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Waarnemend voorzitter: de heer Johan Verstreken 

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over preventie van hoor-
schade, specifiek bij jongeren 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, geregeld krijg ik als doof 
Vlaams Parlementslid brieven van mensen die veront-
rust zijn over de toenemende gehoorschade door luide 
muziek. Zelf heb ik ook een nichtje dat een hele tijd 
geleden een fuif bezocht in een Brussels café en bij het 
buitenkomen plots merkte dat ze een raar gehoor had. 
Na controle bij een specialist bleek dat ze een ernstig en 
blijvend hoorverlies had, en dat door een heel eenvoudi-
ge fuif. Dat is een zwaar probleem. 

Vaak hebben de mensen die me contacteren, zelf een 
gehoorbeschadiging opgelopen of zijn zij ouders van 
kinderen die het uitgangsleven leren kennen. Een profes-
sor schreef mij ook aan over de gevaren van de walkman, 
tegenwoordig vooral mp3-spelers en iPods. Het probleem 
met de huidige mp3-spelers en iPods zit hem niet enkel in 
het volume, wat voorheen ook een probleem was met de 
walkmans met cassette of cd, maar ook in de tijdspanne 
waarin jongeren zichzelf blootstellen aan het hoge ge-
luidsniveau. Dat is eenvoudig te verklaren door de grotere 
hoeveelheid muziek die men op een eenvoudige wijze bij 
zich kan dragen en de langere levensduur van de batterij-
en bij mp3-spelers en iPods. 

De nieuwste rage onder de jongeren is bovendien onrust-
wekkend te noemen. Op het internet kunnen gratis ‘volu-
me boosters’ of ‘volume unlockers’ worden gedownload. 
Met deze software kunnen de volumecapaciteiten van het 
toestel drastisch worden opgedreven of kunnen de volu-
mebegrenzers worden uitgeschakeld of omzeild. De vo-
lumes die daarna kunnen worden gehaald met de mp3-
spelers en iPods, brengen onmiddellijke en onherstelbare 
schade teweeg aan de gehoorfuncties van de gebruikers. 

Het Britse Royal National Institute for Deaf People 
(RNID) bracht eind 2007 een studie naar voren waaruit 
blijkt dat meer dan tweederde van de 18- tot 30-jarigen 
naar hun mp3-spelers luisterden op een volume van 
meer dan 85 decibels. Dat is toch wel heel luid, zelfs 
voor mij. Bijna de helft van de jongeren die een mp3-
speler hebben, gebruiken hem meer dan 1 uur per dag, 
een vierde zelfs meer dan 21 uur per week. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan gehoor-
schade optreden als men meer dan een uur onafgebroken 

naar muziek luistert met meer dan 85 decibels. Naar 
aanleiding van de resultaten organiseerde het RNID in 
het Verenigd Koninkrijk vorig jaar voor het eerst een 
‘Don’t Lose the Music Weekend’. 

Ik verwijs naar de vraag die op 25 oktober 2005 in de 
commissie Welzijn werd behandeld. Ik richt mij tot u als 
minister van Jeugd omdat ik hier niet sta om meer  
onderzoek te vragen. Anderzijds ga ik ook niet enkel 
aandringen op meer screening. Iedereen kent de proble-
matiek, dus zie ik niet onmiddellijk in welke bijkomen-
de nuttige gegevens daaruit zullen voortvloeien om er 
beleidsopties uit te trekken. Als we daarop wachten, zijn 
we gewoon opnieuw enkele jaren verder. Waar het mij 
om gaat, is sensibilisatie van de jeugd, en in tweede 
instantie misschien ook van de ouders, opdat zij zich 
bewust zouden zijn van de problematiek en de manieren 
om zichzelf tegen gehoorschade te beschermen. 

Meer nog dan over welzijn gaat dit volgens mij over 
jeugd, cultuur en jongerencultuur. Hoe kunnen we de 
jeugd op een gezonde manier laten omgaan met hun 
passie voor muziek? Net zoals bij de reclames voor 
alcohol, zou duidelijk moeten worden gemaakt dat men 
mag, zelfs moet genieten, maar met mate, zoniet komt 
er een moment waarop men niet meer zal kunnen  
genieten van muziek door gehoorverlies of gehoorpro-
blemen zoals tinnitus. Vandaag met mate luisteren, 
zorgt ervoor dat men morgen ook nog kan luisteren. 
Eenzelfde probleem stelt zich nog op heel wat andere 
domeinen, zoals op festivals of tijdens het gamen. 

