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Voorzitter: mevrouw Gerda Van Steenberge

– De interpellatie wordt gehouden om 9.34 uur.

Interpellatie van de heer Erik Arckens tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over het in maart 2005 bereikte 
akkoord betreffende het dossier Flagey

De voorzitter: Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Arckens tot de heer Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
over het in maart 2005 bereikte akkoord betref-
fende het dossier Flagey.

De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, op vrij-
dag 26 maart sloten de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap een akkoord over het dossier-Fla-
gey. Als ik het goed heb begrepen, wordt er een 
constructie op poten gezet waarbij beide gemeen-
schappen het cultuurcentrum in Elsene jaarlijks 
500.000 euro subsidie toestoppen. De Vlaamse 
Gemeenschap doet daar nog eens 500.000 euro 
bovenop voor het Vlaams Radio Orkest & Vlaams 
Radio Koor in ruil voor een meerderheid in de 
raad van bestuur.

Ik heb ondertussen vernomen dat Brussel Flagey 
ook nog eens 500.000 euro toestopt. De ruime 
Vlaamse meerderheid in de raad van bestuur 
wordt echter gecompenseerd door het vetorecht 
van de vier Franstalige leden. Mijnheer de minis-
ter, in de pers relativeert u dat vetorecht wel. U 
zegt dat het hier gewoon gaat om een opschor-
tingrecht. De Franstaligen hebben het recht om 
een beslissing 14 dagen op te schorten. Daarna 
zou het de meerderheid zijn die beslist.

Velen schijnen tevreden te zijn met deze oplossing 
van het dossier-Flagey, ook u, maar eigenlijk is 
daar weinig reden toe. Herinneren we eraan dat de 
oorzaak van de crisis was dat de raad van bestuur 
van de vzw Flagey eind 2004 het water aan de lip-
pen stond en bijzonder boos was over de geringe 
financiële inbreng van de Franse Gemeenschap 
en Brussel. Beide brachten voor 2004 respectieve-
lijk 36.000 euro en 10.000 euro in, dus samen tien 
keer minder dan de 500.000 euro die Vlaanderen 
had uitgetrokken, en dit alles om een cultuurhuis 
met een tweetalig karakter te bewaren.

Met andere woorden, doordat de Franstaligen in 
het verleden nauwelijks iets hebben betaald, zoge-
naamd omdat Flagey in het verleden niet Frans-
talig genoeg was, dreigde deze cultuurtempel 
verloren te gaan. Daarom hebben de vzw Flagey 
en haar moedige voorzitter Van Waeyenberge bij 
u aangeklopt. Er was dringend 1,5 miljoen euro 
nodig voor 2005, en nog eens 2 miljoen euro voor 
het jaar daarop.

Aangezien de Franse Gemeenschap noch Brus-
sel, dat stricto sensu ook geen culturele inbreng 
kan hebben, over de brug kwamen, volgde de 
fameuze démarche-Anciaux. U verraste heel 
kort na de begrotingsbesprekingen van begin 
december 2004 vriend en vijand door de nodige 
bedragen uit het Vlaams Brusselfonds te halen, 
en dit geld voor de noodlijdende vzw aan te wen-
den. Daarbovenop zou gewerkt worden aan een 
constructie om Flagey in 2007 in het Kunstende-
creet te doen stappen. Flagey was gered en zou 
natuurlijk in deze constructie een Vlaams vlag-
genschip worden, weliswaar met een intercultu-
rele en internationale uitstraling. Om deze rede-
nen stond de grote meerderheid van de politieke 
fracties achter uw démarche.
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Kort daarna al, meer bepaald op 15 december, liet 
de vzw Flagey echter weten uw aanbod af  te wij-
zen, hoogstwaarschijnlijk onder zware druk van-
uit Brussel en de Franse Gemeenschap. Uiteraard 
gunnen de Franstaligen u geen Kladaradatsch! 
Dus werd de zaak een symbolische strijd, waarbij 
beide partijen zich enkele maanden hebben inge-
graven. Uiteindelijk werd de hoger beschreven 
oplossing gevonden.

Mijnheer de minister, op 16 december hebben 
we hierover een discussie gehad die een paar uur 
heeft geduurd. Tijdens de interpellaties stelde u 
tot tienmaal toe dat zelfs als er opnieuw onder-
handeld moest worden, Flagey geen bicommu-
nautaire constructie zou mogen worden. U zei 
zelfs dat Vlamingen en Franstaligen het huis in de 
toekomst niet samen zouden gaan beheren in de 
toekomst. ‘Ik heb voldoende duidelijk gesteld dat 
Flagey in mijn visie een Vlaamse instelling moet 
worden’, zo stelde u. ‘Ik stel onomwonden dat 
het bestuur van deze instelling expliciet aan één 
gemeenschap wordt toevertrouwd, omdat daar-
door de bestuurlijke rust, kracht en performantie 
het best wordt gewaarborgd. Ik ken geen andere 
voorbeelden (...)’. Iets verder stelt u dat wat ‘het 
beheer betreft, ik niet geloof  in een bicommu-
nautaire oplossing’. Een dergelijke oplossing kan 
volgens u niet werken ‘omdat ze door interne 
spanningen en meningsverschillen alle richtingen 
uitschiet’. Dit staat in tegenstelling tot de artis-
tieke werking, die, naar u zei, open diende te zijn. 
(Opmerkingen van de heer Jos Stassen)

Mijnheer Stassen, ik denk dat we met dat dossier 
klaar zijn. Als u daar meer over wilt weten, kun-
nen we de discussie over de KVS nog eens over-
doen.

Mijnheer de minister, Flagey zou ook moeten 
beantwoorden aan de idee van bruggenhoofd in 
het kader van de culturele samenwerking tussen 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daarenboven 
stelde u op 16 december heel duidelijk dat u niet 
zinnens was nieuwe onderhandelingen aan te gaan 
met de andere betrokken partijen. ‘Ik wijzig mijn 
standpunt niet’, zo stelde u. U zei onomwonden 
dat u Flagey zag draaien als een ‘goed functione-
rend ambitieus muziekcentrum van de Vlaamse 
Gemeenschap in Brussel. Dit laatste ontbreekt 
immers nog in het netwerk van Vlaamse cultuur-

instellingen’. Dat klonk letterlijk en figuurlijk als 
muziek in de oren van alle Vlaamsgezinden in 
Brussel en ver daarbuiten.

Maar op 26 maart is er iets helemaal anders uit 
de bus gekomen. De Morgen, de krant die ik elke 
dag lees, kopte op 29 maart: ‘Cocommunautair 
akkoord brengt beide gemeenschappen in ver-
voering. Flagey luidt (bi)culturele lente in’. In het 
artikel van De Morgen over de oplossing die zou 
zijn bereikt in het dossier-Flagey, werd u eraan 
herinnerd dat u zich in december nog verzette 
tegen een bicommunautaire regeling. Ik citeer 
uw reactie in De Morgen: ‘Maar Flagey wordt 
helemaal geen bicommunautaire instelling, maar 
een cocommunautaire instelling.’ U lichtte dit 
toe door te stellen dat u onder bicommunautaire 
instellingen federale instellingen zoals de Brussel-
se ziekenhuizen en musea verstaat, die inderdaad 
allesbehalve pareltjes van een goed nagevolgde 
taalwetgeving zijn. Cocommunautair zijn volgens 
u die constructies waarbij de beide gemeenschap-
pen rechtstreeks bevoegd zijn en van onderuit 
samenwerken.

Wie goed heeft gevolgd, beseft echter dat u zich 
tracht te redden met een semantisch spelletje. De 
vzw Flagey kan immers nooit een federale instel-
ling worden, met bijbehorende slechte taalwetge-
ving. Ik zie dus niet in waarom u dat aanhaalt. De 
bereikte oplossing met de Franstalige Gemeen-
schap is dus niet minder bicommunautair dan wat 
u in december nog met alle kracht wou verhinde-
ren.

Om te illustreren dat het hier louter om seman-
tiek gaat, wil ik het volgende aanhalen. De term 
‘cocommunautair’ treffen we de jongste maanden 
steeds meer aan in de Vlaamse Brusselse cultuur-
sector, gewoon ter vervanging van de term bicom-
munautair. De Brusselse fusielijst SP!AGA ijverde 
onder meer in de periode die ik heb meegemaakt, 
namelijk tussen 1999-2004, in de VGC en de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad open en onom-
wonden voor meer bicommunautaire kunst. Ook 
vanuit die invalshoek is de vzw Brussels Kunsten-
overleg gestart, die een dertigtal Vlaams-Brusselse 
kunstenorganisaties overkoepelt en ernaar streeft 
– zie het initiatief  BRXL BRAVO – om structu-
reel cocommunautair overleg te doen groeien in 
de Brusselse cultuursector, altijd met die expliciete 
uitleg dat de cultuursector in onze hoofdstad en 
ons land bruggen zal slaan waar de politiek dat 
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niet kan. Voor dit alles verwijs ik naar het ver-
slag van de VGC getiteld ‘Open gesprek Kunsten 
in Brussel’ van 25 januari 2005. De term ‘bicom-
munautair’ is gewoonweg verdwenen in het dis-
cours van de Brussels-Vlaamse kunstenwereld en 
vervangen door de term ‘cocommunautair’. Zelfs 
de heer Goossens, artistiek directeur van de KVS, 
stelt in het voormelde verslag: ‘Instellingen en 
werkingen moeten de keuze hebben: monocom-
munautair of  cocommunautair.’ Dit zouden hij 
of  anderen uit die sector 5 jaar geleden niet heb-
ben gezegd.

