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Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche

– De interpellatie wordt gehouden om 14.39 uur.

Interpellatie van de heer Jos Stassen tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de toekomst van de grote 
Vlaamse cultuurinstellingen

Interpellatie van de heer Erik Arckens tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over bepaalde problematische 
aspecten bij de toepassing van het Kunstendecreet 
en de verdeling van de subsidies

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de stand van zaken 
rond het Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur 
in Gent

Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans 
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de sociaal-artis-
tieke projecten

De voorzitter: Aan de orde zijn de samengevoeg-
de interpellaties van de heer Stassen tot de heer 
Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de toekomst van de grote 
Vlaamse cultuurinstellingen, en van de heer 
Arckens tot minister Anciaux, over bepaalde pro-
blematische aspecten bij de toepassing van het 
Kunstendecreet en de verdeling van de subsidies, 
met daaraan toegevoegd de vragen om uitleg van 
de heer Deckmyn tot minister Anciaux, over de 
stand van zaken rond het Forum voor Muziek, 
Dans en Beeldcultuur in Gent, en van mevrouw 
Hermans tot minister Anciaux, over de sociaal-
artistieke projecten.

De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, wan-
neer vragen en interpellaties op tijd worden inge-
diend en de behandeling ervan wordt uitgesteld, 
moeten we ze op het ogenlik dat ze uiteindelijk 
worden behandeld soms vanuit een ander perspec-
tief  bekijken. Ik wil deze interpellatie in een ander 
perspectief  plaatsen, namelijk in het perspectief  
van de beslissing die de Vlaamse Regering vorige 
week vrijdag heeft genomen, over de uitvoering 
en de subsidiëring van alle organisaties die onder 
het Kunstendecreet vallen. Het eerste deel van het 
Kunstendecreet wordt daardoor voor de eerste 
keer ingevuld voor periodes van 2 of 4 jaar.

Mijn interpellatie heeft, in militaire termen 
gesteld, betrekking op de vijandelijkheden die 
aan de beslissing vooraf  gegaan zijn. Er zijn heel 
wat adviezen gegeven. U vindt dat instellingen 
die voor de subsidiëring gedeeltelijk buiten het 
Kunstendecreet vallen en ad nominatim worden 
gesubsidieerd, toch moeten worden beoordeeld. 
Op zich is dat een goede zaak. 

Er zijn een aantal internationale commissies voor 
samengesteld die een aantal adviezen hebben 
gegeven die niet altijd even congruent met elkaar 
zijn. Vorige week hebben we daar al over gediscus-
sieerd naar aanleiding van de actuele vragen over 
de Vlaamse Opera. We zouden hetzelfde kunnen 
doen over het Ballet van Vlaanderen en dergelijke, 
maar ik ga nu niet herhalen wat er toen is gezegd.

Ik wil het hebben over de beslissing die u hebt 
genomen over het Kunstendecreet. De communi-
catie daarover werd globaal gezien positief  ont-
haald. We hebben behoorlijk wat nieuwe midde-
len uit de brand kunnen slepen. Daarnaast zijn er 
fondsen en internationale kredieten verschoven. 

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Donderdag 30 juni 2005
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Daardoor is het bedrag geëvolueerd van 11 naar 
16 miljoen euro.

U hebt beslist dat u initiatieven die rond één per-
soon zijn opgebouwd, niet meer structureel zult 
subsidiëren. Die initiatieven moeten via de ande-
re mogelijkheden van het Kunstendecreet, zoals 
beurzen, aansluiting zoeken bij de grotere struc-
turen. Heel wat organisaties zijn heel blij met de 
beslissingen, maar er zijn er ook die minder tevre-
den zijn, die bedenkingen hebben of  die hun con-
clusies hebben getrokken. Ik wil deze interpellatie 
verruimen tot de beslissing die is genomen over 
het Kunstendecreet. Dat is logisch, want ze is ver-
schoven tot na die beslissing. Vervolgens kom ik 
tot het onderwerp van de grote cultuurinstellin-
gen.

Mijnheer de minister, u hebt een groot aantal 
adviezen gevolgd. Andere hebt u anders ingevuld, 
en nog andere hebt u naast u neergelegd. Opval-
lend is het grote aantal negatieve adviezen dat u 
anders hebt ingevuld. Dat zijn de adviezen over 
De Zwarte Komedie en het Raamtheater. U moet 
maar beargumenteren waarom dat gebeurd is. Het 
is niet aan mij om te beoordelen of  dat goed of 
slecht is, maar ik kan wel uw argumenten beoor-
delen. Het omgekeerde is gebeurd met bijvoor-
beeld Dastheater, met Stef  Ampe, Arne Sierens en 
Johan Dehollander.

De voorzitter: Mijnheer Stassen, mag ik u vragen 
bij het onderwerp van de interpellatie te blijven?

De heer Jos Stassen: Onderbreekt u me maar als 
ik te lang bezig ben, maar ik wens toch deze vraag 
te stellen om vervolgens tot mijn interpellatie te 
komen.

Mijnheer de minister, u hebt een beslissing geno-
men in 2000, waarrond zij een programmatie 
hebben opgebouwd. Nu hebt u op basis van de 
uitvoering van die programmatie een andere 
beslissing genomen. Ongeacht de artistieke argu-
mentatie, is de vraag dus of  de spelregels niet tij-
dens het spel zijn veranderd. Hetzelfde geldt ook 
voor Ultima Thule, waarvoor er ook een vermin-
dering is.

Uit bepaalde beslissingen die u hebt genomen 
omtrent organisaties in Limburg, leid ik af  dat u 

een keuze hebt gemaakt. Misschien is het terecht 
dat er in Limburg een hele reeks organisaties 
erkend is, zodat nu niet meer gezegd kan wor-
den dat daar de regionale spreiding niet geldt. 
De vraag is wat heeft doorgewogen: de regionale 
spreiding of  de artistieke argumenten. U hebt 
ook een reeks beslissingen genomen over de grote 
organisaties.

De voorzitter: Mijnheer Stassen, ik moet u 
opnieuw vragen bij het onderwerp van uw inter-
pellatie te blijven.

De heer Jos Stassen: Ik kom nu tot het onderwerp, 
namelijk de grote cultuurinstellingen. U hebt deze 
interpellatie uitgesteld omdat ze te maken heeft 
met het Kunstendecreet en de uitvoering ervan. Ik 
heb daar geen probleem mee, maar het is dan ook 
logisch dat ik de interpellatie over de beslissingen 
omtrent de grote cultuurinstellingen die nomina-
tim zijn gesubsidieerd, situeer in het kader van de 
globale beslissingen. Ik vraag verduidelijking na 
wat ik in de pers heb gelezen over beslissingen die 
afwijken van de adviezen. Voor mij zijn die beslis-
singen nieuw in het beleid.

Mijnheer de minister, ik heb er Dastheater uitge-
pikt. Bij de vorige ronde was dat een nieuwkomer 
die onmiddellijk met een belangrijk budget van 
start kon gaan. Ze hebben een bepaald parcours 
afgelegd waarvan ze zelf  zeggen dat ze gedaan 
hebben wat de minister vroeg, namelijk het zoe-
ken naar synergie en dergelijke. Ze kunnen dat 
staven aan de hand van hun programmatie samen 
met HETPALEIS, De Vooruit enzovoort. Ze heb-
ben dus uitgevoerd wat u vroeg, en nu wordt er 
anders beslist. Ik vraag gewoon dat te situeren in 
het geheel van de beslissingen omtrent het Kun-
stendecreet.

In de vorige regeerperiode is een keuze gemaakt 
waar ik nog steeds achter sta. Er is een Kunsten-
decreet gemaakt, en geen Podiumdecreet, Muziek-
decreet of  decreet Beeldende Kunsten meer. Juist 
die integratie van dat alles is bepalend en maakt 
dat de beslissingen omtrent de grote cultuurinstel-
lingen in het geheel moeten worden gesitueerd. 
Mijnheer de voorzitter, daar ben ik nu mee bezig.

Mijnheer de minister, ik wil daar trouwens nog 
even mee doorgaan. Ik neem als voorbeeld enkele 
opvallende beslissingen, waaronder de beslissin-
gen die verband houden met Limburg, de beslis-
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singen die te maken hebben met synergie, en de 
beslissingen ingevolge het feit dat rond personen 
opgebouwde structuren niet meer gesubsidieerd 
worden. Dastheater was een voorbeeld, maar ik 
zal daar omwille van uw tijdsschema niet meer op 
ingaan.

De voorzitter: Mijnheer Stassen, als u me uitdaagt, 
blijf  ik graag zitten.

De heer Jos Stassen: Dan blijven we samen zitten. 
Dat is geen probleem. We hebben in deze commis-
sie al uren doorgebracht, we kunnen er nog wel 
een beetje meer over discussiëren.

De decreetgever heeft samen met de vorige rege-
ring geoordeeld een globale beslissing te moeten 
nemen over de grote cultuurinstellingen. De nomi-
natim gesubsidieerde instellingen waren daar een 
onderdeel van. De aanleiding tot mijn interpella-
tie was dat er heel wat onduidelijkheid is ontstaan 
omtrent wat de artistieke lijn zou zijn, en wat de 
lijn is van de beoordeling van de regering ten aan-
zien van deze organisaties. De adviezen die wer-
den gegeven in de aanloop tot deze beslissingen, 
spraken elkaar immers tegen.

Ik herhaal niet meer wat er vorige week tijdens 
het vragenuurtje over gezegd is. Het was toen ech-
ter heel onduidelijk welke richting het uit ging. 
(Opmerkingen van minister Bert Anciaux)

Ik bedoel vooraf. U hebt toen een antwoord gege-
ven dat duidelijk was over de artistieke lijn, en u 
hebt dat ook bevestigd bij de financiële honore-
ring van de meeste van de organisaties. We kun-
nen discussiëren over het ballet, bijvoorbeeld over 
de vraag of er daar niet de facto een vermindering 
van de werking is. Daarom zeg ik ook ‘de meeste 
van de organisaties’, en zou ik evengoed kunnen 
zeggen ‘op één na allemaal’.

Uw antwoord luidde dat u de artistiek onafhanke-
lijke werking van de grote instellingen zou garan-
deren. Dat hebt u nu ook financieel bevestigd, 
maar u hebt ook een onduidelijkheid gelaten, ook 
in uw communicatie achteraf. Het gaat erom wat 
uw beslissingen concreet betekenen voor de zake-
lijke structuren. Dat is nog altijd niet duidelijk, en 
wordt nu verschoven naar de discussie die volgend 

jaar wordt gevoerd over de beheersovereenkom-
sten. (Opmerkingen van minister Bert Anciaux)

Als over de beheersovereenkomsten nog dit jaar 
wordt onderhandeld met de organisaties, en als 
ze nog dit jaar worden ondertekend, dan ben ik 
blijkbaar verkeerd ingelicht. In elk geval hebt u 
het uitgesteld tot de behandeling van de beheers-
overeenkomsten, zodat het nog onduidelijk is wat 
dat betekent voor de zakelijke structuren van deze 
organisaties, die wel een gegarandeerd autonome 
artistieke werking hebben.

U hebt vorige week ook een antwoord gegeven 
waaruit we konden begrijpen dat het nog niet 
duidelijk is of  onafhankelijke organisaties zoals 
deFilharmonie en het VRO blijven bestaan, dan 
wel of  ze zakelijk gezien in één organisatie zullen 
opgaan. U hebt dat nog in het midden gelaten, en 
misschien zal dat ook gebeuren voor wat betreft 
het Ballet van Vlaanderen en God weet wat. Dat 
is een onzekerheid, en het is belangrijk dat u aan-
geeft welke richting het zal uitgaan.

Eigenlijk is een gedeelte van mijn interpellatie al 
achterhaald. Vorige week heb ik al een paar ant-
woorden gekregen. Bovendien hebt u onlangs een 
beslissing genomen over de financiële invulling.

Aangezien de adviezen elkaar soms tegenspraken, 
hebben we de grote cultuurinstellingen gedeeltelijk 
uit de bepalingen van het Kunstendecreet gelicht. 
De toekomst van deze instellingen is evenwel 
onduidelijk gebleven. We weten nog steeds niet 
goed welke richting we uitgaan. U hebt een beslis-
sing genomen over de toepassing van het Kun-
stendecreet. De grote cultuurinstellingen worden 
nominatief  gesubsidieerd. Ik zou u willen vragen 
waarom u bepaalde beslissingen over de artistieke 
invulling hebt genomen en waarom u de zakelijke 
aspecten van die beslissingen nog niet wil vastleg-
gen. Indien deze organisaties zouden fuseren, is 
het nog steeds niet duidelijk welke structuur ze 
zullen aannemen.

Ik zou u tevens willen vragen nog eens uit te leg-
gen waarom u cultuurinstellingen opgebouwd 
rond een persoon, niet verder wilt honoreren. U 
wilt eigenlijk dat deze instellingen zich bij de gro-
tere structuren aansluiten. We mogen echter de 
geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaande-
ren niet uit het oog verliezen. Heel wat belang-
rijke organisaties die momenteel hoge toppen 
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scheren, zijn destijds rond een bepaalde figuur 
opgebouwd. Het gaat hier soms om heel grote 
structuren. Ik denk onder meer aan Anne Theresa 
De Keersmaeker en aan Jan Fabre.

Ik vraag me af  waarom u met het verleden wilt 
breken. Eigenlijk stelt u op deze manier dat we 
een eindpunt hebben bereikt. Blijkbaar kunnen er 
in Vlaanderen geen cultuurinstellingen meer bij-
komen. Daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. 
De vorige keer dat dit onderwerp hier ter sprake 
is gekomen, heb ik gepleit voor een dynamisch 
snoeiwerk dat nieuwe organisaties toelaat. Blijk-
baar vindt u dat nieuwe initiatieven rond perso-
nen binnen de bestaande structuren moeten wor-
den genomen. Ik vraag me af  op basis van welke 
argumenten u deze keuze hebt gemaakt.

Het is een goede zaak, mijnheer de minister, dat 
u meer recurrente middelen voor de invulling van 
het Kunstendecreet hebt weten vrij te maken. Ik 
vraag me enkel af  waarom u de beslissing over de 
zakelijke invulling van de grote instellingen blijft 
uitstellen en waarom u vindt dat rond personen 
opgebouwde organisaties een plaats binnen de 
bestaande structuren moeten vinden.

De voorzitter: De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de voorzit-
ter, naar aanleiding van de kritiek die professor 
Laermans vorige donderdag op de mankementen 
in de toepassing van het Kunstendecreet heeft 
geuit, heb ik te elfder ure een interpellatieverzoek 
ingediend. Ik heb professor Laermans ooit eens 
urenlang voor Trends ondervraagd. Het valt me 
op dat hij zich nu zeer kritisch opstelt. Ik vraag 
me af wat er gebeurd is.

Ik heb vier stellingen uit de tekst van professor 
Laermans gelicht. Ik wil het bij deze vier stellin-
gen houden. Als gevolg van de gebeurtenissen van 
de voorbije dagen wil ik een van deze stellingen 
iets uitgebreider behandelen.

Professor Laermans maakt een onderscheid tus-
sen Anciaux I en Anciaux II. Het gaat hier bijna 
om koninklijke titels. Met Anciaux I heeft pro-
fessor Laermans samengewerkt. Anciaux II heeft 
hem evenwel 12.500 euro door de neus geboord. 
Hij beschikte enkel over een geschrift over de 

beeldende kunst en niet over de beeldende kunst 
zelf. Het is maar een ideetje.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, ik 
waardeer professor Laermans al jaren. Hij heeft 
vroeger mooie uitspraken over mij gedaan. Ik 
heb echter geen reden om hem nu minder hoog 
in te schatten. Ik neem zijn kritiek ernstig. Ik ga 
er niet van uit dat hij rancuneus is omdat hij de 
Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst niet 
heeft gekregen. Dat heeft er volgens mij niets mee 
te maken.

De heer Erik Arckens: Ik denk dat ook niet. Ik 
heb het dan ook bijzonder hypothetisch geformu-
leerd.

Ik begin bij ‘Het Cultureel Regiem’, een van 2002 
daterende publicatie van professor Laermans. In 
dit boekje stelt hij dat: ‘Het nadeel van een kunst-
beleid dat zich baseert op adviezen van experts de 
scheeftrekking is van het gesubsidieerde kunst-
aanbod in de richting van vernieuwende, meestal 
complexe en onconventionele kunstuitingen’. Pro-
fessor Laermans vroeg zich toen al af  hoe deze 
krachtlijn met het toenmalig beleid van minister 
Anciaux te rijmen viel. U wilde en wilt nog steeds 
meer diversiteit en een grotere cultuurparticipatie.

Momenteel is de kritiek van professor Laermans 
explicieter. Aangezien ik ze zelf  onderschrijf, wil 
ik enkele pertinente kritieken van de meest gere-
puteerde cultuursocioloog van Vlaanderen in de 
discussie aan bod brengen.

Ik begin met het volgende citaat: ‘De minister 
beschikt over een arsenaal termen, zoals cultuur-
participatie of  maatschappelijke betrokkenheid, 
als het bijvoorbeeld over het Raamtheater gaat. 
Daar gaat men straks alle beslissingen mee legi-
timeren. Het zijn gevaarlijke termen die zware 
inhoudelijke consequenties hebben.’ Het Raam-
theater heeft een negatief  advies ontvangen. De 
stadstheaters krijgen moeiteloos alle mogelijke 
lof  toegezwaaid. Ik wil hier niet dieper op ingaan. 
Iedereen begrijpt dat dit niet kan. Het lijkt wel of 
de stadstheaters aan precies op hun maat gesne-
den criteria beantwoorden. Het volksrepertoire-
theater kan het schudden. De beoordelingscom-
missie ziet meer heil in de zogeheten vernieuwing.

Het Raamtheater heeft hierover het volgende 
verklaard: ‘Men verwijt ons geen nieuw en jong 
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publiek aan te trekken, terwijl we schoolvoorstel-
lingen doen. Ons avondpubliek is misschien wat 
ouder dan het gemiddelde theaterpubliek, maar 
wat is daar op tegen?’

Ondanks de zogenaamde rode kaart, hebt u het 
Raamtheater, net als De Zwarte Komedie en Tap-
toe, uiteindelijk weer opgevist. In de pers hebt u 
die beslissing verantwoord door te vermelden dat 
het Raamtheater veel volk trekt. Dat is natuurlijk 
juist. Ik heb me laten vertellen dat het om tiendui-
zenden bezoekers per jaar gaat. Of het Raamthe-
ater een volksrepertoiretheater is, zoals de heer 
Nagels een paar weken geleden in De Standaard 
heeft verklaard, is dan weer een andere kwestie. Ik 
denk van niet.