Mijnheer de minister, onderkent u de problematiek? 
Hoe wilt u als minister van Jeugd deze problematiek 
aanpakken, vooral ten aanzien van de jeugd? 

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de minister, 
heel wat jongeren lijden inderdaad hoorschade. Het 
valt me enorm op, zeker op de trein, dat je regelmatig 
de bas van de mp3-spelers kunt horen en gewoon luid-
op kunt meezingen. Het kan behoorlijk hard gaan. Een 
sensibiliseringscampagne zou inderdaad handig zijn. 
Ziet u dat zitten? Wat is uw visie daarop? 

Ik kan het probleem ook doortrekken naar heel wat 
artiesten. Er zijn er ontelbaren die in de loop der jaren 
al heel wat ooroperaties hebben moeten ondergaan, 
zoals Rob De Nijs, Will Tura en vele anderen. In hun 
geval heeft het niet te maken met mp3-spelers maar 
met de boxen die dezer dagen in hun oor zitten om juist 
te kunnen zingen, waar men vroeger de kleine monito-
ringboxen gebruikte. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 
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Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, mag ik vertrekken vanuit een uitdrukkelijke beves-
tiging: ik onderken absoluut de door mevrouw Stevens 
gestelde problematiek. Uit onderzoek van professor 
audiologie Bart Vinck van het Universitair Ziekenhuis 
Gent, die trouwens een autoriteit op dit terrein is, blijkt 
inderdaad dat het aantal mensen met tinnitus of oorsui-
zen drastisch toeneemt. Sommige jongeren lopen daar-
door zoveel schade op dat een normaal leven nog amper 
of niet meer mogelijk blijkt. 

U wijst in uw situering iPods en mp3-spelers aan als de 
grote boosdoeners bij jongeren. Ondertussen is echter 
ook bekend en bewezen dat ook het decibelgehalte in 
bioscopen, op fuiven en rockfestivals vaak hoger ligt 
dan goed is en dat kan tot onherstelbare schade leiden. 
Een minister van Cultuur moet ook regelmatig eens gaan 
kijken en luisteren en ik heb het al een paar keer aan den 
lijve ondervonden. 

Het probleem is niet nieuw. Het onderwijsblad Klasse 
verwijst in nummer 162 van februari 2005, naar cijfers 
uit 1992. Blijkt dat het aantal mensen met gehoorpro-
blemen tussen 1971 en 1991 in alle leeftijdscategorieën 
met 6 tot 26 percent is toegenomen. In het advies van de 
Hoge Gezondheidsraad van 7 februari 2007, publicatie 
nummer 8187, betreffende het gebruik van draagbare 
digitale muziekspelers (mp3) en het risico van gehoor-
beschadiging, naar aanleiding van een mondelinge vraag 
nummer 10338 van 13 februari 2006 van mevrouw  
Hilde Dierickx in de Kamer, wordt trouwens een hele 
lijst van onderzoeken opgelijst die de afgelopen 20 jaar 
in dit verband werden gedaan. Vooral de Nationale 
Hoorstichting in Nederland doet al een tijdje baanbre-
kend onderzoek. Feit is wel dat er op dit moment voor 
ons land geen epidemiologische gegevens beschikbaar 
zijn, aangezien de audiometrische screeningtechniek die 
wordt gebruikt voor het testen van het gehoor van 
schooljongeren, niet gevoelig genoeg is en slechts een 
betrekkelijk gehoorverlies detecteert. 

Ik citeer uit de publicatie van de Hoge Gezondheidsraad 
nummer 8187: “De gegevens uit de internationale litera-
tuur zijn duidelijk genoeg om te veronderstellen dat er ook 
in België gehoorproblemen bestaan omwille van een over-
matige blootstelling aan geluid in het kader van de vrije-
tijdsbesteding.” Bovendien worden kinderen steeds jonger 
blootgesteld aan een waaier van lawaaierige evenementen 
zoals kidsconcerten, pyjamafuiven en kinderdisco’s. 