Er is echter meer dan de semantische verdoezeling 
van het probleem. Natuurlijk valt een klankfabriek 
als Flagey niet te vergelijken met dansensembles 
en dergelijke meer, die in de vzw Kunstenoverleg 
zitten, maar toch kunnen dezelfde akelige bijwer-
kingen optreden. De Brussels-Vlaamse cultuur-
wereld is – althans in het algemeen – de voorbije 
jaren alleszins zeer sterk opgeschoven naar een 
bi-of  cocommunataire mentaliteit, zonder dat hij 
dat in de feiten, dus qua structuren en vooral qua 
financiering, is. Waarnemers zien in deze geeste-
lijke instelling niets anders dan een identiteits-
schaamte, een vlucht vooruit in de leegte van het 
hybride en onbestemde, kortom, een alibi om zich 
toch maar niet voluit Vlaams te moeten tonen en 
opstellen. De identiteitsschaamte van bijvoor-
beeld de Vlaamse vleugel van het KunstenFES-
TIVALdesArts is tekenend in dit opzicht. Er zijn 
trouwens nog andere voorbeelden. Niets zegt dat 
Flagey in de huidige constructie, met het akkoord 
dat u hebt bereikt op 26 maart, niet in deze rich-
ting zal evolueren.

Dit alles wil echter niet zeggen dat men uit ideo-
logische of  zelfs pragmatische redenen niet kan 
opteren voor Vlaamse cultuurinstellingen in 
Brussel die Vlaams gefinancierd en beheerd wor-
den, en zich in hun culturele uitstraling tot alle 
bevolkingsgroepen richten. Ik denk dat de heer 
Vanackere daar meermaals voor heeft gepleit. 
Bovendien zegt niets dat een bi- of  cocommunau-
taire werking van culturele instellingen in Brus-
sel ook efficiënt is. De voornoemde euvels die u 
in december opsomde, zijn reëel. Dan heb ik het 
over de performantie, die het best zal zijn in een 
monocommunautaire culturele instelling. Ik zie 
dan ook geen enkele reden tot blijdschap.

De hamvraag is trouwens waarom de Franse 
Gemeenschap, na de vzw Flagey te hebben afge-
dreigd, nu plots geld op tafel legt, zelfs genoeg 
geld opdat u minstens een miljoen euro voor dit 
en volgend jaar uit het Vlaams Brusselfonds 
niet moet uitgeven. Dit gebeurt volgens mij niet 
zomaar. Bicommunautaire kunst in Brussel loopt 
meestal – zie het KunstenFESTIVALdesArts – 
fout op het financiële vlak, omdat Franstaligen 
steeds opnieuw met te weinig geld over de brug 
komen. Als ze dan toch geld op tafel leggen, zoals 
bij de oplossing van 26 maart, zullen ze uiteraard 
hun wetten stellen. Dat is evident. U bent net als 
ik een Brusselse Vlaming: we kennen onze Frans-
talige tegenvoeters maar al te goed.

Weg dus het Vlaamse vlaggenschip en de Vlaamse 
culturele uitstraling naar de nadere gemeenschap-
pen in Brussel. Mijnheer de minister, wat verklaart 
uw opluchting bij de plotse doorbraak in het dos-
sier-Flagey? De oorspronkelijke doelstellingen die 
u erop nahield met betrekking tot Flagey, kunt u 
immers opbergen. Alleen de overeenkomst waar-
bij het Vlaams Radio Koor en Orkest van Leuven 
naar Brussel verhuist, lijkt ons een bescheiden 
overwinning. Uiteraard kan ik u niet verwijten 
dat de vzw Flagey zich heeft laten afdreigen, maar 
net daarom lijkt uw innige omhelzing met minis-
ter Laanan me iets te veel van het goede. Ik neem 
alleszins aan dat die er was op basis van de foto’s 
die ik heb gezien. Het kan ook zijn dat ze u ten 
dans vroeg. Ik heb ook nog een andere foto 
gezien.

Minister Bert Anciaux: Die was erg bedrieglijk.

De heer Erik Arckens: Uw vrouw weet ervan?

Minister Bert Anciaux: Men kon er moeilijk naast 
kijken: de foto stond op de voorpagina van een 
populaire krant.

De heer Erik Arckens: Die omhelzing leek me 
alleszins te veel van het goede. Een beleefd handje 
had kunnen volstaan.

Indien u mijn analyse niet deelt over de bicommu-
nautaire constructie van Flagey die nu uit de bus 
is gekomen, zou ik graag van u vernemen wat een 
cocommunautaire oplossing en een bicommunau-
taire oplossing heel concreet inhouden en uiter-
aard wat het verschil is tussen de twee.

Arckens
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U hebt al laten weten dat er een evaluatie volgt na 
2 jaar, of  al op het einde van 2006, uiteraard met 
het oog op het Kunstendecreet. Kan een dergelijk 
muziekforum na zo’n korte periode worden geëva-
lueerd op muzikaal-technisch vlak? De dingen in 
deze sector – en zeker in een nieuwe constructie – 
moeten op voorhand geprogrammeerd worden. 
Misschien bevindt men zich over een anderhalf  
jaar technisch wel elders dan we nu vermoeden. 
Door een evaluatie waagt men zich op glad ijs. 
Hoe kan Flagey volgens de huidige oplossing in 
het Kunstendecreet stappen?

Vindt u het nog nodig om volgend jaar of  dit jaar 
bij de begroting het verwachte ‘Vlaamse’ finan-
ciële aandeel in het dossier-Flagey nog te laten 
gebeuren via het Vlaams Brusselfonds? Dat fonds 
is toch bedoeld om Brusselse projecten te finan-
cieren met een duidelijke meerwaarde voor de 
Brusselse Vlamingen?

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord.

De heer Steven Vanackere: Mevrouw de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik wil u in de eerste plaats 
feliciteren. We hoorden een lang verhaal van de 
heer Arckens dat bijzonder interessant was op het 
niveau van een aantal concepten. Het zal de moei-
te zijn om uw antwoorden te beluisteren.

We stellen vast dat er minder geld nodig zal zijn 
dan initieel noodzakelijk werd geacht. Het over-
blijvende geld zal daardoor opnieuw beschikbaar 
worden voor het Brusselfonds en zal de lasten 
van het Kunstendecreet wat verlichten. Tijdens 
een vorige interpellatie is gebleken dat we vin-
den dat het Flagey een bijzonder belangrijke rol 
te spelen heeft en dat het de moeite loont ervoor 
te zorgen dat de instelling niet kopje onder gaat. 
Met minder geld dan eerst werd gedacht kunnen 
we de instelling in staat stellen om verder te wer-
ken. Ik heb bovendien het gevoel dat de Vlaamse 
Gemeenschap de kans zal krijgen om goed aan 
bod te komen.

Collega’s, bij de vorige interpellatie had de minis-
ter het over de ‘uitgestoken hand’. Op dat ogen-
blik leek het nog alsof  zijn uitgestoken hand niet 
werd aanvaard. De minister heeft nooit beweerd 
dat hij de zaak wou overnemen. Hij vertelde dat 
het tijd werd voor elke gemeenschap om haar ver-

antwoordelijkheid op te nemen. Indien de andere 
gemeenschap in gebreke bleef, dan zou de minis-
ter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. We 
moeten die volgorde goed voor ogen houden. 
Als nu blijkt dat de uitgestoken hand toch wordt 
aanvaard, samen met een zekere symmetrie in de 
financiering, dan blijkt voor de zoveelste keer dat 
in de politiek geld en invloed iets met elkaar te 
maken hebben. Iedereen mag dat voor mijn part 
noemen wat hij wil: afdreigen, bluf, of iets anders.

Ik ben een pragmaticus en kijk vooral naar het 
resultaat. Eerst zaten we in een situatie waarbij 
de twee gemeenschappen niet bereid waren om 
op een evenwichtige manier hun verantwoorde-
lijkheid te nemen. Er waren een aantal peripetie-
en, ook in dit parlement. We zijn geëindigd in een 
situatie waarbij de beide gemeenschappen bereid 
zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Het concept ‘cocommunautair’ is geen nieuwe 
vondst tijdens deze legislatuur: het is reeds terug 
te vinden in de resoluties van 1999 die door dit 
Vlaams Parlement werden aanvaard en die in 
het Vlaams regeerakkoord worden bevestigd. In 
die resoluties staat dat de bicommunautaire sec-
tor een cocommunautair karakter moet krijgen. 
(Opmerkingen van de heer Erik Arckens)

Het gaat onder meer over de resolutie van 3 maart 
1999 van de heren Sauwens, Taylor en Denys die 
door het hele parlement werd goedgekeurd en die 
door de verwijzing in het regeerakkoord opnieuw 
werd bevestigd als werkbasis. In het hoofdstuk dat 
betrekking heeft op Brussel, staat: ‘de bicommu-
nautaire sector dient een cocommunautair karak-
ter te krijgen’. Ik besef  dat velen vaak zin heb-
ben om te zeggen dat het slechts een kwestie van 
semantiek is. In de beleidsnota van het collegelid 
voor Cultuur van de VGC staat ondertussen ook 
al ‘transcommunautair’ vermeld. Wellicht kunnen 
we zo nog een paar Latijnse voorvoegsels vinden.

Volgens mij zit er wel degelijk betekenis achter 
de termen en is er een verschil tussen een bicom-
munautaire aanpak waarbij met respect voor 
beide gemeenschappen, maar vanuit één over-
heid wordt geprobeerd om aan een bepaald beleid 
te werken, en een cocommunautaire benadering 
waarbij elk vanuit zijn verantwoordelijkheid mid-
delen inbrengt en overgaat tot samenwerkings-
akkoorden. Daarbij wordt de redenering gehan-
teerd dat verantwoording moet worden afgelegd 

Arckens
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ten aanzien van de eigen gemeenschap en dat wat 
men doet, wordt geformuleerd als een vorm van 
samenwerking, niet als een vorm van versmelting. 
De minister zal straks wellicht een betere uitleg 
kunnen geven, want hij heeft al langer over het 
verschil kunnen nadenken. We hebben de zaken 
kunnen volgen in de pers, en het lijkt me om een 
cocommunautair model van oplossing te gaan. Ik 
herhaal nog eens dat dat ook de initiële bedoeling 
was.

Ik zou nog een opmerking over de semantiek wil-
len maken. Volgens mij hebben de meeste mensen 
daar eigenlijk geen boodschap aan. De gehanteer-
de begrippen hebben een betekenis. De seman-
tiek mag evenwel niet verhinderen dat de nadruk 
op het beheer komt te liggen. Of het nu om een 
cocommunautaire of  om een bicommunautai-
re instelling gaat, maakt op dit vlak niet uit. De 
vraag is hoe een instelling moet worden beheerd. 
Dit wordt vaak, zelfs in intellectuele kringen, ver-
ward met een vorm van bekrompenheid in de pro-
grammatie of  in de openheid ten aanzien van de 
andere taalgroepen of  gemeenschappen. Ik vind 
dit een bijzonder storende veralgemening.

Tijdens de vorige interpellatie over dit onderwerp 
heb ik naar een aantal geslaagde voorbeelden ver-
wezen. Ook nu zou ik even naar de door mij zeer 
geliefde Ancienne Belgique willen verwijzen. Over 
het beheer van de AB valt niet te discussiëren. De 
AB is een exclusief  Vlaamse instelling. De raad 
van bestuur bestaat uit Vlamingen. De AB func-
tioneert binnen een Vlaams kader. Niemand kan 
evenwel beweren dat de AB zich in zijn program-
matie of  in zijn onthaal van mensen uit andere 
gemeenschappen bekrompen opstelt. Andere 
instellingen, zoals Flagey, kunnen in Brussel enkel 
een waardevolle rol spelen indien ze een dergelij-
ke openheid aan de dag leggen. Dit staat los van 
de manier waarop het beheer van die instellingen 
wordt geregeld.

Een aantal mensen, waaronder de minister en 
ikzelf, pleiten ervoor het beheer van die instel-
lingen af  en toe pragmatisch te benaderen. 
Instellingen die door een gemeenschap wor-
den aangestuurd of  die, in het verlengde van de 
cocommunautaire logica, door verschillende 
gemeenschappen worden aangestuurd, mogen 
niet met geslotenheid worden vereenzelvigd. 

Ik verwijt de heer Arckens op dit vlak niets. Hij 
heeft dit punt immers zelf  naar voren gebracht. 
De gemeenschappen krijgen vaak de vraag dui-
delijk afgebakende verantwoordelijkheden op te 
nemen. Deze vraag houdt niet in dat de instellin-
gen de deuren moeten sluiten voor Franstaligen 
die van het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap 
in Brussel willen genieten. Dit zou uiteraard een 
verkeerd concept zijn.

De vraag die ik de minister vandaag zou willen 
stellen, is in feite door een eerdere vraag om uit-
leg over het Stripmuseum geïnspireerd. Het gaat 
hier om instellingen die een zeker belang voor de 
Vlaamse Gemeenschap hebben. In Brussel botsen 
die instellingen evenwel op een specifieke realiteit. 
De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt instellin-
gen in Brussel die volgens de Grondwet ‘worden 
geacht uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap 
te behoren’. Het gaat hier met andere woorden 
niet enkel om decretale bepalingen.

Mijnheer de minister, ik sta achter de door u 
naar voren gebrachte oplossing. Hoe zult u deze 
oplossing juridisch plaatsen? Het Stripmuseum 
kan niet worden geacht uitsluitend tot de Vlaam-
se Gemeenschap te behoren. Zal deze instelling 
structurele subsidies ontvangen? De Grondwet 
bakent de bevoegdheidsverdeling af. Wat de cul-
turele bevoegdheden betreft, stelt de Grondwet 
dat de decreten van de gemeenschappen kracht 
van wet hebben ten aanzien van de instellingen 
in Brussel die geacht worden uitsluitend tot de 
Vlaamse Gemeenschap te behoren. Zal de subsi-
diëring van deze instelling niet op juridische hin-
derpalen botsen?

Uit een aantal precedenten blijkt dat een oplos-
sing mogelijk is. Deze oplossing lijkt me bijzonder 
interessant. Indien de problemen in verband met 
Flagey kunnen worden opgelost, kunnen ook de 
problemen van het Stripmuseum worden opge-
lost. Het erfgoeddecreet herhaalt de grondwettelij-
ke passage die ik daarnet heb aangehaald. Instel-
lingen die zich niet exclusief  tot een gemeenschap 
bekennen, zitten met een probleem. Ik verwacht, 
hoop en wil dat voor Flagey een oplossing wordt 
gevonden. Indien die oplossing er komt, moeten 
we ook de problemen van de andere instellingen 
kunnen oplossen.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat ik 
niet voor geslotenheid pleit. Volgens mij moet 

Vanackere
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de Vlaamse aanwezigheid in Brussel vanuit een 
open visie ten aanzien van het publiek en van 
de programmatie vertrekken. We moeten echter 
pragmatisch genoeg zijn om te beseffen dat de 
beste beheersformules met duidelijke rekeningen, 
subsidiënten en afspraken werken. Een instelling 
kan om reden van efficiëntie verklaren zich op de 
Vlaamse Gemeenschap te richten.

De voorzitter: Mijnheer Vanackere, wie zich bij 
een interpellatie aansluit, mag 5 minuten spreken. 
U hebt net 10 minuten gesproken. Ik wil me niet 
te strikt opstellen, maar een verdubbeling van de 
spreektijd vind ik evenwel wat te veel.

De heer Steven Vanackere: Mevrouw de voorzitter, 
ik kan die opmerking aanvaarden. Indien ik iets 
heb gezegd dat niets aan het debat toevoegde, had 
u me gerust mogen onderbreken.

De voorzitter: Telkens ik u wilde onderbreken, zei 
u net dat u van plan was uw betoog af  te ronden. 
Het afronden van uw betoog heeft op zich echter 
ook 4 minuten geduurd.

De heer Steven Vanackere: Ik zal dan ook nooit 
meer aankondigen dat ik wil afronden.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mevrouw de voorzitter, 
ik zou de minister willen feliciteren. Tijdens de 
vorige discussie over dit onderwerp heeft hij me 
ongelijk gegeven. Hij is toen ingegaan tegen mijn 
voorstel om van Flagey door middel van een een-
zijdige demarche een Vlaams Huis te maken. Het 
is niet nodig naar het verslag van die discussie te 
verwijzen: uit de feiten blijkt dat de minister nu 
doet wat ik toen heb voorgesteld.

Ik geef  toe dat ik in mijn voorstel misschien niet 
het correcte begrippenkader heb gehanteerd. In 
Brussel wordt een bijzondere vorm van hogere 
wiskunde gebruikt: begrippen als bi- en cocom-
munautair worden immers niet door iedereen 
op dezelfde manier geïnterpreteerd. Ik heb in 
elk geval hard gepleit voor een constructie waar-
bij Flagey wordt beheerd door de verschillende 
gemeenschappen in Brussel. Ik vind het om een 
hele reeks redenen die ik de vorige keer heb uit-
eengezet, een goede zaak dat u van Flagey geen 

eenduidig Vlaams huis hebt gemaakt maar een 
soort gemeenschappelijk beheerde instelling die 
het cultureel leven in Brussel kan verrijken. Ik 
hoop dat u op die manier verder kunt werken en 
dat ook andere instellingen in Brussel op dezelfde 
wijze kunnen worden aangepakt.

Ik ben bereid via het Kunstendecreet en andere 
decreten initiatieven te nemen indien dat nodig 
is voor de erkenning van dergelijke construc-
ties door de Vlaamse Gemeenschap. Ik vind het 
een goede zaak dat voor een aantal instellingen 
in Brussel een uitzondering wordt gemaakt om 
toch structureel gesubsidieerd te worden vanuit 
een bepaald kader. Op die manier kan construc-
tief  worden samengewerkt tussen de verschillende 
gemeenschappen in een bi-, co-, transcommunau-
tair of welk communautair kader dan ook.

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz: Mijnheer de minister, ook ik 
wil u uitdrukkelijk feliciteren. Ik had wat twijfels 
bij de methode. Ik vreesde dat er brokken zouden 
van komen, niet zozeer omdat dat uw blazoen zou 
besmeuren, wat vervelend zou zijn voor u, maar 
omdat het een vervelende zaak zou zijn voor de 
Vlaamse Gemeenschap. Alles is echter goed afge-
lopen, zeer goed zelfs.

Ik heb ook de innige omhelzing gezien van uzelf  
met mevrouw Laanan. De vraag is natuurlijk 
of  de methode die u nu hebt gebruikt en die nu 
ondubbelzinnig succes heeft gehad, ook in de toe-
komst tot succes kan en zal leiden. Ik hoop dat de 
goede verstandhouding die nu is opgebouwd, tot 
verdere resultaten zal leiden. Misschien kunt u al 
tipjes van sluiers oplichten, voor zover die er zou-
den zijn.

Nogmaals, mijnheer de minister, gefeliciteerd. Ik 
heb nog steeds wat twijfels bij de methode, maar u 
hebt alvast mijn ongelijk daarover bewezen.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mevrouw de voorzitter, 
dames en heren, ik begin met een algemene beden-
king. In 2003 en 2004 gaf  de Vlaamse Gemeen-
schap een subsidie van 500.000 euro aan de vzw 
Flagey. De Franse Gemeenschap en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest gaven samen 37.000 euro. 
De vzw bestond voornamelijk uit Franstaligen. 

Vanackere
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Van de zeven beheerders waren er vijf  Fransta-
lig en twee Nederlandstalig. Ook de werking was 
voornamelijk Franstalig. Heel wat personeel was 
Nederlandsonkundig. De uitstraling was dan ook 
veeleer Franstalig.

De steun van de Vlaamse Gemeenschap was 
noodzakelijk opdat de artistieke werking zou kun-
nen worden voortgezet. In 2004 zijn er pogingen 
geweest om een grotere bijdrage te krijgen van de 
Franse Gemeenschap en van het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest. Aangezien er geen schot kwam 
in de zaak, heeft de vzw contact opgenomen met 
mij om een oplossing te zoeken voor de artistieke 
werking van Flagey. Op basis daarvan heb ik mijn 
aanbod geformuleerd. Daarbij moet een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen het beheer 
en de werking. Indien enkel de Vlaamse Gemeen-
schap haar verantwoordelijkheid zou opnemen, 
dan was het voor mij vanzelfsprekend dat het een 
unicommunautair beheer zou worden met een 
interculturele werking.

Ik wilde in geen geval bijdragen, zoals we in het 
verleden deden, tot een vzw die inzake werking 
een bicommunautair imago zou hebben. Het 
beheer zou dan officieel tweetalig zijn, maar in de 
praktijk zou die tweetaligheid niet altijd blijken, 
en zou niet rechtstreeks onder de verantwoorde-
lijkheid van gemeenschappen vallen. Ik zal straks 
dieper ingaan op het verschil tussen bi- en cocom-
munautair. Ik denk daar al vele jaren over na 
omdat er voor mij een wezenlijk verschil is.

Er is politieke blokkering geweest en de vzw 
is afgedreigd. (Opmerkingen van de heer Erik 
Arckens)

U moet een kat een kat noemen. Op de beheer-
ders van de vzw is politieke druk uitgeoefend, 
nadat ze schriftelijk hun vraag aan mij hadden 
gesteld en nadat er stemmingen waren geweest in 
de raad van bestuur en algemene vergadering van 
de vzw en in de raad van bestuur van de NV. Dat 
is geen geheim. Ik had toen kunnen zeggen dat 
ik niets meer zou doen. Het cultureel leven in het 
algemeen en dat van de Vlaamse Gemeenschap in 
Brussel in het bijzonder is me echter te dierbaar 
om mijn verantwoordelijkheid te ontvluchten. 
Mijn aanbod bleef  gelden, maar ik wou in geen 
geval komen tot een normale regeling waarbij 

afspraken werden gemaakt over wie wat betaalt 
en het beheer verder ongemoeid werd gelaten.

Ik had voorgesteld om 1,5 miljoen euro te inves-
teren, met daarnaast 500.000 euro extra voor de 
huisvesting van het VRO-VRK. Vanaf 2006 zou 
het in het totaal om 2 miljoen euro gaan. Op dat 
moment zou het om unicommunautair beheer 
gaan. Na besprekingen zijn we er voor de eerste 
keer in geslaagd een akkoord te sluiten waarin 
de gemeenschappen hun verantwoordelijkheid 
nemen. In de toekomst zullen zij het beheer recht-
streeks in handen krijgen. De artistieke werking 
wordt vanzelfsprekend overgelaten aan de artis-
tieke directie die daar een heel grote vorm van 
autonomie in heeft. Met 500.000 euro extra ten 
opzichte van de situatie in 2004 realiseer ik een 
huisvesting om u tegen te zeggen voor het VRO-
VRK. De euforie van zowel het orkest als het 
koor bewijzen dat dit een goede zaak is. Ze kun-
nen de infrastructuur ook volledig gebruiken, dus 
zowel de zalen en studio’s als de kantoren.

We krijgen in de raad van bestuur ook een meer-
derheid van 7 op 11. De Vlaamse en Franse 
Gemeenschap krijgen rechtstreeks drie beheerders 
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krijgt 
twee beheerders, waarvan één Nederlandsta-
lig en één Franstalig. De Vlaamse Gemeenschap 
duidt in naam van de gebruikers drie beheerders 
aan. De gebruikers zijn TV Brussel, FM Brussel, 
Brussel Deze Week en het VRO-VRK. Er is een 
akkoord om samen en niet tegen elkaar te wer-
ken. Er bestaat ook geen vetorecht, maar wel een 
opschorting van 14 dagen. Als er echt problemen 
zijn, dient deze afkoelingsperiode om een en ander 
uit te praten tussen de gemeenschappen. Het blok-
keert geenszins de meerderheid na 14 dagen.

Zonder euforisch te willen doen vind ik dit een 
forse stap voorwaarts. Het is een zeer eerbare 
aangelegenheid waarbij ik voor het eerst het 
gevoel heb dat de Vlaamse Gemeenschap niet 
wordt gerold in een rechtstreeks debat met andere 
overheden. De Vlaamse Gemeenschap zal in een 
belangrijke francofone instelling een meer dan 
behoorlijke Vlaamse inbreng hebben, met alle 
gevolgen van dien. Er zal een Vlaamse voorzitter 
zijn en de meerderheid van de raad van bestuur 
zal Nederlandstalig zijn. Ik ben daar gelukkig 
mee. Het is een essentiële stap in het cocommu-
nautair verhaal, wat iets heel anders is dan bicom-
munautair.

Anciaux
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Ik zie dat ook veel leden van de Commissie voor 
Cultuur hier aanwezig zijn. We realiseren de 
mogelijkheid om een infrastructuur in te vullen 
en hebben zelfs een meerderheidspositie, terwijl 
daar een relatief  lage kostprijs tegenover staat. 
De Vlaamse Gemeenschap moet heel veel geld 
investeren in infrastructuur voor nieuwbouw in 
Vlaanderen, en daar gaan jaarlijks veel werkings-
middelen naartoe. Het gaat dan vaak niet eens om 
de huisvesting van een of  andere grote instelling. 
Deze regeling is dan ook zakelijk bijzonder gun-
stig, alhoewel dit zakelijke aspect niet mijn drijf-
veer was.

Mijnheer Arckens, de doorbraak in het dossier is 
er niet plots gekomen. Ze was het resultaat van 
langdurige en grondige onderhandelingen. De 
huisvesting van het VRO-VRK in Flagey wordt 
in uw interpellatie omschreven als een bescheiden 
overwinning. Het VRO-VRK denkt daar anders 
over, en stelt onomwonden dat de verhuis naar het 
vroegere BRT-gebouw een absolute voorwaarde 
is om de kwaliteit en de professionaliteit van het 
gezelschap en het ensemble verder uit te bouwen. 
Los van de vraag of de overwinning op dit vlak al 
dan niet bescheiden is, betwist zelfs de oppositie 
de meerwaarde van deze realisatie niet. 

Van bij de aanvang heb ik aangekondigd dat 
ik van Flagey een bruisend centrum wil maken 
waarin alle culturen ruim aan bod zullen komen. 
Op geen enkel moment heb ik gezegd dat de vzw 
een uitsluitend Vlaams aanbod of een aanbod van 
uitsluitend Vlaamse origine moest brengen. Die 
doelstelling werd onverkort overgenomen in het 
akkoord dat we over Flagey hebben afgesloten. 
De cultuurliefhebber zal dus het aanbod krijgen 
dat ik maanden geleden reeds in het vooruitzicht 
heb gesteld.

Het verheugt me ook dat het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest inderdaad mee participeert. 
Het Flageygebouw en Flagey hebben een grote 
uitstraling bij de stadsvernieuwing in die wijk. 
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt 
echter niet op voet van gelijkheid gesteld met de 
twee gemeenschappen. Het aantal vertegenwoor-
digers is niet gelijk aan die van de twee gemeen-
schappen. Bovendien komt de voorzitter noch 
de ondervoorzitter uit die delegatie. Als er een 
conflict is, moeten de twee gemeenschappen hun 

verantwoordelijkheid nemen en niet het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest.

Mijnheer Arckens, daarnet heb ik al gezegd dat 
het verschil tussen het bi- en het cocommunautair 
karakter fundamenteel is. U hebt verwezen naar 
de bicommunautaire sector in Brussel. Die sector 
moet in principe perfect tweetalig zijn en werken 
voor de verschillende gemeenschappen. Ze wordt 
beheerd vanuit een gemeenschappelijke entiteit, 
een gemeenschappelijke overheid, namelijk de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Iedereen is het erover eens dat ‘bico’ een uiting is 
van hoe het er in het verleden in dit land aan toe 
ging. Onder het mom van een gemeenschappe-
lijk belang werden de rechten van de Vlamingen 
in Brussel niet altijd gerespecteerd, wel integen-
deel. Ik hou erg veel van samenwerking op voet 
van gelijkheid en wederzijds respect. Ik zal een 
zeer groot verdediger zijn van samenwerkingsver-
banden, op voorwaarde dat wordt vertrokken van 
de eigen instellingen. Ik ben dan ook een groot 
voorstander van samenwerking met de Franse 
Gemeenschap, op voorwaarde dat de basis het 
respect en de identiteit van de twee gemeenschap-
pen is. Ik ben bijgevolg absoluut geen voorstander, 
wel integendeel, van kunstmatige structuren zoals 
bijvoorbeeld de Belgische Staat altijd voor mij is 
geweest. Het respect wordt ten dele afgedwongen 
door een eigen identiteit te creëren.

In die zin zijn bicommunautaire instellingen ofwel 
instellingen die via het federaal niveau een twee-
talig beheer hebben, zoals de bicommunautaire 
federale sector waaronder bijvoorbeeld musea val-
len, ofwel instellingen die door de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie worden beheerd. 
In de praktijk zijn vergelijkbare bicommunautaire 
sectoren mogelijk zonder dat ze een institutione-
le basis hebben. De verschillende gemeenschap-
pen geven dan geld aan een zogenaamd tweetalig 
beheer. Ze zijn daar echter niet effectief  in ver-
tegenwoordigd en kunnen er geen beheersrol in 
opnemen. Dat wil ik niet.

Een cocommunautaire instelling, zoals Flagey in 
de toekomst er een zal zijn, is een instelling waar 
de twee gemeenschappen rechtstreeks verantwoor-
delijkheid in opnemen bij het beheer, op basis van 
een overeenkomst tussen de gemeenschappen. 
De regeling komt dus niet vanuit het federaal of 
bicommunautair niveau.

Anciaux
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De voorzitter: De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, kunt 
u me in andere bewoordingen uitleggen wat een 
bicommunautaire oplossing voor Flagey zou heb-
ben betekend?

Minister Bert Anciaux: Mijnheer Arckens, als ik 
de zaak institutioneel beschouw, dan zou Fla-
gey vallen onder een federale bicommunautaire 
instelling. Indien ik het niet institutioneel bekijk, 
dan zou Flagey een vzw-asbl worden, waarin de 
gemeenschappen niet zouden zijn vertegenwoor-
digd en waarbij ze onder elkaar geen afspraken 
maken. De instelling zou dan gewoon worden 
ondersteund en de werking zou officieel tweetalig 
zijn. Ik wil dat niet, ook niet in de toekomst. Van-
uit institutioneel oogpunt kan dit volgens mij in 
de toekomst niet opnieuw worden geregeld.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, ik wil 
een aantal zaken bijleren. Wat zijn federale bicom-
munautaire instellingen?

Minister Bert Anciaux: Bozar is er bijvoorbeeld 
één. Een ander voorbeeld zijn de musea aan het 
Jubelpark.

De heer Jos Stassen: Die worden toch door de 
federale minister van Wetenschapsbeleid betoe-
laagd? Ze moeten toch aan een aantal vereis-
ten voldoen? Zijn dat officieel bicommunautaire 
instellingen?

Minister Bert Anciaux: Dat zijn de biculturele 
instellingen.

De heer Jos Stassen: Het is belangrijk dat een aan-
tal definities duidelijk worden gehanteerd. Ik ben 
geen Brusselaar. Ik probeer het een beetje te snap-
pen. De voogdij van de OCMW’s ligt toch bij de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie? Is 
dat ‘bicommunautair’?

Minister Bert Anciaux: Er zijn twee vormen die 
ik daaronder beschouw. De ene is bicultureel, de 
andere bicommunautair. De biculturele zijn fede-
rale instellingen, de bicommunautaire zijn die van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De heer Jos Stassen: Officieel bestaat de term 
‘cocommunautair’ dus niet?

Minister Bert Anciaux: Officieel bestaat die inder-
daad nog niet.

De heer Jos Stassen: U kunt daar dus nu invulling 
aan geven?

Minister Bert Anciaux: Institutioneel bestaat de 
term nog niet. Daarvoor is ofwel een grondwets-
wijziging, ofwel een cultureel verdrag nodig.

De heer Erik Arckens: Als ik het goed heb begre-
pen, kan de bicommunautaire oplossing enkel een 
biculturele oplossing zijn?

Minister Bert Anciaux: Als we de zaak vanuit 
institutioneel-juridisch oogpunt bekijken, moe-
ten we een andere oplossing vinden. Voor een 
cocommunautair beheer moeten we een oplos-
sing creëren. Vandaag zouden we het model van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
kunnen nemen. In theorie mag ze ook culturele 
activiteiten ontplooien indien de twee gemeen-
schappen dat vragen.

Indien we ons rechtstreeks tot de bevolking rich-
ten en niet tot de instellingen, dan zijn we grond-
wettelijk verplicht met de GGC werken. Ofwel 
moeten we de zaak overhevelen naar het federale 
niveau en in een statuut van een biculturele instel-
ling voorzien. 

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
kan culturele activiteiten ontplooien. Waarom 
wordt daar geen gebruik van gemaakt?

Minister Bert Anciaux: Omdat we dat niet wil-
len! Ik wil net niet op die manier werken. Uit het 
verleden blijkt dat die oplossing voor de Vlaamse 
Gemeenschap nefast is geweest. Dat is nog het 
geval. Ik heb dat gisteren trouwens gezegd in de 
plenaire vergadering. In mijn tekst staan nog een 
aantal voorbeelden van slechte werking. Ik zal ze 
hier evenwel niet voorlezen.

Ik wijs het model van bicommunautaire samen-
werking af, en ik wijs de bicommunautaire struc-
tuur af. Vanuit die overtuiging heb ik er initieel 
ook voor geopteerd om van Flagey een Vlaamse 
instelling te maken waarin ruimte is voor een 
breed, cultureel aanbod.
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Mijnheer Stassen, in de praktijk is het resultaat 
anders dan de oplossing die ik hier vorige keer 
naar voor heb gebracht. Ondertussen is de situatie 
wel veranderd. Toch denk ik dat het resultaat in 
overeenstemming is met de mogelijkheden die ik 
toen heb vooropgesteld.

Uit de onderhandelingen met minister Laanan 
is een totaal ander model tevoorschijn gekomen. 
Het is helemaal niet bicommunautair. De beide 
gemeenschappen hebben autonoom, vanuit de 
eigen, specifieke bevoegdheid, gekozen voor een 
actieve samenwerking. Er werden heldere afspra-
ken gemaakt over de bestuursvorm en over het 
artistieke beleid. Wat dat laatste betreft, wordt 
niet uitgegaan van een diepgeworteld wantrou-
wen, maar wel van een groot vertrouwen in 
elkaars goede bedoelingen.

Dat vertaalt zich op zijn beurt in een grote terug-
houdendheid ten aanzien van de artistieke invul-
ling van het huis. Er werd afgesproken dat de 
gemeenschappen op dat vlak enkel een invulling 
geven aan het globale profiel. De nieuwe raad van 
bestuur moet een artistiek leider aanwerven. Op 
zijn of  haar beurt krijgt die leider de vrijheid om 
het concrete, dagelijkse beleid uit te stippelen.

We denken daarbij in eerste instantie aan het 
belang van de artiesten en het publiek, en niet aan 
het grote en kleine politieke gelijk. Deze benade-
ring is vrij revolutionair, maar kan in de toekomst 
wellicht grote mogelijkheden bieden.

Zoals genoegzaam bekend verwachten we dit 
najaar van Flagey een aanvraag voor structurele 
ondersteuning binnen het Kunstendecreet. Dat 
moet uiterlijk op 1 september gebeuren. Ten laat-
ste op 30 juni 2006 neem ik een beslissing over het 
dossier voor de periode 2007-2009. Samen met 
alle actoren binnen de muziekwereld schrijft Fla-
gey zich in binnen de categorie van de concertor-
ganisaties.

Het opmaken van een artistiek meerjarenplan en 
-calculatie houdt altijd het midden tussen voorop-
gestelde ambities en wat achteraf  echt haalbaar 
blijkt. Dat is eigen aan elke organisatie die zich 
structureel wil inschrijven binnen het Kunstende-
creet. Hoe dan ook zullen we dit najaar een repre-
sentatieve en indicatieve kijk krijgen over hoe 

Flagey de invulling, de positie en betekenis ziet 
binnen het culturele landschap. Bij het opmaken 
van een dergelijk plan wordt steeds, al is het maar 
voor even, in de achteruitkijkspiegel gekeken en 
wordt hoe dan ook uitgegaan van een analyse van 
wat de voorbije periode werd gepresteerd.

2006 wordt vanzelfsprekend een overgangsjaar, 
met een werking die mijn kabinet op de voet zal 
volgen. Het Kunstendecreet bepaalt overigens dat 
er jaarlijks actualiteitsrapporten moeten komen, 
zodat de bewaking en de evaluatie vrijwel perma-
nent zullen gebeuren. Uw vrees dat het grondig 
fout zou kunnen lopen met Flagey en we niet in 
staat zouden zijn dit op tijd te verhelpen, lijkt me 
dan ook niet echt gegrond.

2006 wordt ook een overbruggingsjaar wat de 
ondersteuning vanuit het Vlaams Brusselfonds 
betreft, dat inderdaad ad hoc een zware inspan-
ning moet doen voor Flagey. Door de verwachte 
integratie binnen het Kunstendecreet valt die 
financiële druk op het Vlaams Brusselfonds na 
2006 weg. Overigens ben ik van mening dat de 
inspanningen die we leveren binnen Flagey een 
aantoonbare en duidelijke meerwaarde zullen 
genereren voor de Brusselse Vlamingen, wat abso-
luut strookt met de geest en de oorspronkelijke 
bedoelingen van het Vlaams-Brusselfonds.

Dan is er de vraag hoe ik dat bekijk in de toe-
komst. Mijnheer Vanackere, u zult me niet kwa-
lijk nemen dat ik niet in detail inga op die kwes-
tie. Vandaag al zullen we een aantal zaken moeten 
beoordelen in het kader van het Kunstendecreet, 
wanneer het gaat over bestaande aanvragen. Het 
spreekt vanzelf  dat er in de toekomst een juridisch 
kader moet komen. Ik ben momenteel zowel poli-
tiek als juridisch aan het werken aan een grond-
wettelijke basis terzake. Er zijn op langere termijn 
twee mogelijkheden voor instellingen die zich niet 
uitsluitend tot één gemeenschap richten, waarbij 
ik wat experimenteel en ad hoc is buiten beschou-
wing laat. Er is enerzijds een grondwettelijke basis. 
Er is anderzijds een basis in de vorm van een ver-
drag, wat sowieso een decreet vereist.

Er is de analogie met bestaande culturele verdra-
gen. Zo is het vandaag perfect mogelijk om een 
Vlaams-Chinese culturele instelling in Brussel te 
realiseren. Ik geef  maar een neutraal voorbeeld. 
We hebben vandaag culturele verdragen met de 
hele wereld, maar niet met de Franse Gemeen-

Anciaux
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schap. Dit moet dus mogelijk zijn op basis van 
een verdrag. Om het institutioneel veilig te maken, 
lijkt een grondwetsherziening me echter de aange-
wezen weg.

De voorzitter: De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, ik 
geef  toe dat mijn vragen wat abstract waren. 
Dat was nodig. Ook uw antwoorden waren wat 
abstract. We hebben hier een cursus staatsrecht en 
grondwettelijk recht gekregen. Dat is interessant, 
ook voor Brusselaars.

Ik hecht veel belang aan die discussie over bicom-
munautair en cocommunautair omdat u op 16 
december in uw antwoord op onze interpellaties 
zo sterk benadrukte dat Flagey nooit een bicom-
munautaire instelling zou zijn. Ik heb uw betoog 
over het verschil tussen een bicommunautaire en 
een cocommunautaire oplossing voor Flagey aan-
dachtig beluisterd, maar als ik het goed begrijp, is 
de materiële kans dat men van Flagey een bicom-
munautaire instelling zou maken heel klein.

Minister Bert Anciaux: Zelfs als we het niet heb-
ben over de letter, maar over de geest, is het moge-
lijk dat een instelling pseudo-bicommunautair is, 
zonder dat het institutioneel-juridisch bicommu-
nautair of bicultureel is. Zo krijgt Flagey geld van 
de diverse overheden, maar die overheden beper-
ken zich tot dat verstrekken van geld. Er is geen 
samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschap-
pen over het beheer van een dergelijke instelling. 
Dat noem ik een pseudo-bicommunautaire instel-
ling. Dat soort instellingen bestaan wel heel vaak. 
Daar doe ik niet aan mee, behalve wanneer dit in 
de toekomst wordt ingebed in een overeenkomst 
met de gemeenschappen en er sprake is van een 
actieve participatie van de gemeenschappen.

De heer Erik Arckens: Ik blijf  bij mijn standpunt 
dat een bicommunautaire oplossing weinig waar-
schijnlijk was.

Minister Bert Anciaux: Zoals ik het net uitleg, was 
dat in het verleden wel zo.

De heer Erik Arckens: Ik confronteer u met uw 
eigen uitspraken. Daar bent u niet verder op 

ingegaan. Op 16 december, toen er een Vlaamse 
oplossing was, hebt u heel duidelijk gezegd dat u 
uw standpunt niet zou wijzigen en dat u niet meer 
met de andere partijen zou praten. Ik citeer: ‘Het 
moet een goed functionerend ambitieus muziek-
centrum van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel 
worden.’ Dat is het niet geworden. Ik citeer ver-
der: ‘Dit laatste ontbreekt immers nog in het net-
werk van de Vlaamse cultuurinstellingen.’ De vzw 
werd echter onder druk gezet. Dat is typisch voor 
de Franstaligen in Brussel: als ze hun zin niet krij-
gen, dreigen ze. Dit is immers een symbolisch dos-
sier. Men gunt u dat niet, noch gunt men het de 
Vlamingen.

Minister Bert Anciaux: Ik weet dat het moeilijk is, 
maar geef  nu toch eens toe dat het eigenlijk toch 
wel een mooie oplossing is.

De heer Erik Arckens: Ik ben daar niet zo zeker 
van, mijnheer de minister. Voor de hele heisa 
begon, waren de Franstaligen slechts bereid een 
tiende van het kapitaal te leveren dat de Vlaam-
se Gemeenschap zou leveren. Nu komen ze plots 
met hetzelfde bedrag over de brug. Ik vraag me af 
waarom. Dat gebeurt niet zomaar. Dat is de ham-
vraag. U bent toch niet naïef, als bewust Brusselse 
Vlaming?

Minister Bert Anciaux: Konden ze het zich ver-
oorloven dat Flagey failliet zou gaan?

De heer Erik Arckens: Dat interesseerde hen niet.

Minister Bert Anciaux: Ze konden zich dat niet 
veroorloven. Noch kon Flagey mijn uitgesto-
ken hand blijven weigeren, zonder dat de Franse 
Gemeenschap over de brug kwam. Het feit dat ik 
heb gezegd dat er een alternatief  is, heeft hen over 
de brug geholpen om tot een eerbaar voorstel te 
komen.

De heer Erik Arckens: U noemt het eerbaar, maar 
ik vind dat het dat niet is. Als ze hetzelfde bedrag 
leveren als de Vlamingen, dan doen ze dat met 
een andere bedoeling. Ik vraag me trouwens af 
wat de Franse Gemeenschap eigenlijk van Flagey 
verwacht. We hebben nu veel gehoord over het 
Vlaams Radio Orkest en het Vlaams Radio Koor. 
Maar wat willen zij daar gaan verwezenlijken? 
Waarom zijn ze plots zo happig om een half  mil-
joen euro op de tafel te gooien?

Anciaux
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De heer Vanackere heeft gelijk wanneer hij zegt 
dat er geld wordt bespaard. Er komt minder geld 
uit het Vlaams Brusselfonds. Dat geld kan nu 
worden aangewend voor andere zaken. Dat is ech-
ter een heel andere discussie.

Of het nu zou gaan over een Vlaamse of  een 
bicommunautaire of  cocommunautaire instelling, 
de uitstraling zou intercultureel en internationaal 
zijn. Dat was vroeger al gezegd. Daar kunnen we 
het allemaal over eens zijn. Ik wil natuurlijk eerst 
zien wat dit betekent: alleszins geen ‘Massis the 
musical’. (Opmerkingen)

Minister Bert Anciaux: Sinds gisteren weet ik dat 
jullie ook de VRT willen afschaffen. Of althans, 
de omroep mag blijven bestaan, maar zonder 
overheidsgeld.

De heer Erik Arckens: U maakt er een lachtertje 
van. We willen de VRT niet afschaffen, maar we 
willen waar voor ons geld. Wij hebben 1 miljoen 
kiezers, die niet meer politiek aan bod kunnen 
komen bij deze overheidsinstelling, die met belas-
tinggeld wordt betaald. We vinden het niet meer 
dan logisch dat die politieke vertegenwoordiging 
aan bod moet komen.

Minister Bert Anciaux: Zij moeten politiek aan 
bod komen?

De heer Erik Arckens: Zoals alle andere partijen, 
niets meer en niets minder.

Minister Bert Anciaux: Ik begrijp dat u bent opge-
groeid in de traditie van het kaakslagflamingan-
tisme.

De heer Erik Arckens: Zoals u.

Minister Bert Anciaux: Inderdaad, maar ik heb 
die bocht kunnen nemen. Als u altijd aan de kant 
staat en blijft zeggen dat er geen overwinning kan 
zijn, dat het onmogelijk is dat Vlaanderen met 
opgeheven hoofd een akkoord kan afsluiten, dan 
begrijp ik uw reactie.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, wat 
verwacht de Franse Gemeenschap van Flagey, en 
waarom heeft ze daar zoveel geld aan gegeven? 
Wat gaan ze daar concreet doen?

Minister Bert Anciaux: Hebt u dan nog niet begre-
pen dat de Franse Gemeenschap als overheid net 
iets meer is dan alleen de francofonen in Brus-
sel? Een samenwerkingsverband tussen de Fran-
se en de Vlaamse Gemeenschap is wellicht een 
zeer grote stap vooruit om ook die francofonen 
in Brussel in de toekomst een beetje tot andere 
gedachten te brengen.

De heer Erik Arckens: Ik vind dat een naïeve 
gedachte. Maar dat zult u wel beschouwen als 
kaakslagflamingantisme.

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord.

De heer Steven Vanackere: Mijnheer de minister, 
ik wil u nogmaals proficiat wensen. De oppositie 
moet oppositie voeren en kan niet toegeven dat 
dit goed is. Dat is onmogelijk voor haar.

Er is wel degelijk een grondwettelijke verankering 
nodig. Het gaat immers over bevoegdheden. Een 
samenwerkingsakkoord – ik denk dat we het zo 
moeten blijven noemen als het gaat over andere 
entiteiten in dit land, en niet een verdrag – kan 
daar jammer genoeg niets aan veranderen. Ik 
ben benieuwd naar andere creatieve oplossingen, 
maar ik vrees dat er een grondwettelijke veranke-
ring nodig is.

Ten slotte zou ik niet willen dat op basis van deze 
bespreking een soort a priori absoluut defaitisme 
ontstaat over oplossingen van federaal of  bicom-
munautair beheer. We zeggen allemaal hetzelfde, 
er is wat dat betreft eensgezindheid. Laat van dit 
verhaal nu niet het bericht naar buiten komen dat 
we niet geloven dat het mogelijk zou zijn om op 
een federale manier correct een instelling te behe-
ren met respect voor beide gemeenschappen of 
dat het onmogelijk zou zijn om bicommunautair 
goed te functioneren. Als men op zoek gaat naar 
andere oplossingen zouden dat soms ook eens 
oplossingen kunnen zijn om het bicommunautaire 
respectvoller te maken of het federale te organise-
ren op een manier dat iedereen aan zijn trekken 
komt. Ik wil daarmee geen tegenstelling maken 
met het dossier dat we nu hebben besproken, want 
ik geloof dat de oplossing die u hebt gevonden, de 
juiste is. Laat ons echter ook niet zeggen dat het 
nooit kan werken.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Arckens
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Minister Bert Anciaux: In theorie hebt u zeker 
gelijk. Het kan als structuur mogelijk werken. 
Ik heb er geen vertrouwen meer in, gelet op het 
systematisch fout lopen in de praktijk. Misschien 
moet ik mijn institutioneel wantrouwen een beetje 
opzij durven schuiven, maar ik beschik vandaag 
niet over veel positieve voorbeelden.

Met redenen omklede moties

De voorzitter: Door de heren Glorieux en Stassen 
en door de heer Arckens 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.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Roex tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over het tweetalige gezondheids-
zorgaanbod in huisartsenposten van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Roex tot de heer Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
over het tweetalige gezondheidszorgaanbod in 
huisartsenposten van het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest.

Mevrouw Roex heeft het woord.

Mevrouw Elke Roex: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, we hebben de voorbije weken 
heel wat kritiek kunnen lezen op de huisartsen-
wachtpost Médinuit. Médinuit wordt gesupervi-
seerd door de vzw Hippocrates, die het overkoe-
pelend orgaan is van de Vlaamse en Franstalige 
huisartsenkringen. Beide kringen hebben in con-
sensus een werkmethode afgesproken om zo goed 
mogelijk tweetalig te werken binnen de huisart-
senwachtposten. Er komen nog extra wachtdien-
sten in het gewest bij, waarvan één hoofdzakelijk 
Nederlandstalig zou zijn. In heel de evenwichtsoe-
fening bij talen binnen de huisartsenwachtposten 
zijn er ook permanente wachtdiensten die tele-
fonisch bereikbaar zijn waarbij de huisartsen op 

huisbezoek komen, en ook daar is een financieel 
evenwicht gevonden.

Er wordt echter door een aantal mensen een 
ongenoegen geuit over het feit dat er overwegend 
Franstalige artsen consulteren bij Médinuit. Bin-
nen het team van Médinuit, dat bestaat uit huis-
artsen, verpleegkundigen en een administratieve 
kracht, is er telkens een persoon die Nederlands 
spreekt en die wanneer nodig een tolkfunctie ver-
vult. Natuurlijk is dat niet ideaal en zou het beter 
zijn dat er meer tweetalige artsen zouden deelne-
men aan de consultaties. Het is op elk moment 
mogelijk om in te stappen als arts in Médinuit. De 
wachtdiensten die daar worden gepresteerd zijn 
voor de artsen financieel interessant omdat ze niet 
enkel een prestatievergoeding maar ook een uur-
vergoeding krijgen. Als we meer tweetalige artsen 
willen hebben, zijn er twee mogelijke oplossingen: 
ofwel leren we de artsen die er werken Nederlands, 
ofwel trekken we meer tweetalige artsen aan.

Pro Medicis heeft van de Vlaamse overheid een 
opdracht gekregen om als zelfstandige vzw Neder-
landstalige of tweetalige Nederlandskundige huis-
artsen aan te trekken om te werken in Brussel. Zo 
kom ik tot mijn vragen. Kan Pro Medicis Brussel 
geschikte Nederlandskundige huisartsen aanbren-
gen in de wachtposten voor huisartsen? Zo ja, 
welke stappen zijn daarvoor al genomen? Hoe zal 
Pro Medicis dit aanpakken? Zo neen, hoe verstaat 
u de opdracht van Pro Medicis dan wel? Zijn er 
andere initiatieven genomen om de deelnemende 
artsen aan te sporen Nederlands te leren?

De voorzitter: De heer Van Nieuwenhuysen heeft 
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen: Mevrouw de 
voorzitter, mijnheer de minister, op gevaar af 
beschuldigd te worden van kaakslagflamingan-
tisme, vrees ik dat die nachtelijke medische wacht-
post het zoveelste onderdeel is in de reeks van 
initiatieven die de taalwetgeving in Brussel uit-
holt. Dat men de Nederlandstaligen daar pakt 
op de plaats waar ze het zwakst staan, namelijk 
in de gezondheidszorg en meer specifiek voor wat 
betreft de noodsituaties, vind ik beneden alles. 
Dat het bovendien gebeurt met federale subsidies 
en dus ook met het Vlaams belastinggeld, vind ik 
ronduit onaanvaardbaar.

Ik heb u daarover in februari een vraag gesteld en 
blijkbaar had u toch ook een aantal bedenkingen, 
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eerst en vooral omwille van het verkeerd signaal 
dat daarmee aan de patiënt wordt gegeven die in 
plaats van te snel naar de spoeddienst te gaan, te 
snel naar de wachtdienst dreigt te gaan, maar dat 
valt eigenlijk buiten het bestek van deze vraag. 
U geeft ook toe dat in de praktijk de tweetalige 
dienstverlening bij Médinuit met een grote korrel 
zout moet worden genomen, niet alleen omwille 
van de naam van het initiatief  maar ook omdat 
de werking in de praktijk geen correcte Neder-
landstalige dienstverlening garandeert. Er zou 
voor gezorgd worden dat in het beste geval de 
administratieve kracht die aanwezig is, de Frans-
talige artsen zou tolken. U stelt terecht dat dit een 
uiterst merkwaardige toepassing is van het prin-
cipe van een tweetalige dienst, wat op zichzelf  
alweer een toegeving is vermits zou moeten wor-
den gestreefd naar het principe van de tweetalig-
heid van de persoon.

U beloofde toen dit probleem te zullen aankaar-
ten bij federaal minister Demotte en erop aan te 
dringen dat hij de wachtposten zou bemannen 
met tweetalige huisartsen. Ik maak me absoluut 
geen illusies meer omtrent de bereidwilligheid van 
minister Demotte; ik verwijs naar het dossier van 
de MUG’s. Ik wil niettemin naar een stand van 
zaken vragen in de demarche die u had aangekon-
digd.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mevrouw de voorzitter, 
geachte leden, alvorens op de vraag naar de taken 
van Pro Medicis in te gaan, moet worden beklem-
toond dat Médinuit opgericht is op basis van een 
overeenkomst tussen het Riziv en de vzw Hippo-
crates. Die vzw is inderdaad het overkoepelende 
orgaan van de Vlaamse en de Franstalige huis-
artsenkringen. De enige wettelijk erkende Neder-
landstalige huisartsenkring in Brussel is de Brus-
selse Huisartsenkring, die van bij aanvang bij dit 
project was betrokken.

Het is mijn mening dat dit initiatief  Médinuit had 
moeten voorzien in betere garanties voor Neder-
landstaligen. Ik zal dit ook aan de Brusselse Huis-
artsenkring melden. Ik heb de zaak tevens aange-
kaart bij mijn federale collega, minister Demotte. 
Hem is gevraagd erop toe te zien dat de nachtpos-

ten worden bemand met tweetalig medisch per-
soneel. Het gaat hier om een privé-initiatief  dat 
wordt gefinancierd met overheidsgeld. Bijgevolg 
mag worden verwacht dat in de overeenkomst een 
sluitende tweetalige dienstverlening staat inge-
schreven. Ik heb hierop nog geen respons gekre-
gen.

Ik heb Pro Medicis Brussel in 2005 drie taken 
gegeven in het subsidiebesluit, namelijk het aan-
trekken en behouden van Nederlandstalige/Neder-
landskundige zorgverleners, de deelname aan het 
debat rond de toekomst van de gezondheidszorg 
in Brussel door het formuleren van beleidsaanbe-
velingen en het opmaken van een inventaris van 
de Nederlandstalige/Nederlandskundige eerste-
lijnszorg. Ik heb toen duidelijk gemaakt dat het 
inventariseren van Nederlandstalige/Nederlands-
kundige zorgverleners in Brussel voor mij priori-
tair is in het kader van het zogenaamde virtueel 
zorgnet. Over de opportuniteit van het opstel-
len van die inventaris door Pro Medicis Brussel 
en over de relatie tussen Pro Medicis Brussel en 
het project zorgnet werd reeds uitgebreid in deze 
commissie en in de pers gedebatteerd. Ik ga er 
vandaag dan ook niet verder op in.

De discussie gaat hier voornamelijk over de his-
torische doelstelling van Pro Medicis Brussel, 
namelijk de rol van de organisatie inzake tweetali-
ge gezondheidszorg in Brussel en, hieraan gekop-
peld, het aantrekken en het behouden van Neder-
landstalige/Nederlandskundige zorgverleners. Pro 
Medicis Brussel neemt daartoe een brede waaier 
van initiatieven, zoals het creëren van stageplaat-
sen voor Nederlandstalige verplegers en artsen 
in bicommunautaire ziekenhuizen en het leggen 
van contacten met de medische faculteiten van 
Vlaamse universiteiten. Het is belangrijk dat die 
medische faculteiten ook echt inspanningen zul-
len leveren. Ik heb het echt wel moeilijk met het 
feit dat soms gemakkelijker stageplaatsen in het 
buitenland worden vastgelegd dan in de VUB, dat 
gaat mijn verstand ver te boven. Andere initiatie-
ven zijn het bemiddelen bij het zoeken naar een 
geschikte verblijfplaats voor stagiairs, pas afgestu-
deerden en afstuderenden, het aanbieden van een 
verkenningstocht door Brussel aan stagiairs en 
afstuderende zorgverstrekkers in samenwerking 
met Onthaal en Promotie Brussel en het in kaart 
brengen van vacatures in de medische sector via 
de website.

Van Nieuwenhuysen
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De organisatie vervult bij dit alles een soort make-
laarsfunctie, waarbij wordt getracht vraag en aan-
bod op elkaar af  te stemmen. Aan kandidaat-
artsen wordt aan de hand van een profielschets 
hulp geboden bij de oriëntatie op het Brusselse 
werkveld zodat een professionele doorstart kan 
plaatsvinden. Desgevallend wordt doorverwezen 
naar andere Brusselse gezondheidsactoren, zoals 
de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad. Ten 
slotte prospecteert Pro Medicis Brussel regelmatig 
het werkveld, stelt knelpunten vast en formuleert 
daarvoor adviezen.

Tot op heden werd Pro Medicis Brussel nog 
niet gecontacteerd door Médinuit, ook niet via 
de Brusselse Huisartsenkring. Niettemin is Pro 
Medicis Brussel bereid om mee te werken. Indien 
de organisatie op de hoogte wordt gebracht van 
de praktische modaliteiten van een en ander 
zal ze nieuwe huisartsen in Brussel wijzen op de 
mogelijkheden die wachtposten voor hen kunnen 
bieden. Ik wil hierbij wel benadrukken dat de rol 
van Pro Medicis Brussel in deze aangelegenheid 
beperkt is. Huisartsen moeten volgens de federale 
wetgeving op een wachtrol staan. De erkenning 
van die wachtrol verloopt voor Nederlandstalige 
wachten via de Brusselse Huisartsenkring en voor 
de tweetalige wachtrol via de vzw Hippocrates. De 
verantwoordelijkheid voor het garanderen van de 
tweetaligheid – lees Nederlandskundigheid – is de 
verantwoordelijkheid van de organisatie die het 
initiatief  neemt tot het oprichten van zo’n wacht-
post, namelijk de vzw Hippocrates.

Wat uw laatste vraag betreft, is het wenselijk het 
spoeddienstenproject van het Huis van het Neder-
lands in herinnering te brengen, waarover ook 
recent in deze commissie werd gedebatteerd. Om 
tweetalige dienstverlening in de spoeddiensten 
van Brusselse ziekenhuizen te bevorderen, wor-
den binnenkort via het door de Vlaamse Gemeen-
schap gesubsidieerde Huis van het Nederlands 
te Brussel en in samenwerking met de betrokken 
ziekenhuizen, Nederlandse taalmodules ontwik-
keld en aangeboden. Indien huisartsenwachtpos-
ten zoals Médinuit een beroep willen doen op de 
dienstverlening van het Huis van het Nederlands, 
kunnen ze zich tot het Huis richten wat betreft de 
praktische en financiële modaliteiten.

In alle eerlijkheid: ik heb daar mondeling con-
tact over gehad met minister Demotte, en ik heb 
hem daar nog niet zo lang geleden een brief  over 
geschreven. Ik wil niet de indruk wekken dat hij 
de zaak links heeft laten liggen. Dat zou vandaag 
een verkeerde conclusie zijn. Of er daadwerkelijk 
gevolg aan wordt gegeven, zullen we de volgende 
weken merken. Ik zal de gang van zaken actief  
volgen.

De voorzitter: Mevrouw Roex heeft het woord.

Mevrouw Elke Roex: Mevrouw de voorzitter, mijn-
heer de minister, de Vlaamse wachtdienst in Brus-
sel voorziet in de permanentie voor heel Brussel. 
We moeten beseffen dat omwille van het beperkte 
aantal Nederlandstalige huisartsen in Brussel, de 
wachtdienst veel zwaarder is voor de Nederlands-
taligen dan voor de Franstaligen. Het voordeel 
van de permanentie is de garantie dat men op elk 
ogenblik kan bellen en er altijd een Nederlandsta-
lige dokter langs kan komen.

We moeten er ons voor hoeden de Nederlandsta-
ligen nog meer te belasten door ze in te schakelen 
in de wachtposten. Dat zal de huisartsen niet ten 
goede komen. We zouden er moeten voor zorgen 
dat nieuwe huisartsen die posten kunnen beman-
nen. Het is niet evident om het beperkte aantal 
Nederlandstalige huisartsen een bijkomende taak 
te geven.

Ik heb het een beetje moeilijk met uw uitspraak 
dat wordt gewacht op de vraag van Médinuit om 
Nederlandstalige artsen aan te leveren. Ik vind dat 
een dergelijke organisatie proactief  moet werken 
en naar Médinuit moet stappen met een aanbod.

Minister Bert Anciaux: Mevrouw Roex, ik moet 
nu toch wel de puntjes op de i zetten. Médinuit is 
het resultaat van een normale samenwerking tus-
sen een Nederlandstalige en een Franstalige orga-
nisatie. Het gaat dus niet op om te vragen dat er 
een derde organisatie bij komt. Er is al een Neder-
landstalige organisatie aanwezig die moet toezien 
op de gang van zaken.

Mevrouw Elke Roex: Maar die organisatie heeft 
niet de opdracht gekregen van de Vlaamse over-
heid om Nederlandstalige artsen aan te leveren.

Minister Bert Anciaux: Laat ons toch geen oorlog 
tussen een aantal organisaties beginnen.

Anciaux
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Mevrouw Elke Roex: Mijnheer de minister, ik wil 
geen oorlog tussen de organisaties, ik ben enkel 
van mening dat ze proactief  moeten samenwer-
ken.

Minister Bert Anciaux: Hoe proactiever, hoe beter, 
maar ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 11.03 uur

_______________________



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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