Indien u vindt dat de beoordelingscriteria en
-commissie goed werk levert, moet u de adviezen 
respecteren. Indien u de criteria en de commis-
sie niet zo belangrijk vindt, kunt u op het einde 
van de rit plots andere maatstaven hanteren. Op 
die manier creëert u het beeld van een almachtige 
minister die op het laatste ogenblik nog overal zijn 
eigen zin kan doordrukken.

U bent tussenbeide gekomen in verband met de 
Vlaamse Cultuurprijzen. Hetzelfde geldt voor het 
VAF. Dit fonds is trouwens niet helemaal auto-
noom. Ik heb de indruk dat de fondsen in Neder-
land autonomer werken. Vijf  jaar geleden hebt u 
persoonlijk een aantal door de adviescommissie 
voor teksttheater en dramatische kunst gebuisde 
theatergezelschappen opgevist. Naar aanleiding 
van de rel over de stadstheaters is die polemiek 
trouwens door middel van een door dertig verte-
genwoordigers van cultuurhuizen en -ensembles 
ondertekende petitie weer onder de aandacht 
gebracht. De ondertekenaars vegen u duchtig de 
mantel uit omwille van uw vermeende populisme. 
Ik vind die omschrijving trouwens een groteske 
overdrijving. Het gaat hier evenwel om dertig 
mensen die belangrijke cultuurhuizen vertegen-
woordigen.

Vijf  jaar geleden hebt u een toespraak gehou-
den over de ascetische elite die zich van het volk 
afsluit. Ik denk dat u daarmee eveneens de beoor-
delingscommissie zelf  bedoelde. Indien dit niet 
het geval was, zou ik graag vernemen wat u wel 
bedoelde.

Minister Bert Anciaux: Ik heb die petitie gezien. 
Volgens mij vinden de ondertekenaars vooral dat 
het Vlaams Belang een gevaar voor het cultuurbe-
leid betekent.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, de 
titel is ‘Vlaams Belang oogst wat Anciaux heeft 
gezaaid’. 5 jaar geleden zou u ons de stenen voor 
ons zogeheten populisme hebben aangereikt.

De heer Allegaert, voorzitter van de beoorde-
lingscommissie voor theater, heeft zich recent in 
De Morgen afgevraagd waarom er nog beoor-
delingscommissies bestaan. Gezelschappen die 
momenteel een brave en zelfgenoegzame indruk 
wekken, krijgen gegarandeerd een rode kaart. De 
beoordelingscommissies zoeken vernieuwing en 
zetten zich af  tegen wat zij verouderde vormcon-
cepten vinden. Ze hebben het over een eigenzin-
nig parcours, over het bekoren van een breed en 
divers publiek of  over maatschappelijke relevan-
tie. Het is echter niet duidelijk wie die termen pre-
cies invult.

Vanuit die invalshoek verbaast het me niet dat de 
stadstheaters er goed uitkomen. De KVS hoopte 
opnieuw 1,6 miljoen euro te krijgen, maar krijgt 
uiteindelijk 3 miljoen euro. (Opmerkingen van 
minister Bert Anciaux)

In het preadvies staat: ‘De KVS focust verder op 
de stad, met een artistieke kerngroep annex denk-
tank’. De beoordelingscommissie heeft de KVS 
zelfs hulp bij de uitbreiding en de verdieping van 
het parcours aangeboden. Die hulp zou nodig 
kunnen zijn. Volgens mijn spion zaten bij een 
van de laatste voorstellingen welgeteld 3 mensen 
in de zaal. De zaal heeft nochtans een capaciteit 
van 250 plaatsen. Het Raamtheater krijgt jaarlijks 
400.000 bezoekers.

De heer de Ley, artistiek leider van theater Pal-
jas, heeft het volgende verklaard: ‘We hebben in 
de voorbije 3 decennia voldoende gesubsidieer-
de groepen zien passeren, en de meeste bestaan 
allang niet meer, maar die waren toen zeker niet 
beter of  origineler dan de rest. De jongste 20 
jaar hebben de theaterwetenschappers die in de 
adviesraden zetelen ervoor gezorgd dat het grens-
verleggende theater, hetgeen moeilijker toegan-
kelijk is, het best betoelaagd is door de overheid. 
Dat schiep verwarring en zeker dat deel van het 
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publiek dat van klassiek repertoiretheater houdt, 
haakt af omdat het op zijn honger bleef zitten.’

Samenwerkingsverbanden zijn heilig in het Kun-
stendecreet. De minister subsidieert de rond één 
persoon opgebouwde initiatieven liever niet meer. 
Hij raadt hen aan aansluiting bij de grotere struc-
turen te zoeken. Ik kan die logica goed begrijpen, 
ik vraag me enkel af  of  het hier om een absolute 
stelling gaat. Moet die idee altijd wordt toege-
past? Moet dit niet geval per geval worden onder-
zocht? Hoe rijmt de minister dit met het streven 
naar evenwicht in het Vlaams cultureel landschap, 
met cultuurparticipatie en met zijn verzet tegen de 
ascetische elite?

Grote, gereputeerde gezelschappen die niet ver-
nieuwend genoeg zijn, zoals Rosas, hebben van de 
minister een waarschuwing gekregen.

Minister Bert Anciaux: Het wordt erg ingewik-
keld als elke uitspraak veralgemeend wordt en op 
iedereen toepasbaar wordt gemaakt. Er zijn een 
aantal gezelschappen die inderdaad een waar-
schuwing of  tweejarige subsidie hebben gekre-
gen. Dat laatste is in vele gevallen een aankondi-
ging van een verdere groei. Rosas heeft een forse 
stijging van de middelen gekregen. Rosas is voor 
mij absolute wereldtop, samen met onder ande-
re Need Compagnie en Ballet C de la B. Ik heb 
gezegd dat zelfs absolute toppers moeten beseffen 
dat er volgende keer allicht een stop komt aan de 
groei en dat ze een plan moeten maken dat er niet 
van uitgaat dat er middelen bijkomen. Zeggen 
dat ik met het vingertje heb staan zwaaien naar 
Rosas, klopt niet.

Over het hele danslandschap heb ik gezegd dat 
we een deftig gesprek moeten voeren. Inzake de 
kunstenaars die uit Parts, de school van Rosas, 
zijn gegroeid, heb ik geoordeeld ze niet alle-
maal individueel een structuur rond zich te laten 
opbouwen. De grote dansgezelschappen hebben 
daar ook een verantwoordelijkheid in. We moe-
ten ervoor opletten dat de absolute wereldtop 
niet allemaal hetzelfde wordt. Als je het kind van 
iemand bent, is dat niet eens zo onlogisch.

De heer Erik Arckens: U stelt dat huizen en gezel-
schappen die al sinds mensenheugenis subsidies 
krijgen, er niet meer zo zeker van moeten zijn dat 

ze die altijd zullen blijven krijgen. U voegde eraan 
toe: ‘Als ze geen rekening houden met mijn aan-
bevelingen, zal ik hun adviezen dan ook feestelijk 
naast me neerleggen.’ Is dit citaat juist? 

Minister Bert Anciaux: Dat weet ik echt niet meer.

De heer Erik Arckens: De heer Laermans stelt dat 
de adviescommissies moesten varen zonder kom-
pas, omdat de financiële enveloppen onbekend 
waren. Hij zegt: ‘Noodgedwongen werkten ze in 
het luchtledige’. Inderdaad, hoe kan men zo rede-
lijk werken? Eén van de gaten bij de toepassing 
van het Kunstendecreet was precies dat er niet 
genoeg geld zou zijn om alle positieve adviezen 
te honoreren. De voorspelling luidde al maanden 
geleden dat de sectoren elk het laken naar zich 
toe zouden trekken. Er zou een soort struggle of 
life komen. Ondertussen moeten we wat milder 
zijn, aangezien u met een stijging van 12 percent 
de kunstensector in zijn geheel tevreden wist te 
stellen. Er is ook een inhaalbeweging geweest op 
het vlak van de beeldende kunst. Blijft de vraag 
of men niet beter op voorhand de enveloppen had 
vastgesteld, of  op zijn minst de percentages per 
discipline?

Er is volgens Laermans nood aan een experimen-
tenpot alleen voor jonge initiatieven – noem het 
zaaigeld. Ook dat was al maandenlang voorspeld. 
Een cultureel landschap vraagt er inderdaad om 
dat grote gezelschappen de hete adem van een 
nieuwe generatie in hun nek voelen. Uiteraard 
voelen de afgewezen nieuwelingen zich aange-
sproken door de woorden van Laermans. Dat is 
ook zo voor het Brusselse festival Batard dat als 
waardevol werd beoordeeld. Ze willen in de beste 
omstandigheden met hun prille werk naar buiten 
komen, maar ze krijgen slechts projectsubsidies 
en geen structurele subsidiëring. Ze vinden pro-
jectsubsidies geen formule op maat van festivals. 
Wat vindt u van het opstellen van een soort talen-
tenbank die alles wat nieuw is in artistiek Vlaan-
deren nu al tegen de volgende subsidieronde in 
kaart brengt? De heer Laermans vindt dat er een 
tweede beslissingsronde moet worden ingebouwd. 
De organisaties moeten de kans krijgen hun dos-
sier bij te sturen en een tweede keer in te die-
nen. Ik heb tijdens een interpellatie in de maand 
maart al gewezen op alle mogelijke aberraties die 
kunnen optreden bij het werken met advies- en 
beoordelingscommissies. Culturele organisaties 
en kunstenaars die vandaag om subsidies vragen, 
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kunnen genadeloos met één pennentrek worden 
weggeveegd, zonder dat ze ook maar het min-
ste verweer hebben. Of anderen, zoals Theater 
Zuidpool dat een positief  advies kreeg op zowel 
artistiek als zakelijk vlak, zag zijn subsidie met de 
helft zakken. Zwarte Komedie volgde dan weer 
een omgekeerd parcours van negatief  advies naar 
subsidiëring. Uiteraard zijn daar geen materiële 
bewijzen van, maar de woede van de afgewezenen 
is te begrijpen. Mijnheer de minister, is het moge-
lijk een beroepsinstantie in te stellen? Wat de heer 
Laermans precies bedoelt, blijft onduidelijk, maar 
misschien doelt hij op het feit dat er ondanks alles 
nog altijd willekeur is. Een hoger orgaan dat in 
problematische dossiers definitieve knopen door-
hakt, is perfect verantwoordbaar bij het grote 
publiek.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, via de kranten konden 
we vernemen dat het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen de subsidie aan het projectsecretari-
aat van het Muziekforum stopzet. Dit is overdui-
delijk het begin van het einde van de haalbaarheid 
van het project rond het forum voor muziek, dans 
en beeldcultuur in Gent. Volgens gedeputeerde, 
de heer Van Der Meiren, is het Muziekforum nu 
zelfs klinisch dood. Officieel blijkt de stad Gent 
nog altijd te geloven in de steun van de Vlaamse 
Regering, hoewel uit persberichten blijkt dat die 
signalen heeft gestuurd dat het Muziekforum er 
niet kan komen. Men is in Gent zelfs zodanig pes-
simistisch dat er alternatieve projecten voor de 
locatie aan de Waalse Krook naar voren worden 
geschoven. Trouwens, in Brugge blijven er in het 
dossier van het Concertgebouw grote vraagtekens 
bestaan die model kunnen staan voor de proble-
matiek waarmee Gent kan worden geconfron-
teerd.

Enerzijds is men er in Brugge naar aanleiding van 
een audit uit 2004 van overtuigd dat een over-
name van het Concertgebouw door de Vlaamse 
Gemeenschap een slecht signaal zou zijn voor de 
culturele sector. Anderzijds luidt men de alarm-
bel door erop te wijzen dat er jaarlijks een recur-
rent verlies is van 1,5 miljoen euro en wordt er 
gepleit voor een structurele oplossing. Een begin 
van oplossing zou alvast zijn dat duidelijk wordt 

in welke categorie het Concertgebouw kan wor-
den geplaatst. Ik haal dit aan omdat het duidelijk 
maakt dat er ook in Gent gelijkaardige proble-
men zullen opduiken. Vooraleer er een toezegging 
is van de Vlaamse Gemeenschap, is er in Oost-
Vlaanderen en Gent al discussie over wie er zal 
opdraaien voor eventuele extra exploitatiekosten.

Een ander parallel element tussen Gent en Brug-
ge is de artistieke invulling. In Brugge neigt men 
naar een evolutie van de artistieke invulling in 
de richting van de doelstellingen van het Gentse 
Muziekforum. Het publieksbereik zal dus voor 
het grootste deel hetzelfde zijn.

Het Vlaams Belang in Gent blijft het groot-
ste voorbehoud maken bij de plannen voor het 
Muziekforum. Dit is voor een groot deel geba-
seerd op de onduidelijkheid die blijft bestaan 
over de financiële draagkracht van het project. 
Het Brugse voorbeeld toont immers aan dat men 
hierdoor ernstig in de knoei kan raken. Professor 
De Meyer stelde een tijdje geleden: ‘Het zijn wel 
knappe koppen in Brugge! Ze zetten een gebouw 
neer dat geweldig duur is en kunnen niet voorzien 
dat ze twee jaar later met de brokken zullen zit-
ten’. Ik hoop dat we dit in de toekomst niet zullen 
moeten zeggen over een eventueel Gents Muziek-
forum.

Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt over de 
toekomst van het forum en dat geldt uiteraard 
ook voor andere projecten, zoals het Brugse Con-
certgebouw en het Antwerpse MAS. Mijnheer de 
minister, ik wil ook wijzen op een uitspraak van 
de Gentse schepen van Cultuur die stelde dat er 
vanuit de Vlaamse Regering een duidelijk enga-
gement is om in Gent in culturele infrastructuur 
te investeren. Hij lanceerde het alternatief  over de 
bouw van een nieuwe bibliotheek aan de Waalse 
Krook.

Mijnheer de minister, kunt u het engagement van 
de Vlaamse Regering bevestigen? Het dossier rond 
het Muziekforum wordt op de lange baan gescho-
ven en men durft blijkbaar geen beslissingen te 
nemen. Het wordt tijd dat de Vlaamse Regering 
de knoop doorhakt en zich niet blijft verschuilen 
achter onder meer de meerjarenbegroting. Heeft 
de Vlaamse Regering inderdaad signalen naar 
de stad Gent gestuurd dat het project definitief  
wordt begraven? Zijn de onderhandelingen over 
eventuele budgetten voor het Muziekforum in het 
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kader van de meerjarenbegroting reeds achter de 
rug? Zal het dossier rond het forum voor muziek, 
dans en beeldcultuur in Gent door de Vlaamse 
overheid financieel worden ondersteund? Werden 
er door de stad aan de Vlaamse overheid al alter-
natieve voorstellen gedaan voor de site aan de 
Waalse Krook?

De voorzitter: Mevrouw Hermans heeft het 
woord.

Mevrouw Margriet Hermans: Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, het rommelt bij de 
sociaal-artistieke organisaties en dit werd beves-
tigd in een artikel in De Morgen. Een groot deel 
van deze organisaties haalt uit naar de bevoegde 
beoordelingscommissie, omdat de helft van de 
sociaal-artistieke dossiers voor de twee- of  vierja-
rige subsidie negatief  werd gepreadviseerd begin 
april. Volgens de commissie moeten de sociaal-
artistieke projecten in de context van het Kunsten-
decreet worden ingepast en moet het project eerst 
op zijn artistieke waarde worden beoordeeld. Vol-
gens Kunst en Democratie, een steunpunt van het 
sociaal-artistieke veld, gaat de commissie voorbij 
aan de inhoudelijke beoordelingscriteria die het 
decreet aanreikt, zoals kwaliteit van de proces-
begeleiding, betrokkenheid van de deelnemers, 
samenwerking met artistieke en sociale organisa-
ties en vernieuwing in de gebruikte methoden.

Verder liet de commissie weten dat artistieke 
accenten niet betekenen dat sociaal-artistieke pro-
jecten moeten worden gespiegeld aan de normen 
van de reguliere kunst. Tegelijkertijd vindt ze dat 
het artistieke luik in veel van die projecten te wei-
nig is uitgewerkt. Men moet blijkbaar meer artis-
tieke expertise in huis halen om blijk te geven van 
‘constante vernieuwing en constante heruitvin-
ding’. De betrokken organisaties vinden dit een te 
eenvoudige visie. Ze streven naar een sterk artis-
tiek eindproduct, waarvan de kerndoelstelling 
verbonden blijft met participatie.

Veel van deze projecten zijn ontstaan als een vorm 
van armoedebestrijding. We moeten dat toegeven. 
Door het bereiken van kansengroepen en door 
een groot aantal van de vierdewereldbewegingen 
te laten participeren aan deze sociaal-artistieke 
projecten met betrekking tot kansarmoede en cul-
tuur, worden een heel aantal mensen uit de nega-

tieve spiraal van de armoede en de sociale isolatie 
getrokken.

Mijnheer de minister, zoals ik net zei, zijn een 
deel van deze projecten ontstaan als een vorm van 
armoedebestrijding. In 2000 reserveerde u daar 
speciaal een budget voor, gekoppeld aan een expe-
rimenteel en jaarlijks aanpasbaar reglement. Hebt 
u uw visie terzake herzien? Zo ja, waarom? Als 
u een nieuwe visie hebt, kunt u die even toelich-
ten? Welke zijn de doorslaggevende redenen die 
de beoordelingscommissie geeft voor het negatief  
adviseren over de helft van deze sociaal-artistieke 
projecten? Is er een grondige evaluatie gebeurd 
van deze projecten, rekening houdend met de 
geest van het decreet? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Een groot deel van de armoedebewegingen zijn 
uit de boot gevallen bij het Kunstendecreet. Hoe 
wordt de culturele participatie dan gegarandeerd? 
Met andere woorden, hoe ziet u de evolutie van de 
armoedebewegingen en hun culturele participatie? 
Wat is uiteindelijk nog de betekenis van sociaal-
artistieke werkingen voor de armoedebewegingen, 
als binnen het Kunstendecreet de klemtoon komt 
te liggen op de artistieke kwaliteit? Kunnen cul-
tuurcheques hier misschien een oplossing bieden?