Lawaaislechthorendheid heeft grote gevolgen op het 
sociale leven van mensen. Het begint vaak met de be-
kende afterpartyruis of -piep die niet meer uit de oren 
verdwijnt. Met anderen praten wordt vermoeiend en 
soms zelfs onmogelijk. Er ontstaan concentratieproble-
men, onzekerheids- en onveiligheidsgevoelens. 

Een wezenlijke opdracht in deze problematiek, waarbij 
we geen nuance kunnen plaatsen, is ‘beter voorkomen 

dan genezen’, want genezen is in deze niet aan de orde. 
Het is dus van essentieel belang dat jongeren, maar ook 
alle opvoeders in hun buurt, weet hebben van de on-
herstelbare gevolgen van lawaai op hun gehoor en hun 
sociaal leven. We moeten de jeugd er inderdaad van 
bewust maken dat ze verstandig moet omgaan met 
blootstelling aan lawaai. 

Deze opdracht wordt aan de hand van verschillende 
preventie-initiatieven opgenomen, ook binnen de vrije-
tijdssector. Vorig jaar bijvoorbeeld startte het provin-
ciebestuur Oost-Vlaanderen samen met de vereniging 
Anders Horen door Spraakafzien (AHOSA) een sensi-
biliseringscampagne voor 10- tot 12-jarigen. De cam-
pagne werd dit jaar verruimd naar de doelgroep en naar 
de provincie Antwerpen. Op 15 april 2008 werd name-
lijk de uitleenkoffer ‘Amai, mijn (h)oren’ gepresen-
teerd in het Antwerpse Veiligheidsinstituut: hij maakt 
jongeren op een ludieke, speelse en interactieve manier 
bewust van wat lawaai is en wat de gevolgen ervan 
zijn. Voor deze nieuwe campagne sloegen het Veilig-
heidsinstituut en de jeugddienst van de provincie Ant-
werpen, en de dienst Gezondheid van de provincie 
Oost-Vlaanderen de handen in elkaar om in samenwer-
king met de vzw AHOSA en productiehuis Impres-
santplus deze koffer te ontwikkelen voor 12 tot 18-
jarigen. In de koffer zit een gehoortest, een interactief 
spel met doe-opdrachten, een informatieve quiz, een 
decibelmeter enzovoort. 

Ik ben ook verheugd te horen dat ook gemeentebestu-
ren in deze kwestie reeds hun verantwoordelijkheid 
opnemen en acties opzetten, bijvoorbeeld het gemeen-
tebestuur van Bilzen in samenwerking met de drie 
jeugdhuizen op hun grondgebied. 

Het is zeker belangrijk dat jongeren niet alleen in het 
onderwijs gesensibiliseerd worden, maar ook op plaat-
sen waar ze graag met geluid bezig zijn. In antwoord op 
uw vraag en op deze belangrijke uitdaging, wil ik de 
volgende concrete acties ondernemen. Ik zal het Steun-
punt Jeugd vragen om in de werking van Fuifpunt aan-
dacht te besteden aan deze problematiek en daar ook 
concrete acties voor te ondernemen. Fuifpunt staat in 
voor de informatie en sensibilisering van jongerenfui-
ven. Ik zal ook Formaat, de koepel van het Vlaamse 
jeugdhuiswerk, polsen naar mogelijke acties of campag-
nes die worden gepland of de mogelijkheden die in dit 
verband worden gezien. Ik zal vragen om na te denken 
over concrete acties ten aanzien van de jeugdhuizen. Ik 
zal het Vlaams InformatiePunt (VIP) vragen of het mo-
gelijk is om in zijn reeks van folders en andere informa-
tiedragers, ook aandacht te besteden aan deze bedreiging 
voor jongeren. Ik zal ook heel uitdrukkelijk voor  
alle leeftijdscategorieën vragen om in zijn publicaties 
aandacht te besteden aan deze problematiek, zodat ook 
de individuele jongeren en kinderen, die via het VIP en 
het onderwijs in het bezit worden gesteld van al deze 
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informatiedragers, beseffen dat het niet zo cool of stoer is 
om je gehoor te laten kapotmaken. 

