over digitaal erf-
goed en digitaal archief op het programma van het 
Stadsarchief Antwerpen.

In Vlaanderen zijn verschillende initiatieven opge-
start die onderzoek verrichten naar en sensibilise-
ren voor het belang van ‘born digital’ materiaal. 
Dit onderzoek is ook nodig om voldoende exper-
tise op te bouwen en de sector te sensibiliseren om 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Bovendien hangt 
deze problematiek nauw samen met een doordacht 
selectiebeleid, we kunnen niet alles eeuwig bewa-
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ren. In die zin maakt deze thematiek deel uit van 
een integraal digitaal erfgoedbeleid dat momenteel 
in volle ontwikkeling is. Of om het met een schit-
terende beeldspraak te zeggen: ‘We zijn het schip 
aan het bouwen terwijl we al in volle zee zijn’. Ik 
heb geprobeerd om aan te tonen dat, in tegenstel-
ling tot wat velen denken, de e-cultuur echt wel al 
enkele jaren aan het groeien is. Bij de start – vanaf 
de jaren 2000 – vroegen veel mensen zich af waar-
toe dit moest dienen. Ons werk begint stilaan zijn 
vruchten af te werpen in een brede sector. Dit is 
nog maar het begin. Er komen steeds nieuwe mo-
gelijkheden bij. De toekomstmogelijkheden zijn 
dus onuitputtelijk.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Ik dank u voor uw uitgebreid 
antwoord, mijnheer de minister. Ik ben verrast dat 
we al zo ver staan. Dat doet me plezier. Kan ik 
een kopie van uw antwoord krijgen omwille van 
de technische termen? Zou u het rapport waarnaar 
u verwees, willen overmaken aan alle commissie-
leden? Wanneer mogen we overigens de e-cultuur-
nota verwachten?

Minister Bert Anciaux: De komende maanden 
moeten we een berg van uitdagingen te overwin-
nen. De administratie en mijn kabinet volgen dit 
zeer nauw op. We zullen er allicht mee klaar zijn 
in 2005, zodat we de rest van de regeerperiode heb-
ben voor de implementatie.

De heer Jan Roegiers: Dan rest me alleen nog vast 
te stellen dat de politici blijkbaar het meest achter 
zijn, want ik weet niet van een georganiseerde mo-
gelijkheid om te archiveren en dergelijke. Dat moet 
binnenshuis dan maar eens besproken worden.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Erik Arckens tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de persoonlijke inmen-
ging van de minister bij de uitreiking van de Vlaamse 
Cultuurprijzen

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van de heer Arckens tot de heer Anciaux, Vlaams 

minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over 
de persoonlijke inmenging van de minister bij de 
uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijzen.

De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister collega’s, ik zal eens een bra-
ve vraag stellen. Op maandag 21 februari werd in 
het Concertgebouw van Brugge overgegaan tot de 
uitreiking van de Cultuurprijzen. Er werd vooral 
uitgekeken naar wie zou winnen in de categorie 
beeldende kunst. Voor die categorie was immers 
een vrij controversieel lijstje genomineerden opge-
steld, maar uiteindelijk werd het niet de winnaar 
die de jury voor ogen had.

De jury had namelijk Rudi Laermans voor ogen, 
die in de jaren negentig heel wat naam heeft ge-
maakt met baanbrekende werken over kunst en 
cultuur, met onder andere schitterende analyses 
van het werk van Jan Fabre. Naderhand is hij zich 
gaan toeleggen op de podiumkunsten en heeft hij 
een zeer penetrante analyse gemaakt over de so-
ciaal-culturele aspecten van de cultuurpolitiek in 
Vlaanderen, ‘Het cultureel regiem - Cultuur en 
beleid in Vlaanderen’. De laatste jaren heeft deze 
professor in de cultuursociologie zich toegelegd 
op de beeldende kunsten en ook daarover gepubli-
ceerd, samen met iemand anders.

Minister Bert Anciaux: Met Pascal Gielen. Ook 
dat was op onze vraag.

De heer Erik Arckens: Dat is de  auteur van onder 
andere ‘Esthetica voor beslissers’.

Een paar weken voor de uitreiking van de Cultuur-
prijzen werd de zaak enigszins geproblematiseerd 
in De Morgen, die de voor- en tegenargumenten 
van talrijke kandidaten in de diverse disciplines 
in de verf zette. Toen al spitste de kritiek tegen 
de kandidatuur van Rudi Laermans zich in deze 
krant toe op het feit dat publiceren over beeldende 
kunsten iets anders is dan het beoefenen van beel-
dende kunst. Het zou in deze context dan ook on-
gepast zijn om professor Laermans te nomineren, 
zo werd betoogd.

Ook de kunstenaarsvereniging NICC had kritiek 
in die zin. Voorzitster Anne Decock hekelde bo-
vendien het feit dat er geen enkele kunstenaar in 
de jury was opgenomen. En toch kwam de heer 
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Laermans als laureaat naar voren. Mijnheer de 
minister, u legde die beslissing van de jury onmid-
dellijk naast zich neer. Volgens De Morgen van 
23 februari stelde uw woordvoerder, de heer De 
Ruyck, hierover: ‘Nog voor er in de pers aandacht 
werd besteed aan de nominaties, en dus lang voor 
de controverse losbarstte, besloot de minister om 
Laermans niet te bekronen.’ Ook hier luidde het 
argument dat een kunstenaarsprijs niet naar een 
wetenschapper mag gaan.

Na de uitreiking van de Cultuurprijzen bleven dan 
ook alle betrokken partijen, de minister, de jury, 
de nieuwe laureate Ana Torfs en Rudi Laermans 
himself  alle commentaar weigeren. Ik vind dit al 
bij al een kras incident.

Mijnheer de minister, welke macht bezit u om 
een beslissing van de jury bij de uitreiking van de 
Cultuurprijzen zomaar naast zich neer te leggen? 
Waartoe dienen jury’s dan nog? Hoe komt het dat 
de heer Laermans’ naam op de lijst van de te no-
mineren kandidaten fungeerde als dat principieel 
toch niet kon? Hebt u zich laten beïnvloeden door 
de kleine hetze – er bestaan er grotere – die de da-
gen daarvoor in kunstenaarskringen had plaatsge-
vonden?

Of liet u zich inspireren door het feit dat Rudi 
Laermans enkele keren op professionele wijze 
heeft samengewerkt met u en het sociologisch ma-
teriaal heeft aangereikt voor uw cultuurpolitiek, 
zoals voor de nota Kleurrijk Vlaanderen? In dat 
geval zou een nominatie van Rudi Laermans uit-
gelegd kunnen worden als een beloning voor bewe-
zen diensten, en is uw optreden eigenlijk een hygië-
nisch optreden, omdat u hem niet via die prijs wilt 
belonen. Is het die logica? Al bij al blijft het gissen, 
en is uw optreden veeleer ongewoon. Raar ook dat 
de pers daar achteraf niet verder op inging.

De Gazet Van Antwerpen heeft u intussen, op 4 
maart jongstleden, geïnterviewd. U zei toen: ‘Wat 
die cultuurprijs betreft, in het parlement is er zelfs 
geen enkele vraag over gesteld.’

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, col-
lega’s, er is hierover wel degelijk een actuele vraag 
gesteld, en nu dus ook deze vraag in de commissie.

In antwoord op uw vraag welke macht ik bezit om 
de beslissing van de jury naast me neer te leggen, 
het volgende. Aan de jury werd de opdracht gege-
ven om drie genomineerden voor te dragen en een 
laureaat naar voren te schuiven. Dat geldt als een 
advies, en het is uiteindelijk de minister die het al 
dan niet bekrachtigt. Natuurlijk hebben de jury’s 
nog zin. Met hun deskundigheid doen ze immers 
het voorbereidende werk.

Er werden dit jaar tien prijzen uitgereikt en dus 30 
genomineerden door de jury’s naar voren gescho-
ven. Ze hebben dan ook veel werk geleverd. Van 
negen van de tien jury’s heb ik het advies volledig 
gevolgd.

U vroeg ook hoe het komt dat Rudi Laermans’ 
naam op de lijst van de te nomineren kandidaten 
terechtkwam als dat principieel toch niet kan. Ik 
heb echter niet gezegd dat dat niet kan. Het regle-
ment voor de prijs van de beeldende kunst stelt het 
volgende – ik citeer: ‘De Prijs van de Vlaamse Ge-
meenschap voor Beeldende Kunst kan uitgereikt 
worden aan een kunstenaar, aan een persoon die 
op een andere wijze actief  is in het veld van de he-
dendaagse beeldende kunst (een curator, een criti-
cus of een essayist) of aan een organisatie voor een 
opmerkelijke prestatie tijdens het afgelopen jaar. 
Het gaat om initiatieven of personen die voor de 
hedendaagse kunst een duidelijke betekenis heb-
ben in een internationale context.’ Het reglement 
maakt dit dus wel mogelijk. Ik heb het ook nooit 
een probleem gevonden dat de heer Laermans 
op de lijst van de genomineerden stond. Het wa-
ren anderen die dat als een probleem ervaarden. 
U zult ondertussen wel hebben gemerkt dat ik de 
heer Laermans zeer waardeer.

De heer Erik Arckens: Dat hebben we dan voor één 
keer gemeen, mijnheer de minister.

Minister Bert Anciaux: Wel heb ik geoordeeld – en 
ik heb terzake mijn verantwoordelijkheid geno-
men – dat de heer Laermans deze prijs niet kreeg, 
omdat ik vond dat die naar een beeldend kunste-
naar moest gaan. Ik heb ook de vergelijkingen ge-
lezen die nadien zijn gemaakt in de pers. Het zou 
zijn alsof men de heer Vandeweghe laureaat zou 
maken voor de Gouden Schoen omdat hij op een 
schitterende wijze commentaarstukken of essays 
schrijft over voetbal.

U vroeg of ik me heb laten leiden door de hetze 
die de dagen voordien had plaatsgevonden. Dat is 

Arckens



-34-Vlaams Parlement      – C141 – CUL15 – donderdag 10 maart 2005

niet het geval. Ik heb een zeer goede relatie met de 
heer Laermans. U vergist zich trouwens wanneer 
u stelt dat de heer Laermans aan de basis lag van 
de bijdrage die we hebben geleverd aan de nota 
Kleurrijk Vlaanderen, of dat hij de pen zou heb-
ben vastgehouden. Het klopt wel dat hij deel 
uitmaakte van een omvangrijke discussiegroep die 
daarover heeft nagedacht. Hij was er een van de velen. 
Wel is Laermans’ boek ‘Het Vlaams cultureel re-
giem’ voor mij een basis geweest. Maar ik heb me 
noch door het ene, noch door het andere laten lei-
den. Ik had mijn beslissing over de laureaten im-
mers lang voor die hetze genomen, naar aanleiding 
van de mij verstrekte adviezen en nog voor de no-
minaties wereldkundig waren gemaakt.

Ik wil toch nog even benadrukken dat ik hier niet 
licht over ben gegaan. Iedereen die begaan is met 
de beeldende kunst zal bevestigen dat de heer 
Laermans zijn verdiensten heeft voor de beeldende 
kunsten en het beeldendekunstenbeleid. Hij ver-
dient dus zeker zijn plaats in de lijst van de geno-
mineerden. Ik heb dan ook alle respect voor het 
werk van de heer Laermans. In mijn beleidsnota 
stelde ik dat ik de komende zittingsperiode extra 
aandacht wens te besteden aan de beeldende kun-
sten. Daarom vond ik het heel belangrijk om net 
deze prijs voor beeldende kunsten aan een kunste-
naar te geven.

U zegt dat ik commentaar heb geweigerd. Ik heb 
nooit commentaar geweigerd. Vanaf het ogenblik 
dat men me er vragen over stelde, heb ik hetzelfde 
gezegd. Ik stel vast dat men in de sector wel aan-
vaardt dat dit mijn verantwoordelijkheid is en dat 
ik hierover vervolgens verantwoording moet afleg-
gen, zoals vandaag ook gebeurt in het parlement.

De voorzitter: De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor het antwoord. Ik moet vaststellen dat 
u toch een vrij machtig man bent in Vlaanderen. 
Dan kunt u eventueel nog tussenbeide komen in 
andere dossiers, wanneer er iets fout loopt.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Ik wil van de gelegenheid ge-
bruik maken om mijn persoonlijke appreciatie van 
de heer Laermans te uiten. Ik vind het een legitie-

me beslissing van u, mijnheer de minister. De po-
litieke verantwoordelijkheid moet worden erkend. 
Daarover kan men ook worden ondervraagd. De 
politiek mag en moet die verantwoordelijkheid 
niet afwentelen. Het is dus moedig van u.

De heer Laermans is geen kunstenaar. Als we 
echter bekijken welke weg de beeldende kunsten 
de voorbije vijftien jaar hebben afgelegd en we 
zien welke beleidsmatige sleutelpositie de heer 
Laermans inneemt door de veldbeschrijving die 
hij heeft gemaakt in zijn boek, samen met de heer 
Gielen, dan is hij van monumentale betekenis voor 
de ontwikkeling van het beleid inzake beelden kun-
sten en voor die kunsten zelf. Dat zal later blijken. 
Dat veld had een ongelooflijk grote professionele 
achterstand. Misschien moet hieraan nog eens op 
een andere wijze aandacht worden besteed, maar 
de heer Laermans heeft terzake alleszins een grote 
verdienste.

Mijnheer de minister, gelet op een aantal discus-
siepunten die er zijn geweest met betrekking tot 
de cultuurprijzen, overweegt u een aanpassing van 
het reglement?

Minister Bert Anciaux: Ik heb dit al gezegd in het 
parlement, en niet erbuiten. Ik heb zelfs al gezegd 
in het parlement dat ik mijn verantwoordelijkheid 
vaker zal nemen wat de aanduiding van laureaten 
betreft.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 17.52 uur.

_______________________
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HAN DE LIN GEN

De han de lin gen zijn het woor de lijk ver slag van de ple naire ver ga de rin gen en van de in open bare com mis sie ver ga de rin gen ge hou-
den in ter pel la ties en vra gen om uit leg.

Ze wor den in twee edi ties uit ge ge ven:

– de eer ste, met witte kaft, bevat de han de lin gen van de ple naire ver ga de rin gen;

– de tweede, met witte kaft en met bo ve naan links de let ter C met een chro no lo gisch vol gnum mer, de ver mel ding van de 
com mis sie met het vol gnum mer van de ver ga de ring per com mis sie, bevat de han de lin gen van de in open bare com mis sie-
ver ga de rin gen ge hou den in ter pel la ties en vra gen om uit leg. Per com mis sie en per ver ga de ring wordt een edi tie van de 
han de lin gen uit ge ge ven.

FIN : Com mis sie voor Al ge meen Be leid, Fi nan ci  ën en Be gro ting
SFIN : Sub com mis sie voor Fi nan ci  ën en Be gro ting
BRU : Com mis sie voor Brus sel en de Vlaamse Rand
BIN : Com mis sie voor Bin nen landse Aan ge le gen he den, Be stuurs za ken, In sti tu ti o nele en Be stuur lijke Her vor ming en Dec reet se va lua tie
WON : Com mis sie voor Wonen, Ste de lijk Be leid, In bur ge ring en Ge lijke Kan sen
BUI : Com mis sie voor Bui ten lands Be leid, Eu ro pese Aan ge le gen he den, In ter na ti o nale Sa men wer king en Toe risme
OND : Com mis sie voor On der wijs, Vor ming, We ten schap en In no va tie
CUL : Com mis sie voor Cul tuur, Jeugd, Sport en Media
WEL : Com mis sie voor Wel zijn, Volks ge zond heid en Gezin
ECO : Com mis sie voor Eco no mie, Werk en So ci ale Eco no mie
SWAP : Sub com mis sie voor Wa pen han del
LEE : Com mis sie voor Leef mi lieu en Na tuur, Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid en Ruim te lijke Or de ning en On roe rend Erf goed 
SLAN : Sub com mis sie voor Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid
OPE : Com mis sie voor Open bare Wer ken, Mo bi li teit en Ener gie
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