Er is ons ter ore gekomen dat één van de aange-
haalde redenen van de beoordelingscommissie is 
dat deze organisaties zouden worden doorverwe-
zen naar het departement Welzijn voor subsidi-
ering. Na contact te hebben opgenomen met het 
kabinet Welzijn, blijkt echter, zoals te verwachten 
was, dat er niet in specifieke budgetten is voorzien 
voor het subsidiëren van sociaal-artistieke projec-
ten. Hebt u over deze problematiek contact opge-
nomen met minister van Welzijn Vervotte? Zo ja, 
waarom heeft de beoordelingscommissie dan nog 
deze sociaal-artistieke organisaties doorverwezen 
naar het departement Welzijn? Zo neen, waarom 
heeft er geen overleg plaatsgevonden? Zult u nog 
initiatieven nemen om deze organisaties toch de 
nodige steun en subsidiëring te verlenen? Hebt u 
hiervoor al budgetten gereserveerd? Binnen welke 
termijn mogen we deze initiatieven verwachten? 
Kunt u de te nemen maatregelen toelichten?

De voorzitter: Mevrouw Dua heeft het woord.

Mevrouw Vera Dua: Daar het Muziekforum hier 
ter sprake kwam, wil ik aan dit alles nog een klei-
nigheid toevoegen. Ik wil u wijzen op uw grote 
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verantwoordelijkheid ten aanzien van een van de 
mooiste steden van Vlaanderen. Over het Muziek-
forum is al heel veel gediscussieerd. Ook in Gent 
woedt de discussie over de vraag wat dat nu moet 
worden. Dat gaat dan van ongelooflijk grootscha-
lige concepten tot meer buurtgerichte concepten.

Ik moet toegeven dat schepen van Rouveroij 
steeds zeer open is geweest bij het debat over 
wat daar nu moet komen en waaraan Gent nood 
heeft. Iedereen was verrast toen de schepen in 
de krant verklaarde het Muziekforum niet meer 
nodig te hebben, maar vervolgens stelde dat Gent 
wel een bibliotheek zou kunnen gebruiken. Daar-
over is ook discussie mogelijk.

Misschien was het nog niet zo slecht bekeken van 
de schepen. Het was een signaal dat de Vlaamse 
overheid Gent niet mag vergeten en dat de stad in 
elk geval een aandeel moet krijgen van het geld 
van de Vlaamse Gemeenschap om betere en nog 
meer culturele initiatieven te nemen. Gent heeft 
op dat vlak een goede traditie. Het is een van de 
steden waar op cultureel vlak heel wat te beleven 
valt. Vaak gebeurt dat op basis van initiatieven 
zonder steun, maar met zeer veel creativiteit en 
zelfs wat rebelsheid.

Daardoor heeft cultuur in Gent een erg hoge kwa-
liteit. Toch is het niet omdat de verantwoorde-
lijken goed bezig zijn in Gent, met veel creativi-
teit en zeer weinig middelen, dat de hogere over-
heid Gent systematisch moet vergeten als het geld 
moet worden uitgedeeld. Ik pleit er dus sterk voor 
om de nodige middelen te reserveren voor Gent, 
zodat de stad initiatieven kan nemen, die moeten 
voortvloeien uit het al lang geplande groot stads-
debat over hoe cultuur er in Gent moet uitzien.

De voorzitter: De heer Vanackere heeft het woord.

De heer Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, 
ik wil namens de CD&V-fractie een aantal dingen 
aankaarten in dit mooie debat.

Mijnheer de minister, u weet dat mijn fractie het 
Kunstendecreet, dat toch de aanleiding vormt tot 
deze discussie, vorig jaar niet heeft goedgekeurd, 
ook al erkenden we toen dat het een aantal posi-
tieve punten bevatte. Zo was de regeling voor de 
grote culturele instellingen een merkelijke verbe-

tering. We waren eveneens tevreden dat de meer-
derheid had geluisterd naar onze opmerkingen bij 
de ontwerptekst. Ook het invoeren van de twee-
jarige subsidie-enveloppe vonden we een positief  
element, net als de decretale regeling voor waar-
devolle projecten, zoals sociaal-artistieke projec-
ten en de kunsteducatie. Ook positief  vonden we 
de decretale verankering van de steunpunten, in 
die zin dat daardoor wat meer beleid kon worden 
gevoerd.

Wel hadden we vragen bij de correcte inwerking-
treding van dit decreet. We zijn echter zo billijk 
te erkennen dat onze vrees naderhand onterecht 
is gebleken. Zowel de organisaties als de admini-
stratie, de beoordelingscommissie, de minister en 
zijn medewerkers moeten vandaag worden gefe-
liciteerd voor het feit dat ze de hectische timing, 
waarvan we een jaar geleden voorspelden dat hij 
zeer moeilijk te respecteren zou zijn, toch hebben 
kunnen naleven.

We betreurden een jaar geleden ook dat het Kun-
stendecreet niet echt een standpunt innam ten 
aanzien van wat er in de commerciële sector en 
het evenementen- of  entertainmentbeleid aan bod 
komt. In het regeerakkoord wordt terzake verwe-
zen naar de culturele investeringsmaatschappijen. 
Mijnheer de minister, ik weet dat u daar naar-
stig aan werkt. We gaan niet mopperen over een 
maand of 2, maar denkt u nog steeds dat het werk 
met betrekking tot die investeringsmaatschappijen 
gelijktijdig met het Kunstendecreet afgerond kan 
zijn, op 1 januari 2006? Een aantal mensen, bij-
voorbeeld in de musicalsector, hebben immers te 
horen gekregen dat ze hun heil veeleer bij die cul-
turele investeringsmaatschappijen moeten zoeken, 
en niet bij het Kunstendecreet.

We hadden eveneens wat bedenkingen bij het feit 
dat er onzekerheid was over de financiële uitvoe-
ring van dit nieuwe decreet. We waarschuwden 
ervoor dat de minister dit geld niet zou kunnen 
bijeenkrijgen. Vandaag moeten we echter tot 
onze tevredenheid erkennen dat de nieuwe rege-
ring er ondanks de schaarse budgettaire ruimte 
in geslaagd is in bijna 10 miljoen euro vers geld te 
voorzien. Mijnheer de minister, u bent consequent 
geweest. U hebt uw eigen beleid geheroriënteerd 
waardoor u nog eens 6 miljoen euro hebt kunnen 
vrijmaken binnen uw eigen budget. Een jaar gele-
den waren we er niet van overtuigd dat u dit geld 
zou vinden. We feliciteren u daarvoor.

Dua
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Per jaar zal er ongeveer 100 miljoen euro worden 
besteed aan de kunstensector. Aan wie zegt dat dit 
veel geld is, antwoord ik nogmaals, ook namens 
de CD&V-fractie, dat het zinvol is geld in cultuur 
te investeren. Het is fout te stellen dat dit enkel 
geld is dat kan worden vrij gemaakt als de andere 
noden zijn gelenigd. Het is essentieel een stevig 
cultuurbeleid te voeren om te kunnen ingrijpen 
op een aantal andere belangrijke sectoren van de 
samenleving. Het vermenigvuldigingseffect van 
dat geld voor cultuur is niet te onderschatten.

We feliciteren u dus, mijnheer de minister. Ik wil 
geen afbreuk te doen aan een pleidooi voor nog 
meer geld voor cultuur, maar we moeten rea-
listisch blijven. Dit is een redelijk compromis 
gebleken. Elke euro kan immers slechts éénmaal 
worden uitgegeven. Wie hoopt op nog meer geld, 
moeten we wijzen op de meerjarenbegroting van 
de Vlaamse Gemeenschap in zijn geheel. Wie dat 
bekijkt, moet erkennen dat cultuur er zeker niet 
bekaaid vanaf  komt. Daardoor is er ook een 
evenwichtige oplossing gekomen voor de diverse 
disciplines en sectoren. Misschien kunt u dat wat 
nader toelichten, mijnheer de minister.

Ik wil even reageren op wat mevrouw Hermans 
daarnet zei. Ik heb in de pers gelezen dat er voor 
de sociaal-artistieke projecten, die trouwens als 
een van uw paradepaardjes worden voorgesteld, 
mijnheer de minister, een stijging met 60 percent 
is. Mevrouw Hermans, ik denk dat u vooral hebt 
geciteerd uit de documenten van de beoordelings-
commissie. Ik meen dat dit een voorbeeld is, want 
de minister is niet alleen op zoek gegaan naar 
extra geld.

Mevrouw Margriet Hermans: Ik heb dat ook niet 
negatief  bedoeld, integendeel. Ik vind het een 
geweldig initiatief, dat al dateert van de vorige zit-
tingsperiode.

De heer Steven Vanackere: Het hoofdmotief  van 
mijn betoog is dat het verhaal van het Kunstende-
creet daarmee niet gedaan is. Er is ook niemand 
die dat beweert. Toch wil ik wijzen op een aantal 
dingen. Er zijn 117 instellingen die een tweejarige 
erkenning hebben gehad. Ik zei al dat ik het goed 
vind dat het model van de tweejarige erkenning 
bestaat, naast dat van de vierjarige. Ik stel dat niet 
in vraag. Ik wil alleen dat we allemaal beseffen, 

zowel in de politiek als in de publieke opinie, dat 
we met die tweejarige erkenning van 117 instel-
lingen op weg zijn naar een geweldig interessante 
nieuwe discussie.

Ik heb hier horen pleiten voor tweede kansen. 
Ik wil ervoor pleiten dat men geen model maakt 
waarbij er nooit meer zekerheid is en mensen bij 
wijze van spreken voortdurend aan het stude-
ren zijn voor het volgende examen. Nu al nadert 
er een belangrijke tweede zittijd, met de kansen 
voor de tweejarig erkenden. Mijnheer de minister, 
u hebt een zekerheid voor de sector gerealiseerd. 
Dat is al minder vervelend dan dit moment, waar-
bij moest worden geknokt voor extra geld voor 
cultuur. Maar voor de individuele begunstigde 
is het toch maar een relatieve zekerheid, althans 
wanneer hij deel uitmaakt van die groep van 117.

De muzieksector ligt me na aan het hart. Die 
heeft te horen gekregen dat hij moet wachten, 
dat hij straks aan de beurt komt. Vandaag is er 
geld gevonden voor de kunstensector. Dat is zeer 
goed, maar ik ga ervan uit dat eenzelfde volunta-
risme kan worden tentoongespreid en eenzelfde 
prima resultaat kan worden behaald als straks 
de muzieksector zal deelnemen. Hopelijk zal ook 
hij op een correcte beoordeling en een dito bud-
get kunnen rekenen. Hopelijk zal de overheid niet 
moeten zeggen dat het kruit deels is verschoten 
toen er extra middelen waren verkregen van de 
andere ministers en de herschikkingen door de 
minister van Cultuur meer geld hadden doen vrij-
komen. Ik beweer niet dat dit gevaar bestaat, ik 
zeg alleen dat ook de muzieksector rekent op een 
correcte behandeling.

Er moet dringend vooruitgang worden geboekt in 
het uitwerken van die culturele investeringsmaat-
schappijen. Wat dat betreft, is er werk voor de 
boeg. Er is een tijdje sprake geweest van een derde 
spoor voor de semi-professionele kunstenaars. 
Dat staat, geloof ik, trouwens ook in de motie van 
de meerderheid die het Vlaams Parlement heeft 
goedgekeurd naar aanleiding van de beleidsnota. 
Kunt u daar wat meer over zeggen, ook inzake de 
huidige evaluatie van het amateurkunstendecreet?

Dan is er nog een andere grote werf. Volgens het 
Kunstendecreet zullen er ook nog beheersover-
eenkomsten 2006-2010 moeten worden afgesloten 
met de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. 
Dan gaat het over deFilharmonie, de Vlaamse 
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Opera, deSingel, het VRO en het VRK en het Bal-
let van Vlaanderen. Ook daar is de vooropgestel-
de timing vrij krap, namelijk eveneens 1 januari 
2006. U weet misschien dat ik een vrij grote voor-
stander ben van beheerscontracten, vooral als ze 
worden gerespecteerd en duidelijk de opdrachten 
van de betrokkenen omschrijven. Al te vaak wor-
den beheerscontracten verward met een dictaat, 
en al te vaak zijn het documenten die vertalen 
wat de overheid, die uiteindelijk het geld heeft, 
vindt. Al te vaak vindt de overheid echter ook dat 
ze daar op kan terugkomen als de omstandighe-
den veranderen. Ik geloof  in beheerscontracten 
die wat zekerheid geven en de overheid blijven 
binden, zelfs op ogenblikken dat het haar niet zo 
erg goed meer uitkomt. Ik hoop dat dit model zal 
worden gehanteerd.

Het is van groot belang voor de continuïteit van 
de werking van de belangrijke cultuurhuizen 
waarover ik het had, dat er zo snel mogelijk dui-
delijkheid komt over hun opdrachten en het geld 
dat ze daarvoor in ruil zullen krijgen. Dat hangt 
ook samen met het debat over een beter bestuur-
lijk beleid. De middelen liggen vast, maar dan 
zijn er ook nog de engagementen die de overheid 
verlangt van de instellingen, de manier waarop ze 
wenst dat er wordt gerapporteerd en de manier 
waarop de zakelijke leiding gebeurt. Die punten 
zijn enorm belangrijk. Mijnheer de minister, ik 
beweer niet dat u daar niet mee bezig bent, maar 
we kijken hier met veel belangstelling naar uit. 
We zijn van oordeel dat er op die manier duide-
lijkheid wordt geschapen in de sector en er min-
der gemakkelijk op een wat emotionele wijze op u 
een beroep zal worden gedaan, daar de afspraken 
klaar en duidelijk zullen zijn. Goede afspraken 
maken goede vrienden: dat is meer dan ooit waar.

In de regeringsbeslissing lezen we ook dat u, in 
tegenstelling tot wat momenteel in het Kunsten-
decreet staat, geen erkenning voor 4 jaar hebt 
willen toekennen aan de steunpunten, om hen 
te dwingen tot evaluatie en reflectie. Dat is goed. 
Dat stond trouwens ook in de meerderheidsmo-
tie die is goedgekeurd. Er komt dus een erken-
ning voor 2 jaar. Die evaluatie wordt best formeel 
spoedig aangevat. Ik neem aan dat het kabinet 
daar al aan heeft gewerkt, maar ik vermoed dat 
het decreet daartoe zal moeten worden aange-
past. Als ik goed geïnformeerd ben, was het daar 

immers de bedoeling met vierjarige erkenningen 
te werken. U hoort me dat niet bekritiseren, maar 
ik wil gewoon wat meer uitleg. Het lijkt me nut-
tig om tijdig te beginnen met die evaluatie. De 
formule van de tweejarige erkenning lijkt me goed 
gekozen. Dan zullen we daar echter aan moeten 
werken.

Alsof  dit alles niet genoeg is, zullen er ook nog 
knopen moeten worden doorgehakt in de infra-
structuurdossiers. Dit debat is een mini-cultuur-
debat geworden. Dat lijkt me politiek gezien ook 
nuttig. Dan moet ik het natuurlijk ook hebben 
over die infrastructuurdossiers, zoals het MAS en 
het Muziekforum. Het Vlaamse regeerakkoord is 
duidelijk terzake. Ik citeer niet zoveel als de heer 
Arckens, maar omdat die passage uit het akkoord 
ons bevalt, wil ik ze toch even citeren: ‘De Vlaam-
se overheid investeert bij prioriteit in de renova-
tie, de ondersteuning en de modernisering van de 
bestaande culturele infrastructuur. We stellen een 
meerjarenplan op voor de verdere uitbouw van 
grote en gespecialiseerde infrastructuur en zullen 
hierbij de aangegane engagementen honoreren.’ 
Dat zijn allemaal mooie zinnen. (Opmerking van 
de heer Jos Stassen)

Als u vindt dat deze zinnen niets zeggen, mijnheer 
Stassen, had ik ze beter twee keer gelezen. De eer-
ste zin is een zin van gezond verstand en zegt dat 
de Vlaamse overheid bij prioriteit wil investeren 
in renovatie, ondersteuning en modernisering van 
bestaande culturele infrastructuur. Het heeft niet 
te maken met regionale of  andere evenwichten, 
maar met gezond verstand. Als je het dak van 
het KMSKA onderhoudt en goed in orde brengt 
zodat de kunstcollectie op een volwaardige manier 
wordt gehuisvest, dan heb je het recht om over 
nieuwe dingen te denken. Als je het dak van een 
bestaande infrastructuur niet in orde kunt hou-
den, is het niet verstandig om mensen het hoofd 
op hol te brengen met plannen over nieuwe infra-
structuren.

De heer Jos Stassen: Dan had men beter niet 
beslist een nieuw concertgebouw in Brugge te 
bouwen.

De heer Steven Vanackere: Er is al gezegd dat het 
verhaal nog niet gedaan is. Tot nu toe was het gro-
tendeels een verhaal van het aanbod, en nu willen 
we ook het aspect van de vraag bekijken. Recent 
is gebleken dat de Vlaamse Gemeenschap gerust 
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nog een tandje kan bijsteken inzake de participa-
tie aan kunst.

Het is goed voor een stevig aanbod te zorgen, 
maar we moeten eens nadenken over alles wat te 
maken heeft met cultuurparticipatie en – educatie, 
publiekswerking en promotie. We moeten ervoor 
zorgen dat het prachtige aanbod niet onder de 
korenmaat wordt gestoken, maar we moeten een 
publiek bereiken dat vandaag nog niet is bereikt.

Het kerntakendebat tussen de Vlaamse Gemeen-
schap en de grote steden is een onderwerp dat 
nooit afgerond zal zijn. Het verdient wel een poli-
tiek debat.

De heer Jos Stassen: Het debat is nooit begonnen.

Minister Bert Anciaux: Beweren dat het debat 
nooit begonnen is, is niet correct. In het debat 
over de opera proberen we duidelijk de verant-
woordelijkheid af  te bakenen van de steden en de 
Vlaamse Gemeenschap.

De heer Steven Vanackere: Het debat is inderdaad 
begonnen, maar het raakt ook niet beëindigd. Dat 
is niet erg: mocht zo’n debat tot een einde komen, 
dan kunnen we ons afvragen of  we politiek niet 
tot een standstill komen.

Ik wil ervoor pleiten dit debat eens op een goed 
georganiseerde manier te voeren. We kunnen 
het kerntakendebat niet voeren aan de hand van 
punctuele voorbeelden, want we zullen er op 
zeker ogenblik ook een denkkader voor moe-
ten maken dat ons toelaat adequaat om te gaan 
met toekomstige problemen. Dit debat is zeker 
van belang voor de relatie tussen enerzijds Brus-
sel en de andere steden en anderzijds de Vlaamse 
Gemeenschap.

Ik heb ook gemerkt dat de minister de stedelijk-
heid niet is vergeten, en ik feliciteer hem daarvoor. 
Dat heeft niet alleen te maken met Brussel. U 
hebt de steden duidelijk gewaardeerd in de keuzes 
die zijn gemaakt. Sinds het debat van 18 mei 2005 
en de verklaring na de problemen in verband met 
Brussel-Halle-Vilvoorde, beseft men ook in de 
Rand dat een aantal impulsen noodzakelijk zijn 
om de nodige aandacht te besteden aan stedelijk-
heid en randstedelijkheid omdat steden nu een-

maal vuurtorens zijn. Voor mijn part mogen alle 
steden daartoe worden gerekend. Een groot pak 
van de cultuurparticipatie is nu eenmaal gericht 
op de stedelijkheid. Het zou niet verstandig zijn 
daarvan af te stappen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, de minister en de 
Vlaamse Regering hebben een historische beslis-
sing getroffen met de eerste toepassing van het 
Kunstendecreet.

Er is een opmerkelijke stijging van het budget. 
Het is niet de eerste keer en dat is prachtig voor 
de sector. De beloofde inhaalbeweging voor de 
beeldende kunsten, in eerste instantie het soci-
aal-artistieke werk, is meer dan ooit gerealiseerd. 
Ik ontmoette gisteren nog een aantal mensen uit 
de sector die daar heel positief  over waren. Er is 
ook een belangrijke inhaalbeweging voor de grote 
instellingen gebeurd. Ook dat is een belangrijke 
stap vooruit als we ons de moeizaamheid van dat 
dossier herinneren. Er is een heel coherente en 
consistente argumentatie opgebouwd over de aan-
pak, tot en met de beslissing. Er kan natuurlijk 
een intellectueel debat over die argumentatie wor-
den gevoerd. De beslissing zelf  is zeer sterk gear-
gumenteerd in de nota aan de Vlaamse Regering. 
Dat verdient een pluim. U vindt het misschien 
wat goedkoop om dit te zeggen tegen een minis-
ter-partijgenoot, maar ik meen het.

Ik ben blij dat CD&V zich in het Kunstendecreet 
inschrijft. Het heeft wel wat discussie en moeite 
gevergd. De praktijk toont aan dat het een prach-
tig instrument is. Ik ben blij dat CD&V zich in dit 
verhaal zo positief  opstelt.

Het zou goed zijn om de transversale aanpak in 
de toekomst in een aantal dossiers te versterken. 
Ik krijg signalen uit de beoordelingscommissies 
dat de interactie tussen de advies- en de beoorde-
lingscommissies beter kan. Ik denk aan de optio-
nele delen waar er nog een gebrekkige uitwisseling 
van informatie is, zoals het educatieve werk en de 
internationale en sociaal-artistieke component.

Een andere bekommernis is dat er voldoende pro-
jectgeld – de heer Laermans noemt het zaaigeld – 
is om de vernieuwing en de constante doorstro-
ming naar de sector te realiseren, zeker met de 
opties die genomen zijn in de beslissingsopbouw.
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Mijnheer de minister, ik heb nog een vraagje over 
de administratieve aanpak en de dossiervorming. 
Er zijn heel veel instellingen en organisaties met 
een tweejarige beslissing. Bovendien moeten die 
organisaties binnen 18 maanden opnieuw een 
dossier indienen en moeten die commissies die 
dossiers behandelen. Gelet op deze zaken, zou ik 
u willen vragen of  het volume van de dossiervor-
ming kan worden beperkt zodat het meer een eva-
luatie wordt van de werking in die 18 maanden. 
Eigenlijk gaat het maar om een jaar werking. Zo 
kan de evolutie van de instellingen bekeken wor-
den en eventueel de concretisering van beleidsop-
ties voor de twee volgende jaren.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, 
geachte leden, ik zal na het antwoord op de punc-
tuele vragen proberen een totaalvisie te geven 
over het Kunstendecreet en de besluitvorming en 
opties voor de toekomst.

Ik begin met het antwoord op de interpellatie van 
de heer Stassen. Ik denk dat uw vraag reeds voor 
het grootste deel in de feiten is beantwoord. Uit 
mijn beslissingen over het Kunstendecreet mag 
reeds blijken dat ik de grote Vlaamse cultuurin-
stellingen een belangrijke rol toeken binnen het 
globale kunstenlandschap. Ik deel dan ook uw 
basisvisie, mijnheer Stassen. We moeten evenwel 
vaststellen dat deze instellingen lang buiten het 
beeld van het beleid zijn gebleven en daardoor 
ook een beetje een vergeten bestaan leidden. Nu 
de besluitvorming over de grote instellingen is 
opgenomen in de algemene besluitvorming over 
het Kunstendecreet, is het debat over hun werking 
en over de verwachtingen die we ten aanzien van 
deze instellingen mogen koesteren, fel geactiveerd. 
Ik vind dat een goede zaak.

Het bestaansrecht van de zeven grote cultuurin-
stellingen staat in mijn visie niet ter discussie. Ik 
heb er nooit voor gepleit de artistieke autonomie 
van deze instellingen af  te bouwen. Geheel in 
de lijn van deze visie heb ik hen vorige week een 
aanzienlijke toelage voor de komende 5 jaar toe-
gekend, met name 6.150.000 euro voor de Filhar-
monie, 3.600.000 euro voor deSingel, 5.000.000 
euro voor het Koninklijk Ballet van Vlaande-
ren, 14.450.000 euro voor de Vlaamse Opera en 

6.950.000 voor het VRO-VRK. Samen is dat 
36.150.000 euro, niet bepaald een bedrag dat wijst 
op een nakende intentie om de werking van deze 
huizen stop te zetten, of  dat hen in een toestand 
van knagende rechtsonzekerheid stort.

De overheid heeft ook het recht een aantal eisen 
te formuleren ten aanzien van deze instellingen. 
Zo vind ik bijvoorbeeld dat ze zelf  verantwoor-
delijk zijn voor hun financieel beheer, dat in mijn 
visie volkomen gezond moet zijn. Eventuele tekor-
ten moeten ze hoe dan ook zelf  aanzuiveren. Ver-
der vind ik ook dat de middelen op de meest doel-
matige wijze moeten worden aangewend. Uit een 
aantal recente audits en rapporten is gebleken dat 
niet alle instellingen op dat vlak even goed scoren.

Ik blijf  bij mijn standpunt dat ik reeds formuleer-
de op het moment dat het rapport-Claeys werd 
vrijgegeven. We moeten grondig nadenken over 
een betere en doelmatigere aanwending van deze 
middelen. Tot mijn verbazing werd dit standpunt, 
dat destijds aanleiding gaf  tot grote zenuwachtig-
heid en meteen erg emotioneel werd afgewezen, nu 
door de betrokkenen wordt onthaald als een wijs 
en verstandig voorstel waaraan iedereen blijkbaar 
graag wil meewerken.

We zullen over de modaliteiten van het concrete 
beleid nader overleg plegen met de betrokken 
instellingen naar aanleiding van de onderhan-
delingen over een nieuwe beheersovereenkomst. 
Deze beheersovereenkomst moet voor 1 januari 
2006 afgesloten zijn. De gesprekken daaromtrent 
zullen meteen na het zomerreces worden opge-
start.

Ik kom tot de specifieke vragen van de heer 
Arckens over de toepassing van het Kunsten-
decreet, de verdeling van de middelen en meer 
bepaald de opmerkingen van de heer Laermans 
daarover. Ik neem kennis van uw standpunten 
omtrent de uitvoering van het Kunstendecreet en 
ga zo meteen in op de concrete vragen die u me 
stelt. Voorafgaand blijf  ik heel kort stilstaan bij 
de inleidende beschouwingen die u maakt.

Ik heb me enigszins verbaasd over de gretigheid 
waarmee vorige week geanticipeerd werd op de 
besluitvorming rond het Kunstendecreet. Ik vond 
die gretigheid niet alleen in de krant, bijvoorbeeld 
in het bewuste interview met de heer Laermans, 
maar ook in het feit dat u het nodig vond de dag 
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zelf  van het verschijnen ervan, om 12 uur precies, 
al meteen een interpellatieverzoek in te dienen. 
Uw conclusie bijvoorbeeld dat het volkse reper-
toiretheater à la Raamtheater ‘het kon schudden’ 
werd nauwelijks 2 uur later, op de persconferen-
tie waarop ik de beslissingen rond het Kunstende-
creet heb bekendgemaakt, al meteen door de fei-
ten tegengesproken.

Ik betwist werkelijk op geen enkele manier het 
recht van de parlementsleden om vragen te stellen, 
wel integendeel. Ik vraag me echter wel af  of  het 
parlementaire debat niet beter gediend zou zijn 
met een debat op basis van de feiten in plaats van 
met een debat op basis van wilde veronderstellin-
gen. Dat is echter het politieke spel. Het zij zo.

De voorzitter: De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, u 
mag me dat niet kwalijk nemen. Op dat ogen-
blik had ik maar één middel, namelijk dat van de 
interpellatie. Wat ik vandaag heb gezegd, is iets 
helemaal anders. U moet zich daarop baseren en 
niet die paar lijntjes van het interpellatieverzoek.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer Arckens, u mag 
me niet kwalijk nemen dat ik de antwoorden laat 
voorbereiden. Ik kan hier niet uit mijn hoofd op 
alles antwoorden. U hebt daarnet trouwens de 
bestaande tekst bijna letterlijk overgenomen.

De heer Erik Arckens: Ik heb er ook nog enkele 
zaken aan toegevoegd.

Minister Bert Anciaux: Mijnheer Arckens, ik zal 
nu antwoorden op uw vragen, die u wel allemaal 
hebt herhaald. Op uw eerste vraag kan ik kort 
antwoorden: ‘the proof of  the pudding is in the 
eating’. Het is duidelijk dat de besluitvorming 
betreffende het Kunstendecreet niet kan wor-
den gereduceerd tot de lineaire toepassing van 
één principe, maar veeleer het resultaat is van 
een zorgvuldige combinatie van een aantal, vaak 
zeer uiteenlopende overwegingen. Dat is ook een 
antwoord op enkele bedenkingen van de heer 
Stassen. Of de oefening die we hebben gemaakt, 
resulteert in een globaal evenwichtig kunstenland-
schap, laat ik vanzelfsprekend aan uw beoorde-
ling over.

Zelf  heb ik de indruk dat we niet vertrokken zijn 
van een eenzijdige invalshoek, maar dat we reke-
ning hebben gehouden met uiteenlopende over-
wegingen zoals artistieke kwaliteit, internationale, 
nationale en regionale uitstraling, aandacht voor 
specifieke doelgroepen, voor specifieke samenwer-
kingsverbanden, de nood aan een inhaaloperatie 
voor een aantal subsectoren en aan nieuwe impul-
sen voor de toekomst. Het is intellectueel zeker 
geen makkelijke oefening. Ik heb echter wel de 
indruk dat de algemene appreciatie veeleer posi-
tief  is.

Een van de belangrijkste redenen waarom des-
tijds voor een overkoepelend Kunstendecreet 
werd gepleit, was precies dat men een einde wilde 
stellen aan de opdeling van de kunstensector in 
aparte deelgebiedjes, elk met hun eigen regelge-
ving en hun eigen afgeschermd budget. Het wekt 
des te meer verbazing dat men mij nu verwijt dat 
ik de diverse subsectoren van het Kunstendecreet 
niet vooraf een eigen budget heb toegewezen. Dat 
ging niet alleen in tegen de geest van het Kunsten-
decreet, maar was ook absoluut niet wenselijk.

We moeten ons bij de verdeling van de subsidies 
voor de kunsten de vraag stellen of  de middelen 
evenredig en rechtvaardig verdeeld zijn over de 
diverse disciplines. Die beslissing kan slechts val-
len nadat het debat heeft plaatsgevonden, nadat 
de sector, beoordelingscommissies en admini-
stratie hun rol ten volle hebben gespeeld, en niet 
vooraf. Met die onduidelijkheid zal men dus bij 
elke nieuwe subsidieronde moeten leven. Ze ont-
staat niet omdat de overheid nalaat duidelijkheid 
te scheppen, maar vormt een wezenlijk onderdeel 
van het hele besluitvormingsproces.

Bij de eerste ontmoeting met de beoordelingscom-
missie was dat ook een van de vragen. Men wilde 
weten of  er officieus niet kon worden gezegd over 
welk bedrag men kon beschikken. Natuurlijk kon 
ik dat niet zeggen. Dan zou het vertrekpunt juist 
de discipline of  de sector zijn, en niet alle indivi-
duele aanvragen samen. Dat was juist de moei-
lijkheid. Die bezorgdheid werd trouwens ook ver-
woord door de oppositie bij het tot stand komen 
van het Kunstendecreet. Toch geloof  ik dat de 
puzzelstukken wonderwel in elkaar zijn gevallen. 
Dat was niet zo vanzelfsprekend.

Ook de vraag over de ‘experimentenpot’ wekt ver-
bazing. Het Kunstendecreet voorziet niet alleen 
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in structurele subsidies voor periodes van 4 of 
2 jaar, maar ook in middelen voor projecten en 
voor kunstenaars, meer bepaald voor creatieop-
drachten en ontwikkelingsgerichte beurzen. Het 
aantal disciplines waarin deze specifieke vorm van 
ondersteuning kan worden aangevraagd, is door 
het Kunstendecreet fel uitgebreid. De middelen 
zijn in deze eerste fase verhoogd met 800.000 euro 
tot in totaal 4.352.000 euro. Indien mijn begroting 
het in de volgende jaren toelaat, wil ik de inhoud 
van de projectenpot vergroten. Althans wat dit 
betreft, wordt u of  de heer Laermans op uw of 
zijn wenken bediend.

Elke organisatie kreeg al de kans om uitgebreid 
te reageren op het preadvies van de beoordelings-
commissie en administratie. Uit de feiten blijkt 
dat met deze verweerschriften wel degelijk reke-
ning werd gehouden. Daarnaast heb ik bij die 
organisaties waar duidelijk twijfel bestond over de 
kwaliteit van hun werking en van hun beleidsplan, 
niet resoluut gekozen voor een hakbijlscenario, 
waarbij de teller resoluut op nul werd gezet, maar 
heb ik hun een tweede kans gegeven door een sub-
sidie toe te kennen voor 2 jaar. Ik heb daarbij wel 
de duidelijke boodschap gegeven zich te herbron-
nen en grondig na te denken over de toekomst.

Volledigheidshalve merk ik hierbij op dat een sub-
sidie voor 2 jaar twee betekenissen kan hebben. 
In het negatieve scenario houdt het een duide-
lijke waarschuwing in aan de betrokkenen. In het 
positieve scenario is het een uitdrukking van mijn 
geloof  in de betrokken organisatie en van mijn 
overtuiging dat een tussentijdse evaluatie na 2 jaar 
ook kan leiden tot een aangroei van de middelen.

Uw vraag gaat nog een stuk verder. Een scenario 
waarbij we de organisaties de kans geven om hun 
dossier bij te sturen na een negatief  preadvies, zal 
onvermijdelijk leiden tot een verlenging van de 
procedure. Daar bestaan nu al heel wat klachten 
over. Het zal ook leiden tot een nieuwe verhoging 
van de planlast. We verwachten dan eigenlijk een 
nieuw, of minstens een grondig aangepast dossier. 
Beide zaken – de verlenging van de procedure en 
de verhoging van de planlast – lijken me niet wen-
selijk.

Mijnheer Deckmyn, ik weet niet goed wat u met 
‘signalen’ bedoelt. Mijn communicatie aan de 

stad is nooit geweest dat ik het project rond het 
Muziekforum definitief  begraaf. Laten we con-
creet zijn. Het project Muziekforum wordt steeds 
afgedaan als een Gentse infrastructurele investe-
ring, waarin de Vlaamse Gemeenschap haar deel 
zou moeten bijdragen. Het is echter veel meer 
dan dat. Het betreft namelijk een project waarvan 
de stad Gent zeer duidelijk zegt dat de Vlaamse 
Gemeenschap ook nog het leeuwenaandeel van 
de werkingskosten zou moeten dragen en het 
zelfs het statuut moet geven van ‘grote instelling’. 
De kosten daarvoor zijn veel hoger dan voor de 
mogelijke bijdrage in het investeringsbedrag.

U weet ook dat ik zopas de subsidiëring van de 
bijna volledige kunstensector heb afgerond en 
dat ik heb gezorgd voor een forse middelenverho-
ging. Ik heb daarbij ook duidelijk de boodschap 
gegeven dat het plafond voor die sector nagenoeg 
bereikt is. Wat nu dat investeringsbedrag betreft, 
zal niet ik, maar de hele Vlaamse Regering in het 
kader van de bespreking van de meerjarenbe-
groting beslissen of  ze voor dat project geld vrij-
maakt. De bespreking over de meerjarenbegroting 
is nog niet afgerond.

Zoals u het zelf  zegt, heb ook ik vernomen dat de 
steun van het provinciebestuur van Oost-Vlaan-
deren aan het project wankel geworden is. Via de 
krant begreep ik ook de groeiende twijfels van de 
schepen van Cultuur van de stad Gent. Ik heb 
ook kennisgenomen van uw vragen in de com-
missie voor Cultuur van de stad Gent op 16 juni. 
Ik heb begrepen dat daar ook aan alternatieven 
wordt gedacht voor de site aan de Waalse Krook. 
Er werden aan de Vlaamse overheid echter offici-
eel nog geen alternatieve voorstellen geformuleerd 
door de stad Gent.

Kortom, het dossier waarvoor men mij de verant-
woordelijkheid wil doen dragen, is complexer dan 
het verlenen van een investeringssteun door de 
Vlaamse Gemeenschap. Het heeft te maken met 
forse werkingskosten, met de steun van de provin-
cie en met het geloof  en het enthousiasme waar-
mee het project nog wordt gedragen door de stad, 
het culturele veld en de bevolking. Ik ben voor-
stander van de realisatie van een groot, architec-
turaal spraakmakend project voor een culturele 
infrastructuur in Gent. Eender welk project zal 
echter forse inspanningen vragen van alle betrok-
ken partijen. Ik herhaal dat de hele financiering 
van de culturele infrastructuur door de Vlaamse 
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Gemeenschap nog steeds een onderwerp is van de 
bespreking van de meerjarenbegroting.