Op basis van de drie opdrachten die we geven aan de drie 
partners op het terrein, wil ik vooral kijken hoe zij zelf 
met suggesties komen. U weet dat ik niet geloof in een 
campagne die zomaar van boven af opgelegd wordt, je 
moet daar de jongeren zelf heel uitdrukkelijk bij betrek-
ken. Ik ben ervan overtuigd dat, als je daar een stevig 
gesprek over hebt, heel veel jongeren gevoelig zullen zijn 
voor deze problematiek, er de ernst van zullen inzien en 
zelf ook suggesties zullen doen om na te gaan hoe we 
daar wezenlijk iets aan kunnen veranderen. Ik sluit niet 
uit dat daarbuiten op heel veel andere terreinen nog ande-
re sensibiliseringsacties moeten worden ondernomen. Het 
is niet alleen voor jongeren een probleem, ik zie steeds 
meer volwassenen met iPods op straat rondwandelen. Ik 
zie ook in het parlement en in de regering steeds meer 
mensen die met oortjes van hun gsm rondlopen. Het so-
ciaal contact is dan wel wat anders. Ik kan me ook niet 
voorstellen dat dat allemaal zo gezond is. Ik wil graag met 
de jongeren het debat over deze problematiek aangaan en 
op hun aangeven nog verdere acties overwegen. 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor het zeer duidelijke antwoord. Ik ben heel blij te 
vernemen dat u initiatieven zult nemen, samen met de 
drie partners te velde. Het probleem van gehoorschade 
en de preventie en de aanpak daarvan is heel belangrijk, 
vooral voor de jongeren. Ik ben het volledig eens met 
uw visie dat die jongeren daarbij moeten worden be-
trokken. Wanneer we van boven af iets opleggen, dan 
zullen zij zeker in de verdediging gaan en nog meer 
lawaai maken. Iedereen weet dat het eigen is aan jonge-
ren om zich wat af te zetten tegen dingen die worden 
opgelegd. Op deze manier zullen we jongeren wel kun-
nen overtuigen. 

Ook café-uitbaters, festivalorganisatoren en dergelijke 
dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ik weet 
niet of dat onder uw bevoegdheid valt, maar ik meen dat 
men voor een festival ook een milieuvergunning nodig 
heeft. Gelden er beperkingen wat betreft het aantal deci-
bels? Kan dat misschien opgenomen worden in een 
vergunning en op die manier afgedwongen? Het zijn 
allemaal deeltjes van een verhaal. 

We moeten ook aandacht geven aan de handhaving van 
de geluidsgrenzen. Wanneer in mijn tijd het geluid in de 
discotheek boven een bepaald niveau ging, begonnen de 
buren te klagen en belden ze de politie. De muziek 
moest dan zachter worden gezet of de politie sloot de 
zaak. Nu is er overal goede isolatie zodat de buren er 
geen last meer van hebben en heeft de buurt geen  
signaalfunctie meer. Net zoals u zei, moet deze proble-
matiek op verschillende terreinen worden aangepakt. 

Pyjamaparty’s bijvoorbeeld gebeuren meestal thuis. De 
ouders moeten dus ook gesensibiliseerd worden om de 
muziek minder luid te zetten. 

Ik ben blij dat u al iets probeert te doen om het pro-
bleem aan te pakken. Ik zal ook minister Vanackere 
vragen wat hij denkt te kunnen doen in zijn bevoegd-
heid voor Volksgezondheid. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

− De heer Werner Marginet, ondervoorzitter, treedt 
als voorzitter op. 

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot 
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de onkostenver-
goeding voor de groep die België vertegenwoordigt 
op het Eurovisiesongfestival 

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord. 

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, de groep Ishtar, die ons 
land zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival 
in Belgrado, ontvangt 25.000 euro als onkostenvergoe-
ding voor de reis. Mijnheer de minister, u kent dit bedrag 
toe als eenmalige subsidie. We hebben er zeker geen 
probleem mee dat mensen die het internationaal kunnen 
waarmaken, worden ondersteund. Als er een goed 
Vlaams exportproduct is, dan moeten we het steunen. 

Mijnheer de minister, op basis van welke criteria is dit 
bedrag toegekend? Hoe gebeurde de berekening van dit 
bedrag en op welk begrotingskrediet zal dit aangerekend 
worden? Moeten de gemaakte onkosten voor de reis van 
de groep Ishtar gestaafd worden en zo ja, wie zal die 
controleren? Ontvangt de groep nog andere vergoedin-
gen van overheidsgerelateerde instanties – bijvoorbeeld 
de VRT – om deel te nemen aan het Eurovisiesongfesti-
val? Zo ja, om welk bedrag gaat het dan? 

Twee jaar geleden kreeg Kate Ryan voor haar deelna-
me een hoger bedrag. Ik dacht dat het toen 60.000 euro 
was. In uw antwoord op de interpellaties van 1 juni 
2006 over deze subsidie stelde u dat “die ondersteu-
ning als een proloog voor ons cultuurinvesteringsbeleid 
moet worden beschouwd”. Waarom werd er dan nu 
opnieuw een subsidie gegeven aan de Vlaamse Eurovi-
siedeelnemer buiten het kader van CultuurInvest? 

In januari 2006 heb ik een vraag om uitleg gesteld over 
het ondersteunen van Vlaamse artiesten volgens het 
zogenaamde IJslandmodel. Ik deed toen de volgende 
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suggestie: “Kan er tijdens de persconferentie met de 
Vlaamse artiest of groep die deelneemt aan bijvoorbeeld 
het Eurovisiesongfestival een catalogus met een over-
zicht van de Vlaamse podiumartiesten, contactgegevens, 
enzovoort meegegeven worden? Zo kunnen de aanwezi-
ge persmensen over het gevarieerd aanbod en muzikaal 
Vlaams talent tijdens de persconferentie en/of de recep-
tie geïnformeerd worden.” Is dat nu nog mogelijk? In-
dien ja, hoe ziet u dit concreet? 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer Verstreken, er is een groot verschil tussen deze 
subsidie en die van twee jaar geleden. Toen ging het om 
een subsidie als voorloper van CultuurInvest om een 
promotietoer voor Kate Ryan te organiseren. Er waren 
drie partners: de Vlaamse Gemeenschap, de VRT en de 
platenmaatschappij zelf. Op zich had het niet recht-
streeks iets te maken met het optreden op het Eurovi-
siesongfestival zelf. Het was eigenlijk de bedoeling dat, 
indien er in de toekomst een gelijkaardig initiatief zou 
zijn, de subsidie vanuit CultuurInvest zou moeten ko-
men. Het ging om de ondersteuning van een artiest die 
daardoor een grotere commerciële omzet kon realiseren. 

Bij Ishtar gaat het om totaal iets anders. De groep be-
staat uit vrijwilligers. De leidende figuur, de u allen 
welbekende Michel Vangheluwe, een zeer aangenaam 
persoon, is iemand die al enkele jaren verlof zonder 
wedde heeft verkregen. Hij is muzikant bij het Vlaams 
Radio Orkest. Hij heeft al enkele jaren geen inkomen. 
Hij steekt al zijn energie in Ishtar. 

Ishtar is geen popgroep met een enorm commercieel suc-
ces. De groep werkt met tien muzikanten. Optredens zijn 
mogelijk met de volledige groep of met een beperktere 
bezetting. De prijzen om de groep te boeken zijn bijzon-
der laag. In het beste geval kan de groep zijn muzikanten 
een kleine vergoeding geven op basis van het vrijwilli-
gersstatuut. Het is dus zeker geen commerciële groep. 

Als ze het schitterend doen op het songfestival, zou die 
situatie wel kunnen veranderen. We hebben met Ishtar 
bepaalde afspraken gemaakt. Na de deelname aan het 
songfestival gaan we rond de tafel zitten. We zullen in 
eerste instantie trachten een goed dossier te maken voor 
CultuurInvest. Via een stevige investering zouden we de 
groep op de rails kunnen zetten om commercieel door te 
breken. De bedoeling van CultuurInvest is namelijk de 
noodzakelijke steun te geven. Het bedrag kan trouwens 
terugverdiend worden in geval van commercieel succes. 
Vandaag is de groep daar echter helemaal niet klaar voor. 

Als Ishtar op het songfestival scoort, zullen de muzikan-
ten in een andere wereld wakker worden. Ze zullen dan 
zelfs nood hebben aan een goede begeleiding. Cultuur-
Invest zal daar dan ook voor kunnen zorgen. Ik denk aan 

managementbegeleiding. Via dat dossier kan de zaak 
dan van start gaan. 

Op het songfestival is het voor de groep echt alles of 
niets. Beide zijn mogelijk. Ofwel slaat het nummer aan, 
en halen we bij de Oostbloklanden stemmen, ofwel haalt 
het daar geen enkele stem. Het Westen alleen telt im-
mers niet mee. Als het nummer niet goed scoort, ver-
dient de groep nog altijd ondersteuning. De steun zal 
dan wel gebeuren op basis van de projectsubsidies en 
projectaanvragen in het kader van het Kunstendecreet. 

Nu gaat het om een eenmalige investering op basis van 
de internationale uitstraling, ons internationaal cultuurbe-
leid en de deelname aan grote internationale festivals. Ik 
weet dat men daar meewarig over doet. Maar, het Euro-
visiesongfestival is het grootste internationale muziekfes-
tival ter wereld. Het is niet omdat het populair is dat het 
daarom slecht is. U weet wat ik daarover denk. Als we  
– terecht – steun geven voor de deelname aan een aantal 
festivals, zoals in Avignon, Edinburgh, Berlijn, dan is het 
niet abnormaal dat we hetzelfde doen voor een groep die 
het nodig heeft, die het financieel absoluut niet breed 
heeft. De ondersteuning gebeurt in functie van de kosten 
die de groep maakt of gemaakt heeft om namens onze 
gemeenschap te kunnen deelnemen. 

Ook hier komt de democraat in mij naar boven. Er zijn 
weinig selecties die zo breed gedragen zijn als die van 
Ishtar voor het songfestival. Duizenden Vlamingen 
hebben hun stem uitgebracht. Meestal baseer ik mij op 
adviezen van beoordelingscommissies, die uit pakweg 
vijftien personen bestaan. 

De steun van 25.000 euro staat ingeschreven op de 
vroegere basisallocatie 45.5. Nu gaat het om het begro-
tingskrediet HC 33.05 ‘Subsidies met betrekking tot 
internationale initiatieven’. De groep heeft een zeer 
punctueel onkostenlijstje voorgelegd van 28.493 euro. 
Op basis van die aanvraag heb ik 25.000 euro toege-
kend. De groep is zeer gelukkig met dat bedrag. De 
onkosten slaan onder meer op allerlei extra kosten, 
loonverlies enzovoort. De muzikanten zijn bijvoor-
beeld twee weken afwezig. Het is niet zo abnormaal 
dat we die steun geven. 

De gemaakte onkosten moeten worden gestaafd. Ze 
worden vanzelfsprekend ook gecontroleerd. Als ik 
25.000 euro toeken, dan wil dat zeggen dat in principe 
een voorschot van 80 percent wordt gegeven. Het res-
terende deel wordt pas gestort na afrekening van alle 
facturen. De controle gebeurt door de administratie. 
Het Rekenhof staat in voor de supervisie. 

Vooralsnog ontvangt de groep geen andere vergoedin-
gen. Ik heb me er wel toe verbonden de groep nadien 
mee te begeleiden. Dat gebeurt ofwel via Cultuur-
Invest, ofwel via het Kunstendecreet. Alles hangt af 
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van de toekomstige commerciële mogelijkheden van de 
groep. Vandaag kan Ishtar onmogelijk ondersteund 
worden via CultuurInvest. Er is geen sprake van een 
commerciële ingesteldheid of van een grondig zakelijk 
beheer. De groep is daar niet klaar voor. Daarvoor is een 
grondige begeleiding nodig. We doen het nodige on-
middellijk na het songfestival. 

De heer Johan Verstreken: Beroepshalve ben ik vroe-
ger zelf al enkele malen naar het songfestival geweest. 
Er zijn meer dan 1000 muziekjournalisten uit heel Euro-
pa of zelfs daarbuiten aanwezig. Er worden ook behoor-
lijk wat persconferenties gehouden. Het zou interessant 
zijn om een persbundel ter beschikking te stellen met 
een lijst van artiesten zoals Gabriel Rios, Hooverphonic 
enzovoort, in de hoop dat mensen eventueel in het bui-
tenland aan de slag kunnen. Het kan ook om componis-
ten gaan. 

Minister Bert Anciaux: Het Muziekcentrum Vlaanderen 
is daar actief mee bezig. Op alle belangrijke internationale 
muziekbeurzen is de Vlaamse Gemeenschap prominent 
aanwezig via dat centrum. Wat het IJslandmodel betreft, 
zijn we intensief bezig om onze muziekgroepen en  
-producten te promoten. Er wordt trouwens binnenkort in 
samenspraak met alle steunpunten voor alle kunstrichtin-
gen een exportproduct ontwikkeld waarin een overzicht 
wordt gegeven van onze top op al die verschillende  
domeinen. Dat kan gaan over literatuur, over muziek, 
beeldhouwwerk, film enzovoort. Voor het Muziekcen-
trum is dat product al aanwezig. We hebben het onlangs 
gebruikt op Popcom in Berlijn en op andere plaatsen. 

De heer Johan Verstreken: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Dat laatste initiatief waar u 
het over had, vind ik heel positief. Ik kan alleen maar 
aanmoedigen dat mensen van bij ons ook in het buiten-
land naambekendheid krijgen. Het is goed voor het ima-
go van Vlaanderen wanneer die mensen daar artistiek en 
commercieel kunnen scoren. 

Er is een genre dat vaak uit de boot valt, meer bepaald het 
populaire Vlaamse genre. Er zijn heel wat componisten 
die Nederlandstalige muziek maken. Ook zij zouden, mits 
vertaling, gepromoot kunnen worden in een aantal landen. 

Mijnheer de minister, u hebt duidelijkheid gegeven over 
het verschil met het budget van Kate Ryan twee jaar 
geleden. Daar ging toen ging een promotietournee aan 
vooraf. Ik was toen wel geschrokken door het grote 
bedrag. Onze commissie heeft echter kunnen vaststellen 
dat het wel gerendeerd heeft. In Boedapest zagen we 
overal, zelfs bij lokale radio’s, affiches van haar hangen. 
Zij had daar zelfs een andere naam. 

We hopen met z’n allen dat Ishtar de finale haalt. Zal  
er dan een vertegenwoordiging van de Vlaamse Rege-
ring zijn? 

Wat het populaire genre betreft, zijn er heel wat arties-
ten die zwarte sneeuw zien. Vanuit het Muziekcentrum 
is er alvast goede wil, maar er is nog niet veel gebeurd. 
Ik hoop dat mensen die in de eigen taal zingen, in de 
toekomst ook aan bod kunnen komen. Natuurlijk is het 
dan ook de bedoeling dat zij gedraaid worden. We 
zitten op dat vlak in een vicieuze cirkel. Artiesten die 
in onze eigen taal zingen, worden zelden gedraaid op 
de radio. Uitzonderlijk was er onlangs op Radio 2 een 
Weekend van de Lage Landen. Dat was een heel mooi 
maar eenmalig initiatief van de VRT. De VRT is abso-
luut niet bereid om in de toekomst Vlaamse artiesten 
tijdens het gewone aanbod in prime time te draaien, 
wat ik betreur. Zolang dat niet gebeurt, is de muziek-
industrie niet geneigd om te investeren en om budget-
ten vrij te maken voor opnames van Vlaamse artiesten. 

Ik heb vernomen dat populaire muziek in de toekomst 
kan worden ondersteund via projectaanvragen op basis 
van het Kunstendecreet. U zei daarnet dat Ishtar goed 
heeft gescoord. Heel wat mensen hebben voor hen 
gestemd, dus zij verdienen ook een extra. Ik meen 
echter dat het niet de bedoeling kan zijn dat televoting 
de basis vormt voor de toekenning van subsidies. 

Minister Bert Anciaux: Populaire muziek kan perfect 
binnen het Kunstendecreet. Alleen denkt men bij popu-
laire muziek vaak aan mogelijk commerciële muziek. 
Die zaken moeten via CultuurInvest verlopen. Het is 
niet omdat het popmuziek is dat het daarom ook com-
merciële muziek is. Vanuit het Kunstendecreet kan ik 
geen winstgevende activiteiten organiseren. 

Wat de Nederlandstalige muziek betreft, ben ik het met 
u eens. Ik zie echter wel een positieve evolutie. Twee 
jaar geleden was er de eerste editie van ‘Zo is er maar 
een’ op de VRT. Men sprak toen over een eenmalige 
editie. Er was heel veel kritiek vanuit de publieke opi-
nie. Vandaag is dat een populair programma geworden. 
De kijkcijfers liggen hoog, wat natuurlijk niet het be-
langrijkste is. Dit is een interessante evolutie, waardoor 
de VRT meer kan en wil investeren in muziek. Op een 
moment dat er een heropleving is van de Nederlands-
talige muziek, is het jammer dat VTM overweegt om 
‘Tien om te Zien’ af te schaffen. 

Ik overweeg of er vanuit Cultuur nog extra impulsen 
kunnen worden gegeven aan het Nederlandstalige lied. 
Het Muziekcentrum besteedt daar aandacht aan, maar 
internationaal ligt het iets moeilijker om door te breken 
met Nederlandstalige muziek, hoewel Nederland daar-
in een belangrijke partner is. 

De heer Johan Verstreken: ‘Zo is er maar een’ is 
inderdaad een heel goed muziekprogramma, vooral 
omdat ons Vlaams muzikaal erfgoed daarin aan bod 
komt en omdat die oudere liedjes, zij het in een eigen-
tijds kleedje, nog eens kunnen worden beluisterd Die 
liedjes worden daarna echter niet meer op de radio 
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gedraaid. Zijn komen eenmaal aan bod op tv en daar 
stopt het dan. Bovendien zingen die artiesten liedjes van 
anderen. Artiesten die hun eigen ding doen, worden niet 
gedraaid. Platenfirma’s gaan niet investeren in Vlaamse 
opnames omdat die in de diverse programma’s niet aan 
bod komen. Mensen met eigen opnames komen in geen 
enkel muziekprogramma aan bod. Een televisiezender 
die zichzelf respecteert, moet kansen geven aan artiesten 
van eigen bodem. Ik denk dat wij het enige land ter 
wereld zijn dat dit niet doet. Ik betreur dat. We hebben 
dat ook ter sprake gebracht tijdens de commissiebijeen-
komst waar onder andere mevrouw Berendsen en de 
nieuwe administrateur-generaal van de VRT, de heer 
Wauters, aanwezig waren. Ik hoop dat daar rekening 
mee zal worden gehouden. 

Minister Bert Anciaux: U hebt gelijk, maar het betreft 
hier ook de verantwoordelijkheid van de media. Ik ben 
vorige week naar de cd-voorstelling geweest van Miguel 
Wiels. Daarop staan heel wat liedjes die aan bod zijn 
gekomen tijdens de uitzending van ‘Zo is er maar een’ 
en op de radio. Ik heb het gevoel dat die muziek wel 
wordt gedraaid. 

Tenslotte vind ik de suggestie om zoveel mogelijk infor-
matie over Vlaamse artiesten en groepen met internatio-
naal potentieel te communiceren méér dan waardevol en 
niet alleen naar aanleiding van het Eurovisiesongfestival. 
Ik zal het Muziekcentrum Vlaanderen daarop aanspreken 
in de wetenschap dat er al behoorlijk veel gebeurt maar 
alles kan beter. Het lijkt me trouwens opportuun dat alle 
belangenhartigers daartoe de koppen bij elkaar steken, 
ook het nieuw opgerichte VLAPO die zich vanaf dit jaar 
specifiek wil inzetten voor het Vlaamse lied. 

Ik plaats dit zeker op de agenda van het eerstvolgende 
overleg en zal niet nalaten u daarvan op de hoogte te 
houden. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Interpellatