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Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 11.10 
uur.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de uitvoering van de 
resolutie betreffende het bevorderen van het co-
gebruik van privé-sportinfrastructuur door open-
bare besturen

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van de heer Decaluwe tot de heer Anciaux, 
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel, over de uitvoering van de resolutie betref-
fende het bevorderen van het cogebruik van privé-
sportinfrastructuur door openbare besturen.

De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, vorig jaar heeft het Vlaams 
Parlement unaniem een resolutie goedgekeurd 
betreffende het bevorderen van het cogebruik van 
privé-recreatie- en sportterreinen en van sportin-
frastructuur door openbare besturen. In het RSV 
stond het zuinig ruimtegebruik voorop in het licht 
van de toekomstige leefbaarheid en duurzaam-
heid. In de commissie was iedereen het over de 
fractiegrenzen heen eens dat het cogebruik van de 
bestaande sportinfrastructuur een middel kan zijn 
voor een zuinig ruimtegebruik.

Tot op vandaag leveren veel lokale besturen enor-
me inspanningen om extra sportinfrastructuur, 
zowel in de open lucht als in zalen, te realiseren 
zodat kan worden voldaan aan de toch wel grote 
vraag van de diverse sportverenigingen. Tegelijk 
stellen we vast dat op de tijdstippen dat de meeste 

sportverenigingen activiteiten organiseren, name-
lijk na school- of  werktijd, veel van de sportter-
reinen van scholen en bedrijven er verlaten bij 
liggen. Zowel vanuit financieel-economisch als 
vanuit ruimtelijk standpunt kan toch gewag wor-
den gemaakt van verspilling van middelen. Er 
wordt met andere woorden niet op de meest effi-
ciënte manier met de middelen omgesprongen.

Een cogebruik van de ongebruikte sportinfra-
structuur kan misschien bijdragen tot het maxi-
maal vrijwaren van de ruimte en de financiële 
draagkracht van de lokale besturen. Het coge-
bruik door zowel privé-partners als publieke part-
ners is niet zo evident. Het is niet zo gemakkelijk 
om afspraken te maken over de verzekering, de 
aansprakelijkheid bij ongevallen en de controle 
na gebruik, maar er zijn oplossingen mogelijk. We 
hebben daarom vorig jaar geprobeerd om door 
middel van de resolutie oplossingen te vinden. De 
problematiek kwam ook aan bod tijdens de sta-
ten-generaal van de sportclubs, die in september 
2003 werd georganiseerd door het Bloso.

De lokale sportdiensten zouden een bijzonder 
belangrijke centrale rol kunnen spelen. Daar-
om heeft het parlement unaniem gevraagd om 
een volledige inventarisatie te maken binnen de 
Vlaamse Gemeenschap. Bovendien werd gevraagd 
te zoeken naar een regeling waardoor het coge-
bruik mogelijk wordt. De lokale sportdiensten 
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Even-
tueel kan worden onderzocht of  er kan worden 
gewerkt door middel van convenants. Daarnaast 
werd bepaald dat kan worden voorzien in een 
soort collectieve verzekering. Het provinciale 
bestuur van West-Vlaanderen heeft een dergelijke 
verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Het par-
lement vroeg ook om een clausule op te nemen in 
de decreten die de betoelaging of subsidiëring van 
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privé-sportinfrastructuur of van privé-sportterrei-
nen regelt en die begunstigden van de reglemente-
ring verplicht om binnen bepaalde afspraken hun 
infrastructuur ter beschikking te stellen van de 
lokale sportgemeenschap en hen vrijstelt van het 
betalen van onroerende voorheffing.

Mijnheer de minister, in welke mate werden de 
diverse verzoeken uit de resolutie reeds uitge-
voerd? Wat is de stand van zaken? Werd hiervoor 
in budgettaire middelen voorzien, en zo ja, welke? 
Welke timing wordt vooropgesteld voor een volle-
dige implementatie? Kan er in een eerste fase mis-
schien worden gewerkt met proefprojecten?

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, 
dames en heren, de resolutie in verband met het 
bevorderen van het cogebruik van privé-sportin-
frastructuur door openbare besturen werd tijdens 
de vorige legislatuur in het Vlaams Parlement 
goedgekeurd op 29 april 2004. De impact ervan 
is dermate complex en er zijn zoveel verschillen-
de actoren bij betrokken dat de uitvoering van de 
resolutie enkele jaren tijd zal vergen.

Zoals gevraagd in de betrokken resolutie actuali-
seert het Bloso momenteel de inventaris van alle 
bestaande sportinfrastructuur in Vlaanderen. De 
jongste actualisatie gebeurde in 2003. Vanaf nu 
zal dat permanent gebeuren. Ook werkt het Bloso 
aan een Sportdatabank Vlaanderen waarin de 
ongeveer 18.000 sportaccommodaties in Vlaan-
deren permanent door iedereen kunnen worden 
geraadpleegd. Elk gemeentebestuur, en dus niet 
alleen de erkende lokale sportdiensten, kregen 
van het Bloso een geactualiseerd overzicht van 
de op haar grondgebied geïnventariseerde sport-
accommodaties. Afhankelijk van de interesses en 
concrete vragen wordt een lijst van de beschikbare 
accommodaties ook ter beschikking gesteld aan 
erkende Vlaamse sportfederaties en hun clubs, 
alsook aan derden.

Voor wat de punten 2, 3 en 4 van de resolutie 
betreft, werd naar analogie met het Topsport-
platform een Overlegplatform Sport voor Allen 
opgericht. In dit overlegplatform zetelen verte-
genwoordigers van alle sportactoren, de VSF, het 
ISB, de VVSG, WP, de SVS, de VTS en het Bloso. 

De eerste taak van het overlegplatform bestond 
uit het ontwikkelen van een visienota over het 
te voeren Sport-voor-Allenbeleid. Na unanieme 
goedkeuring door alle partners is deze visienota 
mij eind december 2004 voorgelegd.

In de visienota staat te lezen dat ‘de bestaande 
sportinfrastructuur van scholen optimaal dient te 
worden opengesteld voor de sportclubs en voor de 
lokale sportgemeenschap’ en dat ‘de inspanningen 
verder dienen gezet te worden om alle sporthallen, 
die meestal met gemeenschapsgelden werden gere-
aliseerd of gesubsidieerd, optimaal te benutten’.

Begin 2005 is het overlegplatform gevraagd 
van start te gaan met de tweede fase van zijn 
opdracht, met name het opstellen van een op de 
visienota gebaseerd actieplan Sport voor Allen. 
Om dit actieplan op te stellen, heeft het overleg-
platform vijf  werkgroepen opgericht.

De werkgroep Sportinfrastructuur, Ruimtelijke 
Ordening en Sport heeft de opdracht gekregen 
concrete maatregelen te formuleren om de eige-
naars, voornamelijk scholen, van momenteel nog 
niet ter beschikking van de lokale sportgemeen-
schap gestelde sportinfrastructuur aan te moedi-
gen dit vooralsnog te doen.

Een andere werkgroep heeft de opdracht gekre-
gen om voorstellen met betrekking tot een nieuw 
decreet op het lokaal sportbeleid te formuleren. 
In dit nieuwe decreet zullen onder meer de basis-
opdrachten van de gemeentelijke sportdiensten 
worden bepaald. Volgens de visienota over het 
Sport-voor-Allenbeleid is het een basisopdracht 
van de gemeenten ‘het lokale sportgebeuren te 
ondersteunen door permanent voldoende sport-
infrastructuur, met inbegrip van sportspecifieke 
infrastructuur, beschikbaar te stellen voor alle 
sportclubs en individuele sporters, tegen een soci-
aal aanvaardbaar tarief, dat in overleg met de 
sportraad is vastgelegd’.

Voor alle duidelijkheid wil ik hier nog iets aan toe-
voegen. Het nieuwe decreet op het lokaal sportbe-
leid wordt momenteel door een werkgroep voor-
bereid. Ik wil de invoering van dit nieuwe decreet 
met een jaar vervroegen. Voor het einde van 2005 
wil ik een ontwerp van decreet afwerken. Ik wacht 
nu op de eerste inbreng van de reeds vermelde 
werkgroep. Vermoedelijk zal ik in het begin van 
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het zomerreces aan het opstellen van het eigenlij-
ke ontwerp van decreet beginnen.

De krachtlijnen van dit ontwerp van decreet staan 
in het Vlaams regeerakkoord. De clubs zullen 
opnieuw centraal worden gesteld. De clubs zul-
len evenwel met de gemeenten en met de scholen 
moeten samenwerken. In het decreet op de sport-
diensten gaat het enkel over de samenwerking tus-
sen de clubs en de gemeenten. In de toekomst zul-
len de clubs met de gemeenten en met de scholen 
moeten samenwerken. De clubs en de wijkgebon-
den initiatieven die ter promotie van de clubs wor-
den genomen, zullen fors worden ondersteund. 
De samenwerking met de scholen kan een aanzet 
geven om mijn grote droom, de brede school, te 
realiseren.

Wat sport betreft, kunnen de clubs en de scholen 
in een eerste fase een convenant over het gebruik 
van de sportinfrastructuur sluiten. We willen ons 
niet louter tot overeenkomsten met de clubs over 
het gebruik van de sportinfrastructuur beper-
ken. Door middel van experimentele projecten 
of  pilootprojecten willen we de clubs een mede-
verantwoordelijkheid bij de na- en voorschoolse 
kinderopvang geven. Tijdens de voorschoolse 
opvang is het misschien wat te vroeg om aan sport 
te doen. Tijdens de naschoolse opvang moeten 
sport-, jeugd- en culturele organisaties een zekere 
verantwoordelijkheid krijgen.

Punt 5 van de resolutie betreft de aanpassing van 
de decreten inzake de betoelaging van de privé-
sportinfrastructuur. Op dit vlak moet de minister 
van Onderwijs het initiatief  nemen. Het gaat hier 
in hoofdzaak immers om de subsidiëring van de 
sportaccomodatie van scholen. Voor het overige 
moet ik een initiatief  nemen. Ik ben evenwel van 
plan om, in samenwerking met de specifieke top-
sportfederaties, enkel initiatieven met betrekking 
tot de topsportinfrastructuur te nemen. Aange-
zien deze materie buiten het bestek van deze vra-
gen valt, wil ik hier nu niet dieper op ingaan.

Punt 6 van de resolutie betreft het inschrijven van 
een meldingsplicht aan het Bloso in de bestaande 
regelgeving inzake stedenbouw en leefmilieu. De 
minister van Leefmilieu en de minister van Ruim-
telijke Ordening moeten op dit vlak de nodige ini-
tiatieven nemen. Conform de beleidsnota Sport 

heb ik zelf  het initiatief  genomen om de interde-
partementale werkgroep Ruimtelijke Ordening, 
Leefmilieu en Sport opnieuw op te starten. Deze 
werkgroep heeft de opdracht gekregen de Vlaam-
se Regering een aantal voorstellen met betrekking 
tot de aanpassing van de vigerende regelgeving 
inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu voor te 
leggen.

Aangezien de projectstudie over de Sportdata-
bank Vlaanderen nog niet is afgerond, kan de 
kostprijs van dit project nog niet worden bepaald. 
De uitvoering van de andere punten van de reso-
lutie vergt in eerste instantie geen bijkomende 
financiële middelen. Het blijft echter mijn ambitie 
om het decreet op het lokaal sportbeleid verder 
te ontwikkelen. Ten gevolge van deze ontwikke-
lingen zou het budget voor het lokaal sportbeleid 
tegen het einde van deze legislatuur met de mid-
delen voor de uitvoering van het decreet op het 
lokaal jeugdbeleid vergelijkbaar moeten zijn. De 
middelen die momenteel aan de uitvoering van 
het decreet op de sportdiensten worden besteed, 
zullen hiervoor worden aangewend. In totaal 
gaat het hier om een aanzienlijk bedrag. Tegen 
het einde van de legislatuur zullen we ongeveer 18 
miljoen euro aan het lokaal sportbeleid besteden. 
Zoals ik daarnet al heb aangegeven, is een deel 
van dit geld uit heroriënteringen afkomstig. Het 
gaat hier niet om nieuwe middelen.

Inzake de gevolgen van de uitvoering van de reso-
lutie is het mijn bedoeling tegen het einde van de 
legislatuur concrete resultaten voor te kunnen leg-
gen. Deze resultaten zijn onder meer afhankelijk 
van de medewerking van de diverse betrokken 
actoren.

Bepaalde privé-instellingen in Vlaanderen stellen 
hun niet-gebruikte sportinfrastructuur momen-
teel al buiten de schooluren open. De sportdien-
sten treden hierbij als bemiddelaar op en trachten 
kwaliteitsvolle en betaalbare sportvoorzieningen 
ter beschikking te stellen. Soms maken de lokale 
besturen en de scholen afspraken en worden con-
venants met betrekking tot het cogebruik van de 
privé-sportinfrastructuur afgesloten. Aangezien 
dergelijke projecten reeds bestaan, vind ik het niet 
prioritair pilootprojecten in het leven te roepen.

Ik wil dit laatste punt even aan de hand van een 
concreet voorbeeld illustreren. In 2001 heb ik voor 
het laatst in geld voor de gemeentelijke sportinfra-
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structuur voorzien. Nadien is die begrotingspost 
afgeschaft. Deze infrastructuur wordt nu door 
het Gemeentefonds gefinancierd. Ik heb toen een 
afspraak met de VGC en met een school gemaakt. 
Het Jan van Ruusbroec College te Laken beschikt 
over een indrukwekkende sportinfrastructuur. 
Het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard 
vertegenwoordigt het lokale verenigingsleven. 
De afspraak houdt in dat de sportinfrastructuur 
van het college in cogebruik wordt opengesteld. 
De VGC heeft in een afzonderlijke, rechtstreek-
se ingang tot de sportinfrastructuur voorzien. 
Momenteel wordt de sportinfrastructuur, vooral 
tijdens de verlofperiodes, maar ook ’s avonds, in 
nauwe samenwerking met het gemeenschapscen-
trum gebruikt. Dit is slechts een voorbeeld. Het 
is evenwel de bedoeling deze werkwijze in het 
kader van het Sport-voor-Allendecreet en van het 
decreet op het lokaal sportbeleid voort te zetten.

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe: Ik wil de minister bedan-
ken voor zijn uitvoerig antwoord. Het doet me 
uiteraard plezier dat hij al een belangrijke aanzet 
tot de implementatie van de resolutie heeft gege-
ven. Ik besef  dat alles pas binnen een aantal jaren 
volledig zal zijn geïmplementeerd.

Ik zou de minister in dit verband nog een tip wil-
len meegeven. Een gedeelte van de middelen van 
de GIMV zal aan schoolinfrastructuur worden 
besteed. De minister zou minister Vandenbroucke 
een suggestie kunnen doen. Het bouwen van 
sportinfrastructuur met de steun van de Vlaamse 
overheid zou voor scholen een voorwaarde kun-
nen worden om bijkomende stimulansen te krij-
gen. Dit denkspoor is misschien het onderzoeken 
waard. Samen met de minister van Ruimtelijke 
Ordening moet worden gezocht naar hefbomen 
en stimulansen zodat die punten zo snel mogelijk 
kunnen worden geïmplementeerd.

De voorzitter: Mevrouw Morel heeft het woord.

Mevrouw Marie-Rose Morel: Deze discussie is ook 
gevoerd in de commissie Onderwijs. Het is zeker 
niet zo dat de scholen willen tegenwerken. Het 
probleem is veeleer van praktische aard. Extra 
lasten zoals het afsluiten van de sporthal, het uit-

zetten van de verwarming of  het doven van de 
lichten komen immers altijd terecht op de schou-
ders van de leerkrachten. Als daarvoor een prak-
tische oplossing kan worden gevonden, dan staan 
we alweer een stap dichter bij een oplossing.

Minister Bert Anciaux: Dat is juist maar daar-
voor moet men ook vertrouwen hebben in ande-
re mensen. In vele gevallen vertrouwt de directie 
van de school alleen de leerkrachten zelf  voor al 
die praktische zaken. Daartoe kunnen sluitende 
afspraken worden gemaakt en kan een sluitend 
contract worden afgesloten.

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord.

De heer Steven Vanackere: Er is nog een ander 
probleem dat moet worden opgelost, namelijk het 
fiscale. Vele scholen zijn bang dat wanneer ze hun 
infrastructuur ter beschikking stellen voor andere 
activiteiten dan louter onderwijsactiviteiten en 
daarvoor worden vergoed, ze een deel van hun 
vrijstelling bijvoorbeeld inzake onroerende voor-
heffing zouden verliezen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Marie-Rose Morel 
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de definitieve 
naamswijziging van het Paleis voor Schone Kunsten 
(PSK) in Bozar en de mogelijke Vlaamse subsidië-
ring van Bozar

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Morel tot de heer Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
over de definitieve naamswijziging van het Paleis 
voor Schone Kunsten (PSK) in Bozar en de moge-
lijke Vlaamse subsidiëring van Bozar.

Mevrouw Morel heeft het woord.

Mevrouw Marie-Rose Morel: Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, in maart 2003, bij de 
voorstelling van het seizoen 2003-2004, stelde het 
Paleis voor Schone Kunsten zijn nieuwe naam en 
logo voor, namelijk Bozar, of  de fonetische spel-
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ling van Palais des Beaux Arts. De Nederlandsta-
lige leden van de raad van bestuur protesteerden 
tegen deze blijkbaar eenzijdige beslissing want dit 
betekende vanzelfsprekend een uiting van de een-
taligheid van het Paleis voor Schone Kunsten.

Aanvankelijk werd gedacht dat het om een tijde-
lijk logo ging. Intussen blijkt echter dat kosten 
noch moeite zijn gespaard om het logo overal te 
drukken. De benaming Bozar zal dan ook blijven.

Deze naamsverandering drukt een Fransta-
lige stempel op het Paleis voor Schone Kunsten. 
Nochtans is het PSK een biculturele instelling en 
mag het zijn activiteiten niet uitsluitend op een of 
andere taalgroep richten.

Het PSK is een federale instelling en werd formeel 
opgericht bij wet van 7 mei 1999 in de vorm van 
een NV van publiek recht met sociale doeleinden. 
In artikel 3 van de beheersovereenkomst van 2002 
staat dat de volledige tweetaligheid van het PSK 
bewaard moet blijven. Voor mij is tweetaligheid 
nog steeds Frans en Nederlands. Er zijn andere 
voorbeelden in Brussel waar dat wel kan zoals het 
Kunsten-Festival-des-Arts en De Munt-La Mon-
naie.

Aangezien Bozar een federale dotatie krijgt voor 
het gebouw en voor de personeelskosten, moet 
de overeenkomst die met de federale overheid 
is gesloten op het vlak van tweetaligheid op zijn 
minst worden nageleefd. Bozar heeft ook fondsen 
nodig voor zijn werking en doet daarvoor regel-
matig een beroep op de Franse Gemeenschap 
maar ook op de Vlaamse Gemeenschap. De mar-
ketingnaam Bozar klinkt zeer Frans. Wanneer het 
PSK zich Franstalig wil oriënteren, moet het geen 
middelen komen vragen aan de Vlaamse Gemeen-
schap. In het kader van het kunstendecreet rekent 
Bozar op een subsidie van 1,2 miljoen euro, als-
ook op een structurele vastlegging daarvan op 
lange termijn.

In het kader van het kunstendecreet hebben de 
beoordelingscommissies hun vaststellingen meege-
deeld. Terzijde wil ik even wijzen op een spellings-
fout, meer bepaald de dubbele -e- in de hoofding 
van de VOBK, de Vereenigde Organisatievormen 
Beeldende Kunst

Bozar heeft tweemaal een negatief  advies gekre-
gen omdat er op twee verschillende criteria is 
beoordeeld. Inhoudelijk zou Bozar te receptief  
zijn. Ook op zakelijk vlak is er een probleem 
omdat Bozar middelen krijgt van de federale 
overheid maar ook nog komt aankloppen bij de 
Vlaamse Gemeenschap. De boekhoudkundige 
regels die worden gehanteerd, blijken niet echt 
duidelijk te zijn.

Bovendien heeft toenmalig minister Van 
Grembergen in 2003 een rechtstreekse subsidie 
toegekend van 624.000 euro. Het ging over de 
subsidies die vroeger werden toegekend aan de 
Filharmonische Vereniging van Brussel, de Ver-
eniging voor Volksconcerten en de vzw Paleis.

Het is niet alleen de naam Bozar die me stoort, 
maar ook de programmering. Normaal gezien 
moet de programmering beide landsdelen bedie-
nen. Visionair België, c’est arrivé près de chez 
nous, Magritte en de fotografie, Art Deco, Art 
Nouveau, Studio Belgique, het komt me allemaal 
heel Franstalig voor. De enige Vlaamse inbreng 
is afkomstig van de Vlaamse kunstcollectie waar 
onder andere het Groeningemuseum in Brugge 
aan deelneemt.

De programmatorische invulling die wordt gege-
ven aan een biculturele instelling is niet correct. 
Beide landsdelen moeten worden bediend. Ik wil 
overigens ook verwijzen naar een resolutie die 
in 1999 in dit parlement is goedgekeurd. Daarin 
staat dat op termijn de biculturele instellingen in 
aanmerking moeten komen voor de overdracht 
aan de twee deelstaten.

Minister Bert Anciaux: In de commissie voor 
Brussel is daarover vanmorgen een vraag om uit-
leg gesteld.

Mevrouw Marie-Rose Morel: Mijnheer de minis-
ter, als de benaming Bozar dan toch vastligt, dan 
wil ik u vragen om de nodige druk op de ketel te 
zetten. Dat kan altijd wanneer het over geld gaat.

Het PSK is een culturele instelling voor beide 
landsgedeelten. Als federale instelling in Brussel 
staat het ter beschikking van de Nederlandstali-
gen en de Franstaligen. Het lijkt me dan ook niet 
meer dan logisch dat de officiële naam in beide 
talen zou worden weergegeven.

Morel
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Mijnheer de minister, wat vindt u van de bena-
ming Bozar? Bent u bevoegd om de federale over-
heid daarover aan te spreken en de eventuele toe-
kenning van Vlaamse subsidies in het kader van 
het kunstendecreet daaraan te koppelen? Kunt u 
meer duidelijkheid geven over de subsidies van 
2003? Ik heb daar geen contract of dergelijke over 
teruggevonden. Als ik tot slot het artistieke pro-
gramma van Bozar bekijk, dan vraag ik me af 
waar we de gerespecteerde samenwerking tussen 
de verschillende gemeenschappen en culturen in 
Brussel als interculturele stad kunnen terugvin-
den.

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord.

De heer Steven Vanackere: Nomen est omen, zegt 
men soms. Maar toch: een van de best functio-
nerende culturele instellingen in Brussel die door 
de Vlaamse Gemeenschap wordt aangestuurd, 
heet de Ancienne Belgique. Die naam, en het feit 
dat de naam leeft, getuigt van de capaciteit van 
de Vlaamse gemeenschap om in de hoofdstad op 
een niet-verkrampte manier aanwezig te zijn. Een 
taalpuristische invalshoek leidt niet tot het ont-
warren van de echte problemen. Het echte pro-
bleem wordt in de vraag van mevrouw Morel een 
heel klein beetje aangekaart en het behelst niet de 
naam van de instelling. De politiek relevante vra-
gen die in deze commissie aan bod zouden mogen 
komen, hebben betrekking op de werking en het 
programma. De discussie mag zich niet beperken 
tot een debat over de naam van de instelling. Ik 
zeg niet dat mevrouw Morel dat doet, maar ze 
heeft haar vraag wel opgehangen aan iets wat 
mijns inziens een detail van het cultuurbeleid in 
Brussel is. De Brusselaars en de Vlamingen met 
een hart voor Brussel en cultuur liggen echt wel 
van andere zaken wakker.

De voorzitter: De heer De Clerck heeft het woord.

De heer Stefaan De Clerck: Ik ben erg blij met 
de uiteenzetting van de heer Vanackere. Ik wil er 
enkel nog aan toevoegen dat onze Brusselse instel-
lingen een Vlaamse, maar ook een Europese en 
internationale rol hebben. We moeten daarom de 
kracht opbrengen om niet alleen onze eigen win-
kel te beheren, maar om ook oog te hebben voor 
onze plaats als Vlamingen in Brussel, in Europa 

en de wereld. Ook op dat vlak moeten we kunnen 
scoren, en onze minister heeft op dat vlak een ver-
antwoordelijkheid. 

De voorzitter: De heer Marginet heeft het woord.

De heer Werner Marginet: We hebben in Vlaan-
deren jaren tegen de verfransing van namen van 
openbare gebouwen, winkels, bedrijven en ande-
re zaken gevochten. Vandaag hoor ik hier eigen-
lijk zeggen dat men pas een goede Vlaming is als 
men tolerant staat tegenover Franse namen van 
Vlaamse instellingen, en als men dat niet is, dat 
men dan ‘verkrampt’ is. Het zijn vreemde uitspra-
ken.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, 
geachte collega’s, tot spijt van wie ’t benijdt, zal 
ik hier mijn persoonlijke mening verwoorden. Ik 
hoop dat dit kan zonder dat daar veel politieke 
commotie aan wordt verbonden. In antwoord op 
de eerste vraag in verband met het nieuwe logo of 
de nieuwe roepnaam voor het Paleis van Schone 
Kunsten of  het Palais des Beaux Arts kan ik u 
meedelen dat ook ik niet zo gelukkig was en ben 
met het beperkte overleg en de ongelukkige com-
municatie over deze marketingingreep. Vooraf-
gaandelijk overleg met de Nederlandstalige leden 
was zeker opportuun geweest en het zoeken naar 
een consensus had niet misstaan. Over het al dan 
niet tijdelijke karakter van deze marketingcam-
pagne kan ik mij niet uitspreken, maar wat dat 
betreft zal ik niet nalaten de raad van bestuur om 
uitleg te vragen.

Terzijde wil ik toch beklemtonen dat het hier 
een marketingimago-ingreep betrof  die blijkbaar 
kaderde in een omvangrijker communicatiepro-
ces dat deze markante cultuurhistorische plek 
mede moest bevrijden van haar bestofte blazoen 
en oubollige imago. Ik vind dat goed. We moeten 
durven toegeven dat deze ingreep resultaten heeft 
opgeleverd. Het logo ‘Bozar’ ‘werkt’. Dit logo laat 
ook toe dat de naam wordt aangevuld naargelang 
van het deelterrein: bijvoorbeeld Bozar Music en 
Bozar Expo. Overigens is de naam ‘Paleis voor 
Schone Kunsten’ niet verdwenen. Zo komt hij 
in drie talen voor op de jongste seizoenfolder. 
Bovendien merk ik op dat de naam ‘Paleis voor 
Schone Kunsten’ niet echt een sprankelende naam 
was.

Morel
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De tweede vraag gaat over de subsidiëring in het 
kader van het kunstendecreet. Zoals u correct 
aangeeft, heeft het Paleis voor Schone Kunsten 
een aanvraag voor structurele ondersteuning in 
het kader van het kunstendecreet voor de peri-
ode 2006-2009 ingediend. Ik heb akte genomen 
van de preadviezen. Zoals u weet, loopt momen-
teel de procedure. Uiterlijk op 15 mei verwacht ik 
een definitief  advies. Op basis van alle elementen 
die binnenkort voorliggen, zal ik zowel voor het 
PSK als voor alle andere organisaties die een aan-
vraag hebben ingediend, een voorstel van beslis-
sing voorleggen aan de Vlaamse Regering. Ik wil 
en kan daarover nu geen uitspraken doen.
 
Wat uw derde vraag betreft, vind ik het nogal 
overdreven om te stellen dat de marketingope-
ratie ‘Bozar’ getuigt van weinig respect voor de 
Nederlandstalige bezoeker. Op dat laatste komt 
uw opmerking uiteindelijk neer. Het neologisme 
‘BOZAR’ getuigt van een zekere dichterlijke vrij-
heid dat doet denken aan de grote James Ensor 
die het had over de ‘Beausards’ wanneer hij de 
kunstzinnige elite wilde schofferen.

Het klopt dat in het PSK momenteel ‘Visio-
nair België’ loopt. De tentoonstelling biedt een 
kritische kijk op dit land door de bril van een 
Zwitsers curator en via de kunsten die zich per 
definitie al kritisch opstellen. Van een echte pro-
pagandatentoonstelling voor België zou ik niet 
durven gewagen, maar eerder van een lucide kijk 
op de geschiedenis van de belgitude. Het is ove-
rigens een aanrader. Gezien de belangrijke plaats 
die dit gebouw de voorbije eeuw letterlijk en 
figuurlijk heeft ingenomen in het cultuurland-
schap van dit land, lijkt het mij bijna vanzelf-
sprekend dat die specifieke tentoonstelling daar 
plaatsvindt. Want over het belang en de betekenis 
van dit Horta-gebouw zijn we het, naar ik mag 
hopen, toch eens.

Tot slot heb ik nog twee bedenkingen. Ik stel 
met ongenoegen vast dat in de vieringen van 175 
jaar België en 25 jaar Vlaanderen het tweede luik 
amper aan bod komt. Dat stoort me fundamen-
teel. Verder herhaal ik dat ik met alle middelen 
waarover ik beschik, uitvoering zal geven aan de 
resolutie waarin wordt gesteld dat we moeten stre-
ven naar de omvorming van bicommunautaire 
instellingen naar cocommunautaire instellingen.

De voorzitter: Mevrouw Morel heeft het woord.

Mevrouw Marie-Rose Morel: Ik dank de minis-
ter voor zijn antwoord. Ik ben zeer verheugd te 
kunnen vaststellen dat een en ander de minister 
stoort. Ik ga echter helemaal niet akkoord met 
de heer Vanackere. Ook in Antwerpen staan er de 
‘Métallurgie’ en andere bedrijven en instellingen 
met een Franse naam. Die restanten tonen aan 
dat we eens op taalkundig vlak zijn onderdrukt. 
Ik vind echter niet dat we vandaag de klok moe-
ten terugdraaien en van het Paleis voor Schone 
Kunsten Bozar moeten maken.

Mijnheer De Clerck, uw argument wat betreft de 
internationale rol, houdt geen steek. Als u aan een 
Amerikaan zegt ‘Let’s go to the Bozar’, dan weet 
die niet dat dit iets te maken heeft met het Palais 
des Beaux Arts. Ik ga daar niet mee akkoord, 
tenzij u enkel op de Franstalige markt mikt. Ik 
ga ervan uit dat u met het internationale meer 
bedoeld dan enkel Frankrijk.

Mijnheer de minister, ik ben blij dat u mijn 
bezorgdheid deelt.

Minister Bert Anciaux: U mag dat ook niet over-
roepen. Ik heb het langs beide kanten proberen te 
relativeren.

Mevrouw Marie-Rose Morel: Dit leeft onder de 
Vlaams-nationalisten. Ik begrijp dat dit misschien 
minder bij u leeft, maar het is belangrijk voor de 
Vlamingen.

De voorzitter: De heer De Clerck heeft het woord.

De heer Stefaan De Clerck: U hebt dat monopolie 
niet. We leven allemaal onder Vlamingen en heb-
ben een gezonde Vlaamse reflex.

Bozar functioneert, ook op het Europese en inter-
nationale niveau. Deze dimensie moet nu eenmaal 
meespelen omdat dit een belangrijke instelling is 
voor Brussel, Vlaanderen en België. Marketing is 
belangrijk en de naam moet dan ook een goede 
drager zijn. Zeg maar eens aan een Amerikaan: 
‘Let’s go to the PSK’.

Mevrouw Marie-Rose Morel: Het had net zo goed 
een woordspeling op het Nederlands kunnen zijn.

De heer Stefaan De Clerck: We kunnen daarover 
redetwisten, maar dit gaat over marketing.

Anciaux
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Uw partij heeft altijd de onverbeterlijke neiging 
om in te grijpen in de programmatie. (Opmerkin-
gen bij het Vlaams Belang)

Het komt terug naar boven.

Ik ben het met de minister eens dat 25 jaar federa-
lisme wat meer aan bod had mogen komen.

Minister Bert Anciaux: Dat is niet de schuld van 
het PSK.

De heer Stefaan De Clerck: Laten we in eigen boe-
zem kijken.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Mijnheer de minister, in 
het aanvraagdossier van het PSK dat nog steeds 
wordt gebruikt als de officiële juridische naam, 
maakt de instelling een uitdrukkelijke beweging 
waarbij voor de artistieke werking steeds meer de 
hand wordt gereikt naar de gemeenschappen. Het 
gebouw en de basiswerkingskost vallen onder een 
federale bevoegdheid, maar toch wil het PSK de 
samenwerking met de gemeenschappen opbou-
wen. Dat is een heel belangrijk facet, veel meer 
dan de naamgeving. Het feit dat een federale cul-
turele instelling de hand reikt naar de gemeen-
schappen en ermee wil samenwerken, is een erken-
ning van de rol van de gemeenschappen.

Ik nodig u uit om het programma van het PSK 
door te lichten. Onze Vlaamse orkesten, dans-
gezelschappen en dergelijke meer, komen in zeer 
ruime mate aan bod. Ze vinden daar het meest 
belangrijke internationale plateau. Het PSK is een 
ambassadeur voor de Vlaamse cultuur in het bui-
tenland.

Ik wil de opmerking van de minister over 25 jaar 
federalisme relativeren. Binnenkort loopt er een 
tentoonstelling van Ensor tot Bosch. Het gaat om 
een Vlaamse kunstcollectie uit Vlaamse topmu-
sea, aangevuld met een aantal internationale top-
stukken van Vlaamse kunstenaars. Bozar heeft de 
beste relatie met topmusea uit de wereld. We zul-
len kunnen laten zien wat een ongelooflijke kunst-
collectie we hebben. Het is niet allemaal kommer 
en kwel.

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord.

De heer Stefaan Vanackere: Ik wist dat ik met een 
relativerende opmerking over de naam, de wind 
van voren zou krijgen. Ik wilde alleen maar zeg-
gen dat er in de discussie over het cultuurbeleid 
van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, er meer 
belangrijke onderwerpen zijn dan de naamge-
ving. We hebben met deze commissie een bezoek 
gebracht aan het PSK, waarbij jammer genoeg 
niemand van het Vlaams Belang aanwezig was. 
We hebben er gesproken over datgene wat echt 
van tel is.

Deze morgen hebben we nog een debat gevoerd 
over Flagey, wat ook nogal Frans klinkt. We zijn 
daar tot een oplossing gekomen die de Vlaamse 
Gemeenschap toelaat om op een heel prominen-
te manier leiderschap te nemen in de hoofdstad 
op het culturele vlak. Als we gezegd hadden dat 
we pas tevreden zouden zijn als Flagey ‘Schild 
en vriend’ heette, dan zou ik dezelfde opmerking 
hebben gemaakt. Het is veel belangrijker dat de 
Vlaamse Gemeenschap op een correcte manier in 
de hoofdstad aan haar trekken komt op het vlak 
van onthaal, programmatie en beheer. We moeten 
de capaciteit hebben om zoiets als naamgeving te 
relativeren en mogen daar niet het eerste punt van 
maken.

Als in de familie een kind wordt geboren, heb ik 
soms ook bedenkingen bij de naam. Ik zet me 
daar snel overheen en kijk naar het kind zelf. We 
moeten hetzelfde doen met Bozar. Om het met een 
Chinees spreekwoord te zeggen, moeten we kijken 
naar welke muizen de kat vangt. We moeten niet 
kijken naar de kleur of de naam die ze heeft.

De voorzitter: Ik dank u voor de Nederlandse ver-
taling van de Chinese uitdrukking.

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijn absolute aandacht 
gaat naar het artistieke project, het versterken 
ervan en in de toekomst misschien ook de samen-
werking tussen de gemeenschappen. Ook al is dit 
niet het meest belangrijke, toch besef  ik dat de 
naamgeving enige gevoeligheid kan opwekken, 
gelet op de geschiedenis.

We hebben het hier ook al eens gehad over het 
gebruik van BXL. Voor heel wat jongeren staat 
dat voor Brussel, maar voor mij roept dit herin-
neringen op aan de periode waarbij BXL anti-
Vlaams was. Het was het symbool van het FDF 

De Clerck
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in Brussel. Misschien word ik oud en is dat alle-
maal achterhaald, maar het ligt gevoelig. Het-
zelfde geldt voor het PSK. In het verleden was het 
respect voor de Nederlandstalige inbreng, voor de 
Nederlandstalige cultuur en de Vlaamse aanwe-
zigheid binnen het PSK niet zo vanzelfsprekend. 
Er is daar een grondige evolutie in. Het woord 
Bozar heeft een Franstalige weerklank, maar ik 
relativeer dat. In de toekomst zal de commotie 
hierover zonder enige twijfel wegvallen. Met enige 
creativiteit zou ook een marketingoperatie kun-
nen worden opgezet met een neutrale naam.
 
Ik heb niet zozeer problemen met de naam, maar 
wel met het gebrek aan overleg daarover. Ik ver-
ontschuldig me ervoor dat ik er ook ‘beaux arts’ 
in hoor.

De heer Stefaan De Clerck: Het is alleszins beter 
dan Bazar.

Minister Bert Anciaux: Misschien was dat minder 
gevoelig geweest. De voorzitter had me dat ook al 
gesuggereerd.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Gracienne Van 
Nieuwenborgh tot de heer Bert Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over 
de administratieve vereenvoudiging van het lokale 
cultuurbeleid

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van mevrouw Van Nieuwenborgh tot de heer 
Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de administratieve vereen-
voudiging van het lokale cultuurbeleid.

Mevrouw Van Nieuwenborgh heeft het woord.

Mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh: Mijn-
heer de voorzitter, mijnheer de minister, dames en 
heren, in de beleidsnota Cultuur wordt uitdrukke-
lijk gesteld dat de planlast voor de lokale besturen 
zal worden verminderd. Een eerste initiatief  is de 

beslissing om de tussentijdse bijsturing van zowel 
de cultuurbeleidsplannen als de beleidsplannen 
van de bibliotheek en van het cultuurcentrum 
te laten wegvallen. Dit was voor de sector goed 
nieuws.

Even later viel echter minder goed nieuws in de 
bus. Ter voorbereiding van de visitatiebezoe-
ken die in het decreet lokaal cultuurbeleid zijn 
gepland, kregen de culturele centra een reeks vra-
genlijsten. De visitaties zijn een zeer goed idee. 
In de toekomst zullen ze een nuttig instrument 
betekenen. Het gaat niet over de controle op zich, 
maar over de timing ervan.

Er worden veel gegevens opgevraagd. Juist dat 
vergt weer eens veel extra werk van de directies 
en medewerkers van de CC’s. Dit komt dan nog 
op het moment dat zij volop bezig zijn met het 
opstellen van het werkingsverslag, dat volgens het 
‘oude’ systeem moet gebeuren. Bovendien werd 
de basisinformatie van 2004 niet op de gevraagde 
manier verzameld. Ze zal op korte termijn – als 
ze al beschikbaar is – herwerkt moeten worden. 
Terwijl het nieuwe systeem wordt uitgetest, is men 
nog bezig met het oude systeem. Niemand weet 
nog welke manier de juiste is, en of  nog wel de 
juiste feiten worden verzameld. Het klinkt nogal 
kafkaiaans, maar dat is het ook.

Pas na de visitaties en na de verwerking van de 
gegevens zal definitief  worden bepaald welke 
gegevens in de toekomst op welke manier meege-
deeld en verwerkt moeten worden. Op zich is dit 
opnieuw een positief  aspect, het gaat opnieuw om 
de timing. De beslissingen zullen immers pas eind 
van dit jaar vallen. Het nieuwe systeem kan dit 
jaar niet meer worden ingevoerd.

Mijnheer de minister, zou het niet beter zijn om de 
nieuwe gegevensverzameling pas in 2006 van start 
te laten gaan? Kunt u intussen laten onderzoeken 
of  hiertoe een vorm van standaardpakketten ter 
beschikking kan worden gesteld zodat de gege-
vensverzameling op een uniforme en geautomati-
seerde manier kan gebeuren? Zult u erover waken 
dat reeds beschikbare informatie, bijvoorbeeld via 
de cultuurdatabank, niet opnieuw opgevraagd 
wordt en sdat de centra dus niet telkens dezelfde 
gegevens ter beschikking moeten stellen?

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

Anciaux
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De heer Johan Verstreken: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, dames en heren, ik sluit me 
aan bij de vraagsteller. Ik ben het ermee eens dat 
culturele centra beleids- en andere plannen moe-
ten indienen. Dat komt de creativiteit ten goede. 
Het geeft ons meer zicht op de meerjarenplan-
ning. De opmaak van een beleidsplan doet bibli-
otheken, CC’s of  gemeenschapscentra nadenken 
over hun beleid. Het komt hun werking ten goede. 

Momenteel dreigen de centra echter te bezwijken 
onder – soms nutteloze en overbodige – enquê-
tes en allerhande lijstjes. Dat vormt natuurlijk 
een administratieve overlast. De centra moeten 
haast meer tijd spenderen aan hun administratie 
dan aan hun werking. Dit is jammer, want het is 
een soort betutteling en remt het vrij initiatief. We 
moeten erop toezien dat de creativiteit van de cen-
tra niet aan banden wordt gelegd.

Mijnheer de minister, bent u zich bewust van deze 
planlast? Bent u bereid na te gaan hoe die papier-
berg kan worden geslecht?

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer Verstreken, ik 
kan u een eenvoudig antwoord geven op uw vra-
gen door tweemaal ‘ja’ te zeggen.

Mevrouw Van Nieuwenborgh, collega’s, om de 
planlast te verminderen heb ik inderdaad beslist 
de tussentijdse bijsturing van de cultuurbeleids-
plannen en de beleidsplannen van bibliotheken 
en cultuurcentra te laten wegvallen. Dit moet 
gaandeweg passen in een algemene strategie om 
de documenten die gemeenten ter beschikking 
moeten stellen, enkel te richten op wat voor een 
Vlaams beleid essentieel is.

De visitatiebezoeken waarmee de administratie, of 
concreet het team lokaal cultuurbeleid, in maart 
gestart zijn, vinden hun legitimatie in de artikels 
28 van het decreet van 13 juli 2001 houdende het 
stimuleren van een kwalitatief  en integraal lokaal 
cultuurbeleid en 45 van het uitvoeringsbesluit van 
dit decreet. Vooreerst bepaalt het decreet dat de 
gemeenten de door de Vlaamse Regering gevraag-
de gegevens over het cultuurcentrum te allen tijde 
moeten verstrekken in de door de bevoegde admi-
nistratie bepaalde vorm. Dat is een verplichting 

voor de gemeenten. Verder stipuleert het besluit 
dat de administratie tijdens de looptijd van de 
beleidsplannen ten minste één keer de uitvoering 
ervan zal evalueren.

Ten slotte staat in artikel 75 van het decreet dat de 
Vlaamse Regering 5 jaar na het in werking treden 
van dit decreet een algemene evaluatie zal maken 
van de bereikte effecten op het lokaal cultuurbe-
leid. Het decreet trad in werking in 2001, maar 
sloeg op de werking vanaf  januari 2002. De eva-
luatie zal dus moeten gebeuren in 2007. In 2003 is 
het team lokaal cultuurbeleid begonnen met eva-
luaties om op basis van het gemeentelijke beleids-
plan na te gaan wat de effecten van het decreet 
lokaal cultuurbeleid waren. Het antwoord op de 
open vragen gaf  een zeer genuanceerd beeld van 
de lokale situatie, maar het was veel moeilijker om 
die resultaten om te zetten in een algemene status 
van het culturele leven in Vlaanderen. Daarom 
heeft het team lokaal cultuurbeleid het evaluatie-
concept in de loop van 2004 grondig bijgestuurd. 
Er wordt vertrokken van de aandachtspunten in 
het decreet. De nadruk ligt voortaan op het ver-
zamelen van objectieve cijfers over de situatie van 
het lokaal cultuurbeleid over heel Vlaanderen.

De bedoeling van deze registratie is vierledig. Als 
minister van Cultuur wil ik een globaal beeld van 
de sector krijgen. Dit impliceert dat de admini-
stratie enkel de gegevens in kaart brengt die rele-
vant zijn op Vlaams niveau. Ik wil ook nagaan 
hoe de gemeenten omgaan met de aandachtspun-
ten uit het decreet. Het beleidsplan, actieplan en 
werkingsverslag zijn hierbij instrumenten.

Op middellange termijn wil ik de effecten en 
de impact van het decreet in kaart brengen en 
nagaan welke tendensen zich aftekenen. Ten slotte 
is het de bedoeling de gegevens terug te koppelen 
aan de gemeente, de bibliotheek en het cultuur-
centrum, zodat die zich kunnen positioneren ten 
overstaan van een vergelijkbare gemeente, biblio-
theek en cultuurcentrum. Voor de cultuurcentra 
ligt de nadruk in een eerste fase op het verzamelen 
van cijfers. Een groot gedeelte van die gegevens 
wordt momenteel al jaarlijks doorgegeven in het 
jaarverslag. Deze cijfers zijn echter beperkt, vaak 
onjuist ingevuld en werden nooit gecontroleerd. 
Het gevolg is dan ook dat hier moeilijk beleidsre-
levante conclusies uit kunnen worden getrokken.
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Dat de administratie nu reeds start met het nieu-
we systeem van gegevensverwerking heeft vooral 
te maken met het feit dat ze het belangrijk vindt 
om de betrokkenen van bij het begin te betrekken 
bij de opbouw van een ‘definitief ’ systeem van 
gegevensverwerking. Om vanaf 2006 met een uni-
form systeem van gegevensverzameling te starten, 
is het bijgevolg noodzakelijk alle cultuurcentra 
in de loop van 2005 te bezoeken zodat de nieuwe 
registratieformulieren op een correcte, betrouwba-
re en uniforme manier worden ingevuld. Daarom 
vraagt het team lokaal cultuurbeleid ook de juist-
heid van de gegevens aan te tonen op basis van 
eigen registratiesystemen, folders, officiële docu-
menten, gemeenterekening, enzovoort. Het team 
lokaal cultuurbeleid ziet erop toe dat iedereen 
dezelfde definities hanteert bij het invullen van de 
tabellen.

Om de continuïteit in de statistische gegevens te 
garanderen, is het noodzakelijk dat de cultuurcen-
tra de gegevens over het werkingsjaar 2004 ook 
nog in het oude model van werkingsverslag invul-
len. Dit is echter eenmalig. Voor het werkings-
jaar 2005 vervalt het huidige werkingsverslag, 
bestaande uit een beschrijving van de uitvoering 
van het actieplan en uit een onderdeel statistische 
gegevens. 2005 is een overgangsperiode waarin de 
cultuurcentra de gelegenheid krijgen de eigen regi-
stratiesystemen aan te passen, zodat zij in staat 
zijn de gegevens over het werkingsjaar 2006 vol-
ledig en onmiddellijk te registreren.

Het is alleszins de bedoeling om vanaf 2007 over 
volledige én correcte gegevens te beschikken, die 
dan gaan over het werkingsjaar 2006. Dat jaar 
vormt dan meteen een belangrijke nulmeting. De 
werkingsjaren 2004 en 2005 zijn belangrijke proef-
jaren voor de nulmeting die zal plaatsvinden in 
2006. Het team lokaal cultuurbeleid is zich bewust 
van de problemen en zal de nodige clementie aan 
de dag leggen bij het verzamelen van de gegevens. 
Ik besef  dat we nu met z’n allen aan het pogen 
zijn om te komen tot een vermindering van de 
planlast die op enige bedenkingen kan stuiten.

Uit de evaluatiebezoeken is reeds gebleken dat 
verschillende cultuurcentra niet over gespecia-
liseerde software voor zaalverhuur beschikken. 
Het team lokaal cultuurbeleid noteert tijdens de 
bezoeken welke systemen reeds beschikbaar zijn 

en zullen onderzoeken in welke mate een stan-
daardpakket ter beschikking kan worden gesteld 
en onder welke voorwaarden.

Het team lokaal cultuurbeleid heeft reeds gesprek-
ken gevoerd met de cultuurdatabank en met de 
leveranciers van de ticketsystemen Cipal en Tinck 
om te laten onderzoeken in welke mate reeds 
beschikbare informatie kan worden gebruikt. Het 
is evident dat in de mate van het mogelijke een 
beroep zal worden gedaan op beschikbare syste-
men om de gegevensverzameling vlotter te laten 
verlopen.

Samengevat: er worden op dit ogenblik een aan-
tal initiatieven genomen om te komen tot een 
grondige verlaging van de planlasten zonder dat 
de controle en de noodzakelijke gegevens om een 
grondig beleid op te kunnen baseren, achterwege 
blijven. We zijn het er allemaal over eens dat er 
ernstige inspanningen moeten worden geleverd 
om die planlast naar beneden te halen. Ik heb 
daarvoor al een aantal opdrachten gegeven. Bij 
het overschakelen op een eenvoudigere en vlot-
tere gegevensverzameling wil ik onderzoeken of 
hier vooralsnog geen vereenvoudiging kan worden 
doorgevoerd zodat we in dit jaar geen verzwaring 
zullen hebben. Ik durf  me er niet over uitspreken 
dat dit mogelijk is. We zullen samen nagaan wat 
nog kan en wat niet.

De voorzitter: Mevrouw Van Nieuwenborgh heeft 
het woord.

Mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh: Mijnheer 
de minister, ik dank u voor het antwoord en voor 
de duidelijke intentie die eruit blijkt om iets te ver-
anderen aan de toestand.

Dat neemt niet weg dat het momenteel rampzalig 
is wat de betrokkenen allemaal moeten invullen. 
Ik wil erop aandringen om bij een bevraging enkel 
de zaken op te nemen die van belang zijn voor de 
beleidsbepaling van de Vlaamse Gemeenschap. 
Ik lees bijvoorbeeld in verband met het niet door 
de Vlaamse Gemeenschap betoelaagde personeel 
dat iemand die volgens het aanstellingsbesluit vol-
tijds werkt en vanaf  1 juli vanaf  het refertejaar 
overschakelt naar een halftijds arbeidsregime, in 
de kolom voor effectieve prestaties het cijfer 0,75 
krijgt. Ik vraag me dan af  wat de relevantie is van 
zoiets voor het cultuurbeleid. Hier gaat het over 
het geheel van het personeel. Ik dring erop aan 

Anciaux
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om bij de toekomstige bevragingen de lijst iets 
korter en efficiënter te maken.

Voorts dank ik u voor de hoopvolle perspectieven 
die u ons biedt.

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de minister, 
efficiëntie is inderdaad van heel groot belang. Ik 
dank u voor het antwoord en voor uw positieve, 
korte en krachtige stelling dat er gesnoeid zal wor-
den in de planlast voor mensen uit de cultuursec-
tor.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

- Het incident wordt gesloten om 12.16 uur.

_______________________
 
 
 
 

Van Nieuwenborgh



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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