Mevrouw Hermans, voorafgaandelijk wil ik u zeg-
gen dat er een forse toename is van de middelen. 
De beoordelingsprocedure binnen het Kunsten-
decreet loopt al enkele maanden. Het is juist dat 
vooral vanuit de preadviezen een publiek debat is 
ontstaan over de manier waarop sociaal-artistiek 
werk in de context van het Kunstendecreet moet 
worden ingeschat. U weet dat ik sociaal-artistieke 
projecten een warm hart toedraag. Net daarom 
heeft de Vlaamse Regering vorige week ook effec-
tief  een forse inhaalbeweging voor deze sector 
gehonoreerd. Met een toename van de middelen 
met 692.000 euro realiseerden we een nooit gezie-
ne stijging met bijna 60 percent. Het is belangrijk 
dat deze organisaties van bij de start financieel 
én inhoudelijk voldoende tot hun recht konden 
komen binnen het Kunstendecreet.

Alvorens concreet op de vragen in te gaan, wil 
ik er toch nog op wijzen dat in de vraagstelling 
drie verhalen met elkaar worden vermengd. Het 
zijn drie essentiële verhalen, die familie zijn van 
elkaar, maar elkaar niet volledig overlappen: het 
participatieverhaal, het geven van kansen aan 
mensen die in armoede leven en het sociaal-artis-
tiek verhaal. Er lopen vandaag al een aantal initi-
atieven binnen het cultuurbeleid die het recht op 
cultuur voor mensen die in armoede leven, hard 
willen maken. Ik denk maar aan het Fonds ter 
Verhoging van de Cultuurparticipatie, de inspan-
ningen die Kunst en Democratie levert in dit ver-
band om in gemeenten duurzame netwerken te 
laten ontstaan, de inspanningen in het kader van 
de bijzondere en vernieuwende subsidies bin-
nen het lokale cultuurbeleid, de recente volwaar-
dige erkenning van Welzijnsschakels binnen het 
decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk, 
en noem maar op.

Ik wil dat de volgende jaren absoluut nog ver-
sterken. Dit zal deel uitmaken van het actieplan 
Cultuurparticipatie, waarvan ik in december 2004 
aankondigde dat het tegen het einde van dit jaar 
zou starten en waarin ik een aantal bijkomende 
initiatieven wil nemen om zo veel mogelijk drem-
pels weg te werken, zodat alle mensen kunnen 
deelnemen en deelhebben aan cultuur.

Het sociaal-artistiek verhaal is een specifieke 
werkvorm voor mensen die minder kansen heb-
ben in de samenleving: mensen in zogenaamde 
kansarme buurten, personen met een handicap, 
mensen die in armoede leven, enzovoort. Deze 
sociaal-artistieke praktijk kent vele vaders en 
moeders. Het is een transversaal verhaal bij uit-
stek. Dat betekent dat hieraan bijvoorbeeld ook in 
het lokaal cultuurbeleid aandacht wordt besteed. 
Een essentieel deel hiervan wordt vandaag voor 
de eerste keer ten volle als een apart onderdeel in 
het Kunstendecreet opgenomen.

Er worden echter ook sociaal-artistieke praktijken 
gehonoreerd bij de subsidies aan theaters. Ik denk 
daarbij aan Antigone in Kortrijk en aan kunsten-
centra en werkplaatsen, zoals Rataplan. Voor het 
eerst valt Rataplan onder de kunstencentra. De 
enveloppe voor de sociaal-artistieke werking is 
nog veel forser verhoogd. De middelen voor Rata-
plan zijn bijvoorbeeld vertienvoudigd. Ik heb in 
elk geval nog geen negatieve reacties gehoord. De 
sociaal-artistieke werkingen zijn dus slechts één 
onderdeel van een veelzijdig verhaal, waarin men-
sen die in armoede leven een prominente plaats 
kunnen hebben.

Mijn visie op sociaal-artistieke projecten is bij de 
keuze om deze projecten in het Kunstendecreet op 
te nemen niet gewijzigd. In 2000 ben ik inderdaad 
gestart met een experimenteel reglement voor 
sociaal-artistieke projecten voor 3 jaar. 2004 en 
2005 werden 2 bijkomende experimentele jaren. 
Na enkele jaren van experiment is er voor deze 
organisaties nu de mogelijkheid om binnen het 
Kunstendecreet, naast een projectmatige onder-
steuning, ook structureel gesubsidieerd te worden. 
Mijn visie op sociaal-artistieke projecten is daar-
mee echter niet gewijzigd.

De beoordelingscommissie heeft een eerlijke zoek-
tocht opgezet naar de specifieke – en nieuwe – 
plaats van het sociaal-artistiek werk binnen het 
Kunstendecreet. Ik stel vast dat er hierdoor ook 
een evolutie is geweest tussen de landschapste-
kening bij de preadviezen en bij de uiteindelijke 
adviezen. In de laatste tekst, die werd gebruikt 
voor het definitief  advies, wordt een veel sterker 
evenwicht tussen de artistieke en sociale doelstel-
lingen beoogd.

Het artistieke haalt de bovenhand op het sociale. 
Dat geldt ook omgekeerd. Beide zijn prioritair. Ze 
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worden ook gecombineerd. Dat is het eigene aan 
sociaal-artistieke projecten.

Als antwoord op uw tweede en derde vraag ver-
wijs ik naar de zeven beoordelingscriteria van 
artikel 43, paragraaf  2 uit het Kunstendecreet en 
de landschapstekening die de commissie bij haar 
eindadviezen voegde. In haar landschapstekening 
– die overigens publiek is – geeft de commissie 
haar uitgangspunten, op basis van de beoorde-
lingscriteria, weer. De beoordelingscriteria van het 
Kunstendecreet vormen de basis voor elk advies.

De criteria zijn: kwaliteit van het sociaal-artis-
tieke concept en concrete uitwerking; betrokken-
heid van de deelnemers; kwaliteit van de pro-
cesbegeleiding; samenwerking met kunstenaars, 
artistieke praktijk, sociale en culturele organisa-
ties; vernieuwend karakter van de gehanteerde 
methoden; voorbeeldfunctie binnen het sociaal-
artistieke veld; het organisatorische, financiële en 
boekhoudkundige management. Organisaties die 
onvoldoende aan deze criteria voldoen, werden 
door de commissie negatief  geadviseerd.

Ik wil erop wijzen dat in deze ronde de commissie 
een uitspraak deed over het structureel subsidiëren 
van organisaties. Binnen het Kunstendecreet is het 
voor de organisaties ook mogelijk een projectma-
tige ondersteuning te verkrijgen. De landschapste-
kening van de commissie is vrijgegeven. U kunt ze 
terugvinden op het internet. Elke commissie bin-
nen het Kunstendecreet deed een grondige evalu-
atie van de dossiers binnen haar domein, zo ook 
de beoordelingscommissie voor sociaal-artistiek 
werk. De landschapstekening van de commissie 
omvat de uitgangspunten voor de evaluatie.

Zoals ik al eerder aangaf, zijn deze uitgangspun-
ten gebaseerd op de criteria uit het decreet zelf. 
De evaluatie gebeurde dus zeker binnen de geest 
van het decreet. De eindadviezen van de commis-
sie vormen de neerslag van de grondige evaluatie 
die zij voerde. Voor een gedetailleerde toelichting 
verwijs ik u daarom graag naar de eindadviezen 
van de commissie. Ook deze zijn vrijgegeven en 
kunt u terugvinden op het net.

Als antwoord op uw vierde vraag wil ik eerst en 
vooral aangeven dat een deel van de sociaal-artis-
tieke projecten inderdaad ontstaan is vanuit de 

armoedebestrijding. Ik wil daarbij echter beklem-
tonen dat ‘mensen in armoede’ steeds een belang-
rijk doelpubliek zijn geweest – en nog steeds zijn – 
voor een aantal sociaal-artistieke projecten. Soci-
aal-artistieke projecten die niet uitgaan van een 
armoedebeweging hebben vaak ook mensen in 
armoede als doelpubliek. Van de zeven projecten 
waarover een negatief  advies werd gegeven, is er 
slechts één dat zich expliciet binnen de armoede-
bewegingen situeert. De culturele participatie van 
mensen in armoede hangt dus niet noodzakelijk 
samen met armoedebewegingen. Ik wil daarom de 
indruk die ik door uw vraag kreeg, weerleggen als 
zouden mensen in armoede uit de boot vallen in 
het Kunstendecreet.

Organisaties die geen structurele subsidiëring heb-
ben gekregen, hoeven niet noodzakelijk uit de 
boot te vallen in het Kunstendecreet. Zoals reeds 
gezegd, voorziet het Kunstendecreet namelijk ook 
in projectmatige subsidies.

Ik wil hier ontkrachten dat voor sociaal-artistie-
ke projecten in het Kunstendecreet de klemtoon 
eenzijdig komt te liggen op de artistieke kwaliteit. 
Het eerste beoordelingscriterium in het Kunsten-
decreet luidt namelijk als volgt – ik citeer: ‘kwali-
teit van het sociaal-artistieke concept en concrete 
uitwerking’.

De beoordelingscommissie geeft in haar land-
schapstekening bij de eindadviezen het volgende 
aan – ik citeer opnieuw: ‘De commissie is er in de 
beoordeling van de dossiers telkens van uitgegaan 
dat de sociaal-artistieke kwaliteit het uitgangs-
punt vormt. De projecten moeten dus zowel op 
hun artistieke waarde als op hun sociale waarde 
ingeschat worden. Beide elementen wegen door in 
de eindbeoordeling, anders kan men niet spreken 
van een sociaal-artistiek project. Een project dat 
artistiek niet kan overtuigen, komt niet in aan-
merking als sociaal-artistiek project; een project 
dat artistiek wel maar op sociaal vlak niet kan 
overtuigen evenmin. Beide elementen moeten dus 
in samenhang van hoge kwaliteit zijn.’

Ik zal nooit toelaten dat de sociaal-artistieke 
projecten gespiegeld worden aan de geijkte artis-
tieke normen van de reguliere kunst. De sociaal-
artistieke praktijk ontwikkelt een eigen artistieke 
norm.

Ik ga ook even in op uw voorstel over cultuur-
cheques. In het sociaal-artistiek werk ligt name-
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lijk sterk de nadruk op de actieve betrokkenheid 
van de deelnemers bij het project. Dit is trouwens 
het tweede criterium in het Kunstendecreet. Ik 
citeer ter verduidelijking opnieuw de commissie: 
‘Daarnaast moet het artistiek product het resul-
taat zijn van een collectief  proces tussen deelne-
mers en kunstenaars. Alle deelnemers moeten op 
elk moment het gevoel hebben dat ze mee aan het 
roer staan van het sociaal-artistieke schip en dat 
ze niet enkel als matroos moeten opdraven wan-
neer de kapitein dit nodig acht’.

Cultuurparticipatie op basis van cultuurcheques 
slaat dus op een totaal andere manier van cultuur-
participatie. Overigens bestaat voor dit soort cul-
tuurparticipatie in mijn cultuurbeleid het ‘fonds 
ter verhoging van de cultuurparticipatie’, beter 
bekend als de 80/20-percentregeling.

Als de commissie allusie maakt op welzijn, gaat 
dat niet over mensen die in armoede leven, maar 
over de vraag of  de steun aan projecten die kunst 
toepassen als therapie voor mensen met een gees-
telijke handicap, tot de rol van het cultuurbeleid 
behoort. Ik heb hierover geen contact genomen 
met minister Vervotte. Uiteraard voorziet zij niet 
in financiële middelen ter ondersteuning van soci-
aal-artistieke projecten, zoals we ze hier definië-
ren, aangezien ze er niet voor bevoegd is. Zelf  ben 
ik daar wel voor bevoegd.

Als een organisatie niet voldoet aan de criteria 
uit artikel 43, paragraaf  2 uit het Kunstende-
creet, dan kan de commissie dat enkel vaststellen 
en moet ze wellicht een negatief  advies uitbren-
gen. Zoals u in de eindadviezen echter kunt lezen, 
reikt de commissie ook mogelijkheden aan voor 
de organisatie om toch tot het sociaal-artistieke 
veld te behoren.

Zoals ik in mijn inleiding al stelde, heb ik niet de 
indruk dat we van de sociaal-artistieke praktijk 
een slagveld gemaakt hebben, integendeel. Boven-
dien wijs ik erop dat werkingen die een aanvraag 
deden en geen structurele subsidie kregen, volgens 
het Kunstendecreet een aanvraag kunnen indienen 
voor projectmiddelen. Als ik van oordeel ben dat 
zij een volwaardig sociaal-artistiek project voor-
stellen, dan zal ik zeker niet twijfelen om hen hier 
projectmatig voor te ondersteunen.

Ik geef  ook nog een algemener antwoord, want 
er zijn heel wat bijkomende vragen gesteld over 
de beslissingen die de regering vrijdag op mijn 
voorstel heeft genomen in het kader van het Kun-
stendecreet. Het is belangrijk te wijzen op een 
aantal uitgangspunten. Zowel in de voorberei-
dende nota’s en de besprekingen bij de opmaak 
van het Kunstendecreet als in de toelichtingen bij 
het Kunstendecreet, in het regeerakkoord, in de 
beleidsnota Cultuur, in de toespraak daarover in 
het Kaaitheater en bij de start van de procedure 
van de beoordeling in het kader van het Kun-
stendecreet in november, heb ik keer op keer, net 
als minister Van Grembergen destijds, duidelijk 
gemaakt dat synergie en samenwerkingsverban-
den essentieel zijn in de geest en bij de uitvoering 
van het Kunstendecreet.

Anderzijds hebben we uitdrukkelijk normen en 
beoordelingsprincipes naar voren geschoven. Het 
allereerste criterium is het artistieke. De beoor-
deling daarvan wordt vanzelfsprekend door de 
beoordelingscommissies gedaan in hun advie-
zen. Een journalist zei me dat er een recordaan-
tal afwijkingen van de adviezen was. Hij beweerde 
dat er 30 afwijkingen zijn gemaakt op 180 advie-
zen. Als dat waar is, dan krijgen de commissies 
van mij grote onderscheiding met 83,3 percent.

Afwijken van de adviezen is geen doel op zich, 
maar als we iets opbouwen en dat ook op voor-
hand aankondigen, dan is de artistieke beoorde-
ling in het kader van het Kunstendecreet welis-
waar de eerste prioriteit, maar niet de enige. De 
vraag is dan welke andere criteria we nog, reeds 
voor het begin van de procedure, hebben aange-
kondigd.

We hebben onder meer aangekondigd dat het vol-
gens ons, met het oog op samenwerking en syner-
gie, niet meer opportuun was nieuwe structuren 
te creëren rond elke kunstenaar. We hebben daar 
toen voor alle duidelijkheid ook aan toegevoegd 
dat het niet opportuun was ervan uit te gaan dat 
elke instelling of  organisatie in de toekomst zijn 
eigen infrastructuur moet hebben. Er is gevraagd 
daar ook rekening mee te houden.

Een ander criterium was diversiteit. Dat begrip 
kan weliswaar misbruikt worden, maar het is toch 
essentieel. Ook in al die stukken die ik zonet heb 
genoemd en bij de start van de procedure heb ik 
erop gewezen dat diversiteit in het aanbod essen-
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tieel is. Ook mensen die veel verstandiger zijn 
dan ik, hebben gezegd dat er soms wat te veel van 
hetzelfde is. Ik relativeer die uitspraken, maar in 
sommige gevallen kan het waar zijn. Dat is geen 
pleidooi om er de hakbijl in te zetten, maar wel 
om een divers aanbod te verzekeren, zodat zo veel 
mogelijk mensen hun gading in het cultuuraan-
bod kunnen vinden. Die behoefte aan diversiteit 
heeft me inderdaad aangezet tot een aantal afwij-
kingen van de adviezen.

Ook bereik en geografische spreiding zijn belang-
rijk. Stedelijkheid komt in de besluitvorming bij 
de toepassing van het Kunstendecreet zeer uit-
drukkelijk aan bod. Daar hangt mee samen dat ik 
geen beslissingen kan nemen in toepassing van het 
Kunstendecreet, zonder de essentiële rol van de 
steden in het kunstenaanbod te waarderen en te 
stimuleren. Tegelijkertijd gaat het niet alleen om 
Antwerpen, Gent en Brussel, al is de rol van Brus-
sel groter geworden, zeker als plaats van ontmoe-
tingen met andere culturen. Het is ook de plaats 
waar de Vlaamse Gemeenschap op het gebied van 
kunstaanbod en kunstpraktijk een link legt naar 
het internationale plan en de daar aanwezige cul-
turele verscheidenheid. De Brusselnorm toepassen 
op het Kunstendecreet is echter een andere zaak. 
Ik hoop dat we op andere terreinen een inhaal-
operatie kunnen doen. (Gelach)

Omdat er een groot aanbod is van de verschil-
lende culturele en kunstpraktijken spelen de 
grote steden Antwerpen, Brussel en Gent zo’n 
belangrijke rol. Daarnaast is er echter ook aan-
dacht gegaan naar steden als Leuven, Mechelen, 
Kortrijk, en een aantal andere, waar interessante 
praktijken worden aangeboden en bemoedigende 
samenwerkingsverbanden ontstaan.

Omdat we verder zijn gegaan in de regionale 
spreiding, zijn de middelen voor Limburg inder-
daad verdubbeld. Dat is niet gebeurd omdat het 
Limburgse projecten zijn, maar omdat er een 
dynamiek in zit waarover ze niet beschaamd hoe-
ven te zijn. Het Limburgfonds heeft op dat vlak 
perfect gewerkt, ook op het gebied van erfgoed. 
Ik moet echter ook West-Vlaanderen noemen, 
waar er geen sprake is van een centralisatie rond 
de provinciale hoofdstad Brugge, maar van activi-
teiten in Brugge, Kortrijk, Oostende, Tielt – neen, 
niet Izegem – enzovoort.

Uit de criteria blijkt tevens dat we bezorgd zijn 
om de organisatorische ondersteuning. We mogen 
niet enkel naar de mooie artistieke doelstellingen 
kijken. Enkel een voldoende grote organisatori-
sche ondersteuning kan de leefbaarheid van de 
instellingen waarborgen.

Het laatste criterium houdt in dat ik instellingen 
nooit op individuele basis kan bekijken. We moe-
ten alle instellingen in hun eigen context plaatsen. 
Ik zal dit even illustreren aan de hand van een 
paar concrete voorbeelden.

Wat het kunstenaanbod in Gent betreft, speelt de 
Vooruit een voortrekkersrol. De Vooruit verdient 
absoluut een bijkomende ondersteuning.

Het Toneelhuis levert zware inspanningen om 
jonge kunstenaars in Antwerpen een plek te 
bezorgen. Het Toneelhuis is eigenlijk het gevolg 
van allerlei samenwerkingsprojecten. Het Toneel-
huis speelt een essentiële rol en verdient dan ook 
een bijkomende ondersteuning.

De Beursschouwburg speelde vroeger een belang-
rijke rol in Brussel. Momenteel ontstaan heel wat 
kunstencentra buiten de Beursschouwburg. Blijk-
baar is de Beursschouwburg niet langer de enige 
organisatie die een katalysatorfunctie heeft die 
jong talent kan opsporen. Momenteel krijgt jong 
talent ook van organisaties als het Kaaitheater, de 
KVS en de AB de nodige kansen.

Al deze uitgangspunten leiden tot een aantal crite-
ria. Het is trouwens goed mogelijk dat ik hier een 
paar uitgangspunten vergeet. Die criteria bewijzen 
dat de besluitvorming absoluut niet op willekeur 
is gebaseerd. De besluitvorming stemt overeen 
met de keuzes die op voorhand zijn bekendge-
maakt.

De heer Stassen heeft het daarnet over de rond 
een persoon opgebouwde organisaties gehad. In 
de jaren tachtig en negentig waren de belangrijk-
ste culturele organisaties rond een kunstenaar 
opgebouwd. We mogen echter niet vergeten dat 
de grote instellingen zich in die periode zeer geslo-
ten opstelden. De kunstenaars werden als het 
ware met gesloten dozen geconfronteerd. Dit is 
momenteel niet langer het geval. De grote instel-
lingen, kunstencentra en theaters zijn zeker geen 
gesloten dozen meer. Ze zijn zelfs zeer open.
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Ik geef  toe dat mijn beslissing een breuk met het 
verleden inhoudt. Het aanbod kan niet eeuwig 
blijven groeien. Ten opzichte van de jaren tach-
tig en negentig is de situatie sterk gewijzigd. We 
ondersteuning die wijziging door de instellingen 
met een open ingesteldheid forse bijkomende mid-
delen te verstrekken.

We stimuleren samenwerking en synergieën door 
kunstenaars een eigen rugzakje mee te geven. 
Door middel van creatieopdrachten, projectsub-
sidies en dergelijke geven we hen een financieel 
rugzakje mee. Ik heb de nodige middelen voor de 
ondersteuning van onze kunstenaars gereserveerd. 
Dit rugzakje maakt hen interessant voor de instel-
lingen. Het afsluiten van samenwerkingsverban-
den en het realiseren van synergieën kan voor alle 
betrokkenen interessante gevolgen hebben.

Ik heb besloten een aantal instellingen niet lan-
ger een vierjarige subsidie toe te kennen. Door 
hen tweejarige subsidies te geven, trachten we een 
impuls tot grotere samenwerking te geven en toe-
komstgericht te sturen. Dit betekent helemaal niet 
dat we de hakbijl in de subsidies willen zetten.

– De heer Steven Vanackere treedt als voorzitter 
op.

Het Raamtheater beantwoordt aan de criteria. 
Het gaat me niet zozeer om de grootte van het 
publiek, maar om het specifieke karakter ervan. 
We mogen niet het risico lopen dit publiek voor 
het hele culturele aanbod te verliezen. Hetzelfde 
geldt in zekere zin voor De Zwarte Komedie, een 
organisatie die de cabareteske traditie in ere wil 
houden. De Zwarte Komedie beantwoordt aan 
de criteria die ik net heb omschreven. Daarnet 
zijn het Dastheater en het Zuidpooltheater aan-
gehaald als voorbeelden van de manier waarop ik 
van de adviezen zou afwijken. Deze voorbeelden 
kloppen evenwel niet helemaal.

Mijn beslissing over het Zuidpooltheater komt 
overeen met de voorstellen en de bedenkingen van 
de beoordelingscommissie. Een positief  advies 
houdt niet noodzakelijk een groei in. Een negatief  
advies betekent altijd dat de organisatie 0 euro 
ontvangt. Een positief  advies betekent dat een 
organisatie meer dan 0 euro krijgt. (Opmerkingen 
van de heer Jos Stassen)

Mijnheer Stassen, mijn redenering klopt wel. Ik 
stel voor dat u de beoordelingen eens leest. We 
beschikken niet over officiële cijfers. De officieuze 
tendensen lopen evenwel volledig gelijk met de 
genomen beslissing.

Het Dastheater heeft geen twee negatieve advie-
zen gekregen. Ik heb in de krant gelezen dat één 
plus één nul zou zijn. Dat klopt natuurlijk niet. 
Eén min één is nul. Het Dastheater heeft een posi-
tief  en een negatief  advies gekregen. De beoorde-
lingscommissie heeft het zakelijk dossier van het 
Dastheater een negatief  advies meegegeven. Dit 
is overigens niet de kern van de zaak. Ik vind het 
belangrijker dat we het Dastheater een dubbel 
signaal hebben gegeven. Ik heb veel eerbied voor 
de heer Sierens. Ik ben er evenwel van overtuigd 
dat dergelijke mensen geen eigen structuren nodig 
hebben. De afgelopen jaren heeft de heer Sierens 
zijn stukken vooral in samenwerking met andere 
instellingen, zoals de KVS, gerealiseerd. We heb-
ben besloten dat het Dastheater 250.000 euro 
nodig heeft om interessante synergieën tot stand 
te brengen.

Ik vraag me af  waarom het Dastheater geen 
gesprekken met het Nieuwpoorttheater voert. Wat 
de sociale aspecten van ons theater betreft, spe-
len het Dastheater en het Nieuwpoorttheater een 
essentiële rol. Ik vind Gent op dit vlak een schit-
terende stad. Wat de sociale dimensie van het cul-
tureel aanbod betreft, is Gent zonder twijfel een 
voorbeeld voor heel Vlaanderen. Waarom bekijkt 
u het niet langs de positieve kant?

Mijnheer Stassen, het klopt niet dat de grote 
instellingen nog nominatim in de begroting staan. 
Ze vallen nu onder het Kunstendecreet, behalve 
de opera omdat in het kader van BBB daarover 
nog een aantal beslissingen moeten worden geno-
men.

Voor mij is het essentieel dat de beheersovereen-
komsten starten op 1 januari 2006, gelijk met het 
Kunstendecreet. Met de beheersovereenkomsten 
wil ik een verbinding maken tussen de zakelijke 
besluitvorming en artistieke beslissingen. Deze 
elementen moeten samen worden verwerkt. Ik 
kan vandaag nog geen antwoorden geven op de 
vragen over de zakelijke structuur. Het is duide-
lijk dat ik de grenzen van het haalbare wil aftas-
ten om na te gaan of  eventuele zakelijke samen-
werking kan leiden tot een meerwaarde. Het is 
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duidelijk dat de prioriteit de artistieke werking is. 
Het zakelijke aspect staat in functie van de kansen 
die het artistieke aspect moet krijgen. Ik wil een 
open debat voeren met de organisaties en nagaan 
wat de mogelijkheden zijn. Ik wil kijken welke 
meerwaarde er op artistiek vlak kan worden gere-
aliseerd door samen te werken. Als samenwerking 
daar niet toe leidt, dan wordt die niet gerealiseerd.

Dan was er een vraag over de 117 instellingen 
die een tweejarige erkenning krijgen. Ik begrijp 
de bezorgdheid die wordt geuit over de relatieve 
zekerheid voor de individuele instellingen. Het is 
juist dat er financiële zekerheid is voor de sector, 
maar relatieve zekerheid voor de instellingen. Wat 
de tweejarige subsidies betreft zijn er twee catego-
rieën. Rond een aantal instellingen wil ik een heel 
fors positief  verhaal schrijven en hen dat signaal 
ook geven. Enkelen hebben toch gezegd dat ze het 
spijtig vinden dat ze maar een tweejarige erken-
ning krijgen. Dat geeft me echter de mogelijkheid 
om binnen twee jaar in extra ondersteuning te 
voorzien. Neem deze boodschap mee. De tweeja-
rige subsidies zijn tegelijkertijd voor andere instel-
lingen een signaal dat ze van een oranje knipper-
licht naar een rood licht kunnen evolueren.

Mijnheer Caron, ik vind het een goede suggestie 
om in een erg lichte procedure te voorzien opdat 
de organisaties geen half  jaar verliezen aan de 
opmaak van nieuwe plannen. Ik laat onderzoeken 
hoe we eventueel uitvoeringsbesluiten in die zin 
kunnen wijzigen.

Voor mij blijft het de absolute doelstelling om 
vanaf 1 januari 2006 te starten met de cultuurin-
dustrie. Het zal in een groeiscenario gebeuren en 
moet gelijklopen met de start van het Kunstende-
creet.

Voor de semi-professionele kunsten kunnen we 
waarschijnlijk pas een jaar later starten. Ik wil dat 
laten samenvallen met de evaluatie van het ama-
teurkunstendecreet. We hebben afgesproken dat 
dit wordt uitgesteld met 1 jaar.

Ik heb over participatie al een en ander gezegd, 
maar het blijft een absolute prioriteit. We heb-
ben nu een aantal instrumenten gerealiseerd voor 
de aanbodzijde van de instellingen. We moeten 
nu een tandje bijsteken op het vlak van de vraag-

zijde en mensen uit hun zetel krijgen. Er wordt 
opnieuw een forse ondersteuning aan kunsteduca-
tie gegeven.

Een van de grote doelstellingen was het uitvoeren 
van inhaaloperaties op het vlak van de beeldende 
kunst, op sociaal-artistiek vlak, op het vlak van 
architectuur en vormgeving, en op het vlak van de 
kunsteducatie. We hebben dat gerealiseerd en niet 
ten nadele van de grootste sectoren zoals werd 
gevreesd. Voor de theaters bijvoorbeeld is er een 
stijging van 8 percent, wat belangrijk is voor die 
grote sector. Ik heb de doelstellingen op voorhand 
bekendgemaakt en u moet me erop beoordelen of 
die worden gehaald.

U hebt gelijk dat de discussie over het kerntaken-
debat moet worden verdergezet en dat is ook de 
bedoeling. Het is duidelijk dat dit geen al te een-
voudig verhaal is.

Dan waren er opmerkingen over de evaluatie 
van de steunpunten. Voor alle duidelijkheid, de 
steunpunten hebben een erkenning voor vier jaar. 
Het is wel de bedoeling om een wijziging door te 
voeren en de erkenning tweejarig te maken. Dit 
moet natuurlijk gebeuren in samenspraak met het 
Vlaams Parlement omdat de erkenning decretaal 
is vastgelegd.

Voor alle duidelijkheid: er is in 100 miljoen euro 
voorzien voor structurele ondersteuning en in 4,3 
miljoen euro voor projecten. Dat is een stijging. 
Die projecten zullen in hoofdzaak de prioriteiten 
zijn die we al naar voren hebben geschoven om 
onder meer de ondersteuning van de individuele 
kunstenaars te realiseren.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor het antwoord. Er zijn een aantal aspecten 
verduidelijkt, en het is goed dat we dit debat heb-
ben gevoerd. Het is juist dat er in de cultuur- en 
kunstwereld een grotere openheid is dan in de 
jaren zeventig, tachtig en negentig waardoor een 
aantal nieuwe mensen zich hebben moeten afzet-
ten tegen de toen gesloten huizen. Ik hoop alleen 
dat, als deze tendens zich een tijd doorzet, er geen 
nieuwe geslotenheid ontstaat.

Een aantal structuren die rond personen zijn 
opgebouwd, hadden mijns inziens een grotere 
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kans verdiend dan die u hen hebt gegeven. Hier-
omtrent blijven we van mening verschillen.

De tweejarige subsidies zijn goed, maar het zorgt 
er wel voor dat de onrust in de sector altijd wat 
zal blijven bestaan. Onrust is goed in de cultuur-
sector, maar die mag niet permanent zijn. Het kan 
mensen wat opjagen om het beter te doen, maar 
het kan hen ook waarschuwen.

Minister Bert Anciaux: Het gaat niet om enerzijds 
mensen opjagen en anderzijds mensen waarschu-
wen. Het gaat om enerzijds mensen opjagen en 
waarschuwen en anderzijds de tweejarige subsidie 
gebruiken om de volgende keer meer te kunnen 
ondersteunen.

De heer Jos Stassen: Het voordeel van de vierjari-
ge subsidies was dat instellingen voor 4 jaar zeker 
waren en stabiel konden werken. Nu is voor een 
hele reeks instellingen een constante evaluatie en 
dossiervorming geïntroduceerd. Ik vraag me af of 
dat op termijn een goede zaak is, maar dat zal de 
toekomst wel uitwijzen. Het is goed dat er tweeja-
rige periodes in het decreet werden ingeschreven, 
ik blijf  daarachter staan. Ik denk echter niet dat 
het de bedoeling was van de decreetgever om die 
zo massaal toe te passen als vandaag gebeurt. Ik 
vraag me af  of  dat globaal genomen niet meer 
onrust zal creëren, maar dat zullen we de komen-
de jaren kunnen beoordelen.

Minister Bert Anciaux: Ik kom nog even terug op 
de infrastructuur. Er staan twee essentiële zaken 
in het regeerakkoord. Er staat dat er prioriteit 
wordt gegeven aan de bestaande instellingen. Dat 
doen we vandaag bij het KMSKA, deSingel, de 
Vlaamse Opera, de hoofdbrokken die allemaal 
zijn gesitueerd in Antwerpen.

Daarnaast staat er dat de engagementen uit het 
verleden worden gehonoreerd. Dat slaat op het 
MAS. Voor mij staat het buiten kijf  dat het MAS 
moet worden gerealiseerd. De vraag bij de meer-
jarenbegroting ging over wanneer we die engage-
menten kunnen honoreren.

Als je al die investeringen in culturele infrastruc-
tuur ziet, is er een absolute inhaaloperatie voor 
Gent noodzakelijk, niet alleen omwille van even-
wichten, maar ook omdat al die jaren geen vol-

doende cultureel statement is neergepoot. Ik ga 
daar voor, alleen spreek ik me niet uit over wat 
dat moet zijn.

Ik weet niet of  ik mijn verhaal zal blijven kop-
pelen aan de meerjarenbegroting. Ik ben aan het 
zoeken naar een oplossing om garanties te heb-
ben, zonder garanties in de meerjarenbegroting. 
Ik zoek binnen mijn eigen budget met nieuwe 
technieken naar nieuwe mogelijkheden om snel 
een antwoord te bieden op de vragen over infra-
structuur. Ik wil er pas een antwoord op geven als 
ik 100 percent zeker ben.

De voorzitter: De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arckens: Mijnheer de minister, ik 
ben geen krokodil die zit te wachten tot de ted-
dybeer voorbij komt gezwommen om dan vlug in 
het water te duiken.

De uitleg die u los uit de vuist hebt gegeven over 
heel wat zaken was veel verhelderender, zeker over 
de meerjarenbegroting, dan de rest van uw ant-
woord. Ik heb de totstandkoming van het Kun-
stendecreet niet meegemaakt. Ik ben blij dat u via 
alle vragen die aan bod zijn gekomen een alge-
mene ‘tour d’horizon’ hebt gemaakt van het Kun-
stendecreet. Misschien zullen er morgen weer din-
gen uit hun context worden getrokken in kranten, 
maar daar moeten we mee leren leven.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik heb nooit gesteld dat het 
dossier van het Muziekforum een louter Gents 
project is. Het is een erg complex dossier. U geeft 
ook aan dat de stad Gent zeer duidelijk heeft 
gezegd dat de Vlaamse Gemeenschap een zeer 
groot deel van de werkingskosten moet dragen. 
Dat verhaal heeft een veel hoger kostenplaatje 
dan de mogelijke bijdrage in investeringen. Dat is 
net het pijnpunt waar ik in het verleden vaak op 
heb gewezen.

In uw oorspronkelijk antwoord verwees u naar 
het feit dat u de beslissing zult bekijken in het 
kader van de meerjarenbegroting. Dat was de 
reden waarom ik het citaat van de heer Vanackere 
over prioriteiten en investeringen in bestaande 
culturele infrastructuur zo interessant vond en 
wilde plaatsen tegenover een engagement dat de 
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Vlaamse Regering in het verleden was aangegaan 
om te investeren in culturele infrastructuur in 
Gent, zoals schepen Van Rouveroij heeft gezegd. 
Uiteindelijk was het laatste antwoord dat u gaf 
voor een gedeelte een antwoord hierop en een 
bevestiging van de zaak omdat u van oordeel was 
dat voor de culturele infrastructuur in Gent een 
inhaaloperatie nodig was.

Zoals de heer Arckens heeft gesteld, is het alles-
zins een nieuw feit dat u toch zult trachten garan-
ties te zoeken om het dossier los te koppelen 
van de meerjarenbegroting. Ik kijk uit naar het 
moment dat u dit kunt verwezenlijken, en ik ben 
benieuwd naar de timing ervan.

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord.

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, ik 
begrijp niet dat u zoveel voorwaarden stelt. Ik wil 
niet cynisch zijn, maar op een bepaald moment 
heeft Mobutu ook geld laten bijdrukken. Zoals 
u het vandaag formuleert, lijkt het daar sterk op. 
Tenzij u de fameuze alternatieve financierings-
technieken toepast die minister-president Leterme 
heeft aangekondigd voor de bouw van scholen, 
rusthuizen en openbare werken. Of gaat u mis-
schien grote gebouwen verkopen waarmee u dan 
een rollend fonds zult oprichten?

Ofwel worden de vrijgekomen middelen uit de 
meerjarenbesteding gebruikt en kan het cultuurin-
frastructuurfonds daarmee worden gespijsd, ofwel 
gebruikt u een alternatieve techniek, een variant 
op wat minister-president Leterme heeft aange-
kondigd. Hij stelde namelijk voor vandaag nog te 
beslissen tot de bouw en garanties te bieden voor 
een lening over 20 jaar, gespreid over de komende 
begroting. Er zijn geen andere technieken voor-
handen, buiten de Mobutu-techniek.

Met redenen omklede motie

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

Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de weigering van de 
Koninklijke Belgische voetbalbond tot splitsen van 
het amateurvoetbal in een Vlaamse en Waalse vleu-
gel

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van de heer Deckmyn tot de heer Anciaux, 
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel, over de weigering van de Koninklijke Bel-
gische voetbalbond tot splitsen van het amateur-
voetbal in een Vlaamse en Waalse vleugel.

De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, in 
uw beleidsnota wordt specifiek vermeld dat u het 
onderhandelen over een splitsing van de resteren-
de sportbonden als operationele doelstelling voor 
ogen hebt. U verklaarde hiermee duidelijk dat u 
oog zult hebben voor de splitsing van de resteren-
de unitaire sportbonden, waaronder de Konink-
lijke Belgische Voetbalbond.

Naar aanleiding van het rapport van de werk-
groep Preud’homme werd een concreet voorstel 
over de splitsing van de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond gelanceerd. Er zou op twee vlak-
ken worden overgegaan tot een splitsing: eerst een 
splitsing tussen betaald voetbal en amateurvoet-
bal, waarna een opsplitsing van de amateursafde-
ling in een Vlaamse en Waalse vleugel zou volgen.

In een krantenartikel van 13 juni 2005 stelt bonds-
voorzitter Jan Peeters letterlijk het volgende: ‘Het 
plan Preud’homme gaat vooral over de splitsing 
tussen betaald en amateurvoetbal. Ik wil niet voor 
mijn beurt praten, maar over die splitsing bestaat 
bijna een unanimiteit. Er moet alleen nog over 
geld worden gepraat. De tweede fase, de splitsing 
tussen het noorden en het zuiden van het land, 
wordt veel moeilijker, om niet te zeggen onhaal-
baar. Daar is heel veel oppositie tegen.’

Deze uitspraken gaan regelrecht in tegen de 
beleidsambities van de minister van Sport, zoals 
verwoord in de beleidsnota Sport. In het verleden 
heb ik al gesteld dat het geformuleerde splitsings-
voorstel voor het Vlaams Belang niet ver genoeg 
gaat. Het is een doorzichtige kunstgreep om als 
voetbalbond unitair te blijven en toch Vlaams 
geld te incasseren. Maar nu blijkt zelfs dat de 
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Koninklijke Belgische Voetbalbond niet meer wil 
instappen in het idee over de splitsing van het 
amateurvoetbal in een Vlaamse en Waalse vleu-
gel.

Mijnheer de minister, welke maatregelen hebt u 
ondertussen al genomen ter uitvoering van uw 
engagementen in de beleidsnota over het splitsen 
van onder meer de Belgische Voetbalbond? De 
uitspraken van bondsvoorzitter Peeters ondergra-
ven overduidelijk uw beleidsengagementen. Wat 
is uw houding ten opzichte van de stelling van de 
voetbalbond dat de opdeling van de amateursaf-
deling in een Vlaamse en Waalse vleugel niet haal-
baar zou zijn?

Is de subsidiëring van de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond mogelijk, als die alleen maar over-
gaat tot het splitsen in een vleugel beroepsvoetbal 
en een vleugel amateurvoetbal? Als dat het geval 
is, zult u dit dan laten gebeuren zonder waterdich-
te garantie dat de bond ook overgaat tot een split-
sing van het amateurvoetbal in een Vlaamse en 
Waalse vleugel? Zijn er vandaag al concrete enga-
gementen van de Koninklijke Belgische Voetbal-
bond ten opzichte van de Vlaamse overheid met 
betrekking tot de voorliggende splitsingsvoorstel-
len?

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux : Ik zal de vier vragen glo-
baal beantwoorden en mij beperken tot de feiten. 
In de beleidsnota Sport staat inderdaad de vol-
gende passage: ‘Het onderhandelen van een split-
sing van de resterende unitaire sportbonden om te 
kunnen komen tot een samenwerking voor de vrij-
waring en optimalisering van de jeugdopleiding.’

Ik heb hier ook al eerder op vragen geantwoord 
dat ik meteen bij het begin van deze regeerperiode 
contact heb opgenomen met Jan Peeters, voorzit-
ter van de voetbalbond om de splitsing te bespre-
ken. Deze contacten zijn altijd al heel constructief  
en in een open sfeer verlopen, maar uiteraard blijf  
ik als Vlaams minister daarbij binnen het decreta-
le kader. Een aanpassing van de structuur van de 
voetbalbond is dus een voorwaarde om te kunnen 
komen tot structurele samenwerking.

U hebt het in uw toelichting over de voorstellen 
in het rapport van de werkgroep Preud’homme. 

Dat is bij mijn weten voorlopig een intern werk-
document. U weet natuurlijk ook dat de algemene 
vergadering beslist over een eventuele aanpassing 
van de structuren. De jongste jaarlijkse algemene 
vergadering had vorige zaterdag op 25 juni plaats. 
Het rapport Preud’homme stond er niet geagen-
deerd. Het zou de bedoeling zijn, zo vernam ik, 
dat het tegen de volgende AV aan het einde van 
het volgende voetbalseizoen, klaar is voor bespre-
king en eventuele goedkeuring. Dat betekent dat 
het rapport Preud’homme nu naar de verschillen-
de afdelingen binnen de voetbalbond gaat. Daar 
kan en zal het dus nog verder verfijnd en even-
tueel aangepast worden.

Ik ga ervan uit dat dit telkens zal gebeuren in 
overleg met mij om te oordelen of  de voorstellen 
beantwoorden aan de voorwaarden tot erkenning 
en eventuele samenwerking. In ieder geval zal er 
pas na de aanpassing van structuren en statuten 
een definitief  standpunt kunnen worden ingeno-
men over de erkenning en bijgevolg subsidiëring 
of  andere vormen van structurele samenwerking. 
Daarom wens ik hier niet in te gaan op insinuaties 
dat bepaalde uitspraken een engagement zouden 
ondergraven. Ik ben er in tegendeel van overtuigd 
dat de bondsleiding zelf  overtuigd is van het nut 
en de noodzaak om te komen tot een splitsing in 
een Vlaamse en Waalse vleugel, en dat we deze 
splitsing, zoals ook eerder al gezegd is, kunnen 
realiseren binnen deze legislatuur.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Ik kan alleen maar vast-
stellen dat het splitsingsvoorstel dat enkele maan-
den geleden naar aanleiding van een interpellatie 
van de heer Van Dijck naar voren werd geschoven, 
in vraag wordt gesteld. De heer Jan Peeters weet 
waarschijnlijk zeer goed waarover hij spreekt. Ik 
kan alleen maar veronderstellen dat de zaak bijna 
onhaalbaar is. Dat zijn vaststaande feiten.

Mijnheer de minister, is er continuïteit? U gaat uit 
van de goede wil van de voetbalbond, maar ik kan 
alleen maar vaststellen dat die goede wil blijkbaar 
niet aanwezig is.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: We moeten de zaak beoor-
delen op het einde van de rit. Ik ben nog altijd 

-24-Vlaams Parlement      – C273 – CUL30 – donderdag 30 juni 2005

Deckmyn



hoopvol, en zelfs zeker, dat we die stap zullen 
kunnen zetten.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Vera Dua tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de verkoop van het gebouw 
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde te Gent

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Dua tot de heer Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
over de verkoop van het gebouw van de Konink-
lijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letter-
kunde te Gent.

Mevrouw Dua heeft het woord.

Mevrouw Vera Dua: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, ik wil een aantal vragen stellen 
om te informeren naar de stand van zaken in dit 
dossier. Blijkbaar is mijn vraag iets actueler dan 
gepland, want vandaag waren de schatters aanwe-
zig in het Huis van Oombergen, tot grote paniek 
van de mensen die er werken.

Deze discussie werd al gevoerd, zowel in de com-
missie als in de plenaire vergadering. Het is dui-
delijk dat er verschillende standpunten zijn. De 
vraag rijst of  het opportuun is dat de Vlaamse 
Gemeenschap het gebouw verkoopt. Het is het 
enige cultuurhuis in Gent waar de Vlaamse 
Gemeenschap eigenaar van is.

Mijnheer de minister, u kent de historische ach-
tergrond van de Academie, die al sinds 1892 op 
die plaats is gevestigd. Vorig jaar hebt u het voor-
nemen gelanceerd om het schitterende gebouw te 
verkopen en de Academie te verhuizen naar Ant-
werpen. Er ontstond toen veel protest en we heb-
ben er een debat over gevoerd.

Wij hadden een voorstel van resolutie ingediend 
met de vraag aan de Vlaamse Regering af  te zien 
van de plannen. Na discussie in de commissie 
werd een resolutie goedgekeurd door de plenaire 

vergadering, waarbij het Vlaams Parlement aan-
dringt op overleg tussen de stad Gent, de provin-
cie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap 
over de plannen tot verkoop, want misschien is er 
bij de andere overheden wel een kandidaat-koper.

In de resolutie stond ook de vraag om eventueel 
uit te kijken naar andere huisvesting voor de Aca-
demie. Het was dus een goede zaak dat iedereen 
het erover eens was dat de Academie in Gent kan 
blijven.

De visie van de meerderheid was dat de verkoop 
zou kunnen plaatsvinden, dat die best wordt gefi-
nancierd door andere overheidsdiensten en dat de 
KANTL in Gent blijft. (Opmerkingen van minis-
ter Bert Anciaux)

Dat was het standpunt van de meerderheid in 
het parlement. Ik ga er nog altijd van uit dat een 
minister doet wat het parlement vraagt, tenzij er 
lumineuze alternatieven zijn, waar dan enthousi-
ast of negatief  op gereageerd kan worden.

Mijnheer de minister, op welke manier werd uit-
voering gegeven aan de aanbevelingen van het 
parlement? In hoeverre zijn de plannen voor de 
verkoop ongewijzigd gebleven? Is er een versnel-
ling of vertraging van de plannen? Wat is de stand 
van zaken?

Wat zijn de resultaten van het overleg met de 
andere overheden? Hoe staat het met de eventuele 
herhuisvesting? Zijn er kandidaat-kopers voor het 
gebouw? Is er overleg met de mensen van de Aca-
demie over de verdere evolutie van het dossier?

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, 
ook de Vlaams-Belangfractie heeft in het verleden 
haar bezorgdheid geuit over het idee tot verkoop 
van het gebouw van de Koninklijke Academie 
voor Taal- en Letterkunde te Gent.

Het Vlaams Belang heeft hierover in Gent een 
motie ingediend, en in het Vlaams Parlement 
hebben we het voorstel van resolutie van Groen! 
gesteund. Ik kan me dus perfect aansluiten bij de 
vragen van mevrouw Dua over de plannen voor 
de verkoop van het Huis van Oombergen.

Bijna cynisch zou ik de vraag kunnen stellen of 
we het plan tot verkoop niet kunnen herbekijken. 
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De verkoop is immers een louter financiële ope-
ratie, en onlangs kwamen financiële meevallers ter 
sprake.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mevrouw Dua, ik ben 
het met u eens dat het Huis van Oombergen een 
schitterend gebouw is, en het is mij niet ontgaan 
dat mijn voornemen tot verkoop ervan op veel 
protest stuitte. Nochtans wil ik hier herhalen dat 
het gebouw voor zijn huidige functie, namelijk de 
huisvesting van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde, wel veel pres-
tige heeft, maar in feite absoluut niet functioneel 
is.

In 1999 werd de procedure van open oproep door 
de Vlaamse Regering voor het eerst toegepast 
voor dat gebouw. De renovatie en restauratie werd 
opgenomen in de publicatie van de Open Oproep 
2000. Eind 2000 werden 5 ontwerpteams weer-
houden en in 2001 koos het selectiecomité una-
niem voor het project van de Gentse ontwerper 
Meyer.

Na veelvuldig overleg met Monumenten en Land-
schappen, dat het voorgelegde ontwerp afkeurde, 
werd besloten dat er geen vergelijk mogelijk was 
en werd het project stopgezet. Het ontwerp gaf 
onder meer een oplossing voor de zeer gebrekki-
ge circulatie, de problemen van het boekendepot, 
waarvoor het gebouw compleet ongeschikt is, en 
de toegang voor minder validen.

Mijn conclusie is dat het Huis van Oombergen 
bijgevolg niet geschikt is voor zijn huidige functie 
en dat een efficiënte werking van de Koninklijke 
Academie daardoor bemoeilijkt wordt. Ik meen 
dat een andere invulling het gebouw veel beter tot 
zijn recht kan doen komen, maar als minister van 
Cultuur zie ik niet onmiddellijk een eigen alterna-
tief. Om deze reden heb ik, toen ik naar bijkomen-
de middelen op zoek was om de cultuurbegroting 
in evenwicht te brengen, besloten tot verkoop.

Ik heb deze verkoopplannen sindsdien niet gewij-
zigd. Ik heb aan de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen de opdracht toevertrouwd om de 
schatting van het gebouw, het onderzoek van de 

markt en de benadering van mogelijke kopers te 
behartigen.

In de resolutie die door het Vlaams Parlement 
werd aangenomen werd aan de Vlaamse Regering 
gevraagd overleg te starten met de stad Gent en 
de provincie over de plannen tot verkoop en een 
mogelijke andere huisvesting van de KANTL in 
Gent.

Ik heb hierover al verscheidene informele gesprek-
ken gevoerd met verantwoordelijken van de 
stad en de provincie. Ik denk dat dit overleg in 
een stroomversnelling zal terechtkomen op het 
moment dat het schattingsverslag afgewerkt is. 
Dit moet volgens de planning in de komende 
weken gebeuren. Met de KANTL ben ik tot op 
heden nog niet tot overleg gekomen.

De voorzitter: Mevrouw Dua heeft het woord.

Mevrouw Vera Dua: Mijnheer de minister, dat 
laatste is natuurlijk een beetje verontrustend. Het 
zou goed zijn als u met de Academie zelf  zou 
spreken.

We mogen niet onderschatten wat dit dossier 
teweegbrengt in het Gentse. Er is natuurlijk kri-
tiek mogelijk op het gebouw. Ik heb zelf  het huis 
bezocht, en er moet inderdaad iets gebeuren. Ik 
heb ook gehoord dat de oorspronkelijke plan-
nen zo sterk afweken van de aard van het gebouw 
dat ze niet uitvoerbaar waren. Ik vraag me af  of 
er echt geen tussenoplossing mogelijk was waar-
bij het gebouw kon worden gevaloriseerd voor de 
huidige functie en de waarde werd behouden voor 
de Academie en de stad Gent.

Blijkbaar wordt doorgewerkt aan de verkoop-
plannen. Mijnheer de minister, het is interessant 
te horen dat u informele gesprekken voert. Ik weet 
niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Ik ver-
moed dat u samen een pint drinkt en dan spreekt 
over de KANTL. Als er overleg was, wat is dan 
het resultaat?

Is een lokaal bestuur bereid om middelen op tafel 
te leggen? Ik denk van niet. Als dat niet het geval 
is, en u gaat door met de plannen, wat kan dan 
nog met het gebouw gebeuren? Zal het een hotel 
worden of iets anders? Er is in Gent terecht onge-
rustheid over wat met het gebouw zal gebeuren. 
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Mijnheer de minister, uw antwoord maakt ons 
absoluut niets wijzer.

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mevrouw Dua, op het 
moment dat het schattingsverslag klaar is, en 
u weet dat daaraan wordt gewerkt, zullen de 
gesprekken in een stroomversnelling komen. U 
moet begrijpen dat ik, om een eventuele verkoop 
niet te hypothekeren, geen voorbarige conclusies 
kan trekken uit gesprekken die op dit ogenblik 
worden gevoerd.

Mevrouw Vera Dua: Is er interesse bij de provin-
cie en de stad Gent om een pak geld op tafel te 
leggen? Dat is de essentiële vraag, want hierdoor 
zouden veel problemen worden opgelost. Het is 
belangrijk te weten of  het gebouw al dan niet in 
privé-handen zal komen.

Minister Bert Anciaux: Ik denk dat er zeker inte-
resse bestaat. Alles hangt ervan af  hoe groot dat 
pak geld moet zijn.

Mevrouw Vera Dua: Dat hangt ervan af hoe veel u 
wilt krijgen, natuurlijk.

Minister Bert Anciaux: Dat hangt af  van het 
schattingsverslag.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de fiscale aftrek van 
vakantie-activiteiten voor kinderen en jongeren

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Poleyn tot de heer Anciaux, Vlaams 
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, 
over de fiscale aftrek van vakantie-activiteiten 
voor kinderen en jongeren.

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn: Mijnheer de voorzitter, 
ik ben vereerd de laatste vraag van dit seizoen te 

mogen stellen, en dan nog specifiek over vakan-
tie-activiteiten.

Vorige week lazen we in de pers dat minister 
Vervotte en minister Anciaux, in uitvoering van 
de federale beslissing om de fiscale aftrek voor 
buitenschoolse kinderopvang op te trekken van 
drie naar twaalf  jaar, beslist hebben om deze fis-
cale aftrek ook toe te staan voor alle initiatieven 
die door de Vlaamse Gemeenschap of  door de 
gemeenten of  de provincies erkend zijn als jeugd-
werk. Concreet gaat het hier om jeugdkampen 
van bijvoorbeeld chiro of  scouts, speelpleinwer-
king, grabbelpasactiviteiten enzovoort.

Eigenlijk werd op deze manier een ongelijkheid 
weggewerkt, en in principe kunnen we hier alleen 
maar akkoord mee gaan. Wanneer een bepaalde 
maatregel fiscaal interessant is in Wallonië, is het 
ook interessant om de mogelijkheden die Vlaan-
deren op dat vlak heeft, toe te passen. Met het 
principe ga ik dus zeker akkoord.

Er zijn echter ook wel een aantal bedenkingen te 
maken bij deze beslissing. De visie die erachter zit, 
namelijk het uitreiken van fiscale attesten door 
jeugdleiders aan ouders van kinderen die naar de 
jeugdbeweging komen, druist een beetje in tegen 
de visie die wordt verwacht van jeugdleiders in 
jeugdbewegingen. Een jeugdbeweging is meer dan 
kinderopvang. De visie die hierachter zit, wordt 
normaal gezien niet gedeeld in het jeugdwerk.

Een tweede bedenking is de vraag wie hier eigen-
lijk op zat te wachten. Als er geld als manna uit 
de hemel komt vallen, is dat altijd interessant. Ik 
weet echter niet of  met deze maatregel een demo-
cratiserend effect zal worden bereikt en of  bij-
voorbeeld kinderen uit kansarme gezinnen effec-
tief  aan het jeugdwerk zullen deelnemen.

Ik herhaal dat, als de mogelijkheid er is, het ook 
vreemd is om niet op die mogelijkheid in te gaan. 
Daarom wil ik een aantal praktische vragen stel-
len. Door deze maatregel zullen jeugdleiders en 
vrijwilligers extra verantwoordelijkheid krijgen 
inzake het uitreiken van attesten. Dat geeft hen 
een bepaalde verantwoordelijkheid en stelt hen 
ook wel wat kwetsbaarder op tegenover de ouders, 
die meer verwachtingen zullen hebben tegenover 
hen.

Men kan zich afvragen wat dan de beste onder-
steuning is voor die vrijwilligers. Hoe zal dat wor-
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den georganiseerd? Is daarover overleg geweest of 
gepland? Als ik me niet vergis, zal deze maatregel 
ingaan met terugwerkende kracht vanaf  1 mei. 
Hoe zullen de betrokken organisaties en vrijwilli-
gers dat moeten organiseren?

De maatregel geldt enkel voor wie jonger is dan 
twaalf  jaar. Wie de oorsprong van de maatre-
gel kent, vindt het evident dat het alleen over het 
jeugdwerk gaat, maar op het veld is het moeilijk 
uit te leggen dat bijvoorbeeld sportkampen voor 
kinderen jonger dan twaalf  daar niet onder val-
len. Natuurlijk begrijp ik de genese van de maat-
regel, maar de zaak is moeilijk uit te leggen. De 
logica die erachter zit, gaat eigenlijk even goed 
op voor sportkampen, die vaak ook duurder zijn. 
Men zou zich ook kunnen afvragen waarom die 
fiscale aftrek er is tot twaalf  jaar en niet tot acht-
tien jaar.

Mijnheer de minister, wat is precies het concrete 
engagement dat minister Reynders heeft geno-
men? Zal hij de omzendbrief, waarin hij het had 
over de optrekking van de leeftijd van drie naar 
twaalf  jaar, aanpassen? Was het gewoon een mon-
delinge toezegging, en volstaat die om deze maat-
regel ook op Vlaams niveau toe te passen?

Werd er tijdens het overleg geprobeerd om andere 
sectoren dan het jeugdwerk hierbij te betrekken? 
Het aanbod aan sportkampen van gemeentelijke 
sportdiensten, van Bloso en andere sportfedera-
ties is toch ook heel kwalitatief. Het is spijtig dat 
die sportkampen niet in aanmerking komen voor 
die nieuwe fiscale vrijstelling.

Werd er tijdens het overleg met minister Reynders 
gesproken over een eventuele optrekking van die 
maatregel voor het hele jeugdwerk, dus ook van 
twaalf  tot achttien jaar? Of is de minister van 
plan om bij de minister van Financiën daarover 
vragen te stellen of zelf  initiatieven te nemen?

Mijn laatste vragen zijn vooral praktisch van 
aard. Hoe zal dit alles in zijn werk gaan voor de 
jeugdorganisaties? Zullen ze worden vergoed voor 
die bijkomende administratieve planning? In het 
licht van de oefeningen die we aan het maken zijn 
voor planlastvermindering en vermindering van 
administratieve verplichtingen, is dat natuurlijk 
een beetje tegenstrijdig. Zal er worden gezocht 

naar andere manieren van ondersteuning, zal er 
bijvoorbeeld een informaticapakket of  dergelijke 
worden aangeboden, zodat het eenvormig en op 
een gemakkelijke manier gebeurt? Het is mis-
schien ook interessant om na te gaan hoe men dat 
in Wallonië aanpakt.

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het 
woord.

Mevrouw Else De Wachter: Ik denk dat iedereen 
het erover eens is dat het een goed begin is, zeker 
een goed begin om gelijke vrijetijdskansen binnen 
de kinder- en jeugdsector te vrijwaren en te doen 
toenemen. Als we het dan op lokaal niveau bekij-
ken, denk ik niet dat de voornaamste bedoeling 
ligt in het overhalen van ouders om hun kinde-
ren toch te laten deelnemen aan een jeugdkamp, 
terwijl ze dat anders misschien wegens financiële 
redenen niet zouden doen. Ik denk dat we daar-
voor ook andere middelen hebben op lokaal 
niveau, ik denk maar aan het hoofdstuk binnen 
het jeugdwerkbeleidsplan dat zich richt op maat-
schappelijk achtergestelde kinderen. Op dat vlak 
kunnen, samen met de sector, toch ook een aantal 
maatregelen worden uitgewerkt die aan dat finan-
ciële probleem tegemoet komen.

Ik zou een praktische bijkomende vraag willen 
stellen. De maatregel geldt op heel korte termijn. 
We weten dat de attesten op zich tot volgend jaar 
kunnen worden uitgeschreven. Op de website 
staan een aantal documenten die kunnen worden 
gebruikt door de jeugdwerkorganisaties. Uit erva-
ring weten we dat vooral jeugdwerkorganisaties 
zeer terughoudend staan ten opzichte van elke 
vorm van papiermolen. Dat kunnen we ook in de 
Jeugdraad vaststellen.

Mijnheer de minister, kunt u hierover op zeer 
korte termijn communiceren met de jeugdwerkor-
ganisaties? Dat hoeft nog niet direct zeer praktisch 
of  zeer gedetailleerd te zijn, maar het zou goed 
zijn als ze al wisten waar ze aan toe zijn. Ik denk 
dat het daarvoor het geschikte moment is, omdat 
er de eerstkomende weken heel wat jeugdkampen 
zullen plaatsvinden. Op heel veel plaatsen liggen 
de jeugdraden nu ook stil. Gewoonlijk starten 
ze dan eind augustus, begin september opnieuw. 
Tegen dan zouden de jeugdwerkorganisaties daar 
toch duidelijkheid over moeten kunnen hebben.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.
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De heer Johan Deckmyn: Het initiatief  waarover 
we het hebben, houdt inderdaad geen rekening 
met sportkampen en sportactiviteiten. Hierover 
kwam er uiteraard vanuit de sportwereld heel wat 
reactie. Onder andere het Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid klaagt aan dat de 
sportsector opnieuw in de kou blijft staan. Het 
staat nu al vast dat deze maatregelen ouders zul-
len doen twijfelen om hun kinderen naar sportini-
tiatieven te sturen

Minister Bert Anciaux: Staat dat vast?

De heer Johan Deckmyn: Dat is mijn eigen 
inschatting, mijnheer de minister. Ik zal me anders 
uitdrukken. Ik denk dat deze maatregel ouders zal 
doen twijfelen. Kunnen ze hun kinderen, in plaats 
van naar een sportkamp, niet beter naar initiatie-
ven sturen als jeugdkampen, speelpleinwerking, 
scoutskampen en dergelijke? Dit wordt immers 
financieel aantrekkelijker dan die sportkampen. 
Dit initiatief  valt moeilijk te rijmen met het beleid 
‘sport voor allen’ dat u voorstaat, gezien dit eer-
der het instappen in sportinitiatieven zal ontmoe-
digen.

Ik heb in dit verband een aanvullende vraag. 
Mijnheer de minister, u hebt naar aanleiding van 
dit gebeuren uw eigen spirit-kamerleden opge-
roepen om federaal minister Reynders hierover 
te interpelleren. Ik kan u alvast meedelen dat ook 
het Vlaams Belang op deze oproep is ingegaan. 
Maar waarom hebt u niet zelf  het initiatief  geno-
men om dit op de agenda van het Overlegcomité 
te plaatsen?

De heer Steven Vanackere: Mevrouw Poleyn heeft 
het gehad over de sportkampen, enkele commis-
sieleden hebben daarop ingepikt. Soms maken de 
grenzen van het jeugdwerk bepaalde interessante 
zaken onmogelijk. Gaat deze analyse ook op voor 
de taalkampen? Wat er is verteld over de sport-
kampen, geldt ook voor taalkampen.

Ik geef  toe dat een sportkamp meer in aanmer-
king komt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Er 
zijn echter ook taalkampen voor jonge kinde-
ren. Die verdienen evenveel aanmoediging als de 
sportkampen waarover we hier hebben gepraat.

Minister Anciaux heeft het woord.

Minister Bert Anciaux: Mevrouw Poleyn, minister 
Vervotte en ik meenden dat het een goede zaak 

was om zo vlug mogelijk in te spelen op de fede-
rale mogelijkheid om, net als in Wallonië trou-
wens, naast de kinderopvang ook het jeugdwerk 
tot 12 jaar in vakantieperiodes fiscaal aftrekbaar 
te maken. Dat kan relatief  vlot gebeuren, via een 
aanpassing van het besluit van de Vlaamse Rege-
ring over de regeling van de melding aan de instel-
ling Kind en Gezin over de bestendige opvang van 
kinderen.

Deze fiscale vrijstelling heeft het karakter van 
een win-winsituatie. Ze is ontegensprekelijk een 
serieuze erkenning van het jeugdwerk en een aan-
zienlijke tegemoetkoming aan de ouders. Voor de 
vrijstelling golden voor mij twee absolute voor-
waarden. De autonomie van het jeugdwerk ten 
aanzien van Kind en Gezin moest koste wat het 
kost bewaard blijven en de administratieve over-
last moest tot een minimum beperkt blijven. Wat 
mij betreft, zijn deze voorwaarden vervuld.

Daarnaast hebben minister Vervotte en ik dezelfde 
vragen gesteld en dezelfde bedenkingen gemaakt 
als het jeugdwerk en de sportsector. Ik heb begrip 
voor deze opmerkingen en ik zal er dadelijk ver-
der op ingaan. Het is alleen jammer dat alweer 
alleen de minder goede kanten van de maatregel 
zijn blijven hangen en de positieve aspecten wor-
den geminimaliseerd.

U hebt gevraagd waarom deze maatregel beperkt 
werd tot vakantieactiviteiten van het jeugdwerk en 
waarom de vakantieactiviteiten in de sportsector 
worden uitgesloten? Op de eerste plaats wilden we 
een gelijkschakeling met de situatie aan de ande-
re kant van de taalgrens bekomen. In Wallonië 
erkent l’ Office de la Naissance et de l’ Enfance 
(ONE), de Franstalige tegenhanger van Kind en 
Gezin, immers niet alleen opvanginitiatieven maar 
ook jeugdwerkinitiatieven. Via een aanpassing 
van het reeds vermelde besluit, kon het jeugdwerk 
in vakantieperiodes relatief  vlot en – volgend uit 
het gelijkheidsbeginsel – fiscaal aftrekbaar wor-
den gemaakt.

Vanuit mijn kabinet werd onmiddellijk aange-
stuurd op een verbreding naar vakantie-initia-
tieven van sportclubs en -diensten. Het kabinet 
Vervotte uitte twijfels van juridische aard die 
werden bekrachtigd door de juridische dienst van 
Kind en Gezin. Volgens de federale wetgeving zou 
dit onmogelijk zijn. Eén en ander werd ons beves-
tigd via mondelinge en andere contacten met het 
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federale niveau. Ik heb hier ondertussen ook een 
expliciete, schriftelijke bevestiging van gevraagd. 
Ik blijf  immers de federale argumentatie niet slui-
tend vinden en zie bijvoorbeeld niet in waarom 
sportkampen, net als jeugdwerk, niet met ‘oppas’, 
het door de federale overheid gebruikte woord, 
kunnen worden gelijkgesteld. Ik vermoed zelfs dat 
deze sportkampen in de praktijk een veel sterker 
opvang- en oppaskarakter hebben dan de jeugd-
werkactiviteiten.

Ik heb nooit de bedoeling gehad de sportkampen 
uit te sluiten van de fiscale vrijstelling. Minister 
Vervotte en ik hebben de meest algemeen aan-
vaarde interpretatiemogelijkheid gehanteerd en 
we zijn van plan deze nieuwe situatie steevast als 
argument te gebruiken om ook een verbreding 
naar de sportsector te bepleiten bij de federale 
overheid. Ik zie deze positieve stap vooruit dus 
niet als een desavouering van de sportsector maar 
als een belangrijke stap vooruit naar fiscale vrij-
stelling, ook voor activiteiten van deze sector. Ik 
zal niet nalaten de federale minister van Financiën 
daar regelmatig en blijvend op te wijzen.

We moeten een onderscheid maken tussen de 
juridische situatie en de situatie op het terrein. Ik 
wees er reeds op dat de enige en vlotste wijze om 
kinderopvang fiscaal aftrekbaar te maken, een 
wijziging inhoudt van het besluit van de Vlaam-
se Regering van 27 juni 1997. Andere juridische 
mogelijkheden zijn mij onbekend. Dat impliceert 
inderdaad dat jeugdwerk om pragmatische rede-
nen, namelijk het fiscaal aftrekbaar maken, een 
plaats krijgt in een besluit over kinderopvang. 
Met de voorziene regeling wordt de autonomie 
van het jeugdwerk ten aanzien van Kind en Gezin 
op geen enkele manier ingeperkt.

Ik sluit overigens niet uit dat sommige ouders 
het jeugdwerk inderdaad als een vorm van kin-
deroppas beschouwen. Je zou dat negatief  kun-
nen bekijken, maar ook positief. Op deze manier 
komen heel veel kinderen immers voor een eerste 
keer met het jeugdwerk in contact.

Als minister van Cultuur, Jeugd en Sport kan ik 
niet tegen de uitbreiding zijn van deze maatregel 
naar alle vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jon-
geren tot 18 jaar. Ik wil er echter wel twee kantte-
keningen bij maken. Om te beginnen wil ik me nu 

prioritair inzetten om een vergelijkbare regeling 
voor de sportsector uit te werken. Ik vrees echter 
dat we daarvoor naar andere regelingen zullen 
moeten zoeken dan de bestaande. Sport- of jeugd-
werkactiviteiten voor 12- tot 18-jarigen kunnen 
immers bezwaarlijk nog als kinderopvangactivi-
teiten worden geduid.

Men kan geen kampvuur maken zonder hout te 
sprokkelen. Hetzelfde geldt voor deze fiscale vrij-
stelling. Ik zei het reeds bij het begin van mijn 
betoog: de absolute voorwaarde was dat de admi-
nistratieve overlast tot een minimum beperkt zou 
blijven. Ik denk dat men met een beetje goede wil 
kan erkennen dat deze voorwaarde ook is inge-
vuld.

Het is de bedoeling dat via de jeugddienst of  de 
afdeling Jeugd en Sport, naargelang het om een 
lokale of  een landelijke jeugdwerking gaat, een 
voorgedrukt of  digitaal exemplaar van fiscaal 
attest wordt afgeleverd. Daarop zal niet meer 
moeten worden ingevuld dan de naam van de 
deelnemer, de periode van de activiteiten, de tota-
le prijs en de gemiddelde dagprijs. Ik neem aan 
dat een jeugdwerkinitiatief  bij de betaling van het 
kamp of  de speelpleinwerking ook een kwitantie 
aflevert.

Dit jaar zal een en ander post factum moeten 
gebeuren Vanaf 2006 zal dit fiscaal attest volgens 
mij vlot zo’n kwitantie kunnen vervangen. Meer 
nog, misschien kan er zelfs met de ziekenfondsen 
worden onderhandeld, zodat het vaak ingewik-
kelde attest, dat voor hen moet worden ingevuld, 
eventueel door dit eenvoudige attest kan worden 
vervangen. In dat geval lijkt het mij niet onmoge-
lijk dat er een vermindering van administratieve 
last wordt gecreëerd.

Wat de uniforme registratie betreft, zie ik op dit 
ogenblik niet in waarom die nodig is. Ze wordt in 
elk geval ook niet gevraagd door de fiscale dien-
sten. Elke organisatie kan zelf  bepalen hoe ze die 
bijhoudt en in deze tijden van informatisering 
worden deze gegevens bij het overgrote deel van 
de jeugdwerkorganisaties zelfs digitaal bewaard, 
te meer omdat ze in belangrijke mate dienen als 
bewijs voor Vlaamse of  gemeentelijke subsidië-
ring. Alle organisaties hebben minstens medische 
fiches per kind waarop in functie van de kampen 
meer dan voldoende informatie staat om even-
tueel nog achteraf attesten te kunnen verdelen.
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Ik kreeg de voorbije dagen tientallen mails over 
deze fiscale vrijstelling. Alhoewel er heel wat vra-
gen waren, had het overgrote deel ervan toch een 
positieve teneur. Ook sommige landelijke jeugd-
werkinitiatieven kropen in hun pen. De kritische 
noten kregen een weerslag in de media, de posi-
tieve, zoals vaak, nauwelijks.

Ik wil hier nog eens uitdrukkelijk zeggen dat ik 
begrip heb voor alle vragen en bedenkingen. Deze 
fiscale opportuniteit vroeg om een vlugge reactie. 
Met deze fiscale vrijstelling worden inderdaad niet 
alle toegankelijkheidsproblemen opgelost en zijn 
sportactiviteiten nog steeds niet fiscaal vrijgesteld. 
De realiteit is jammer genoeg niet zo simpel dat 
we de minderinkomsten van deze maatregel voor 
de overheid zonder meer kunnen vrijmaken en in 
subsidies vertalen.

Minister Vervotte en ik hebben een positief  initi-
atief  willen nemen. Ik betreur het dat de minder 
positieve kanten de bovenhand kregen.

We zullen zeker zorgen voor een communicatie 
met de jeugdorganisaties. We zullen trachten dat 
te doen via de jeugddiensten en de gemeenten, 
ofwel, in het geval van landelijke organisaties, via 
het steunpunt en de afdelingen.

Ik ga na of  we de problematiek van de taalkam-
pen voor kinderen tot 12 jaar mee in rekening 
kunnen brengen. Op het moment dat men de zaak 
kan uitbreiden tot sport, ben ik ervan overtuigd 
dat ook andere vakantieactiviteiten kunnen wor-
den meegenomen. 

De beperking van de administratieve lasten tot het 
strikte minimum wordt volop onderzocht. Boven-
dien zal door de ouders ook een forfaitaire aftrek 
in rekening kunnen worden gebracht, zonder het 
voorleggen van concrete bewijzen. 

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor de verduidelijking. Als gezinspartij 
vinden we het op zich natuurlijk heel positief  dat 
er gezinsondersteunende maatregelen binnen het 
jeugdwerk worden genomen. Dat is ook de reden 
waarom de heer Dehaene maanden geleden aan 

minister Vervotte vragen heeft gesteld over de toe-
passing hiervan op het Vlaamse niveau.

Ik heb onthouden dat u effectief  zult nagaan of 
een uitbreiding naar sport en eventuele andere 
vakantieactiviteiten mogelijk is. U zult ook kijken 
of  kan worden gezorgd voor een administratieve 
vereenvoudiging. Dat zou erg positief  zijn.

Ik stel voor dat we dit onderwerp te gelegener tijd 
hier of  elders verder evalueren en nagaan of  alles 
wel loopt zoals we het wensen.

De voorzitter: Mevrouw De Wachter heeft het 
woord.

Mevrouw Else De Wachter: Mijnheer de minister, 
u zou bij de jeugdorganisaties heel wat misver-
standen kunnen vermijden als de mogelijkheid tot 
het verkrijgen van een forfaitaire aftrek ook in een 
brief  wordt opgenomen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 18.53 uur.

_______________________
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HAN DE LIN GEN

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

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

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

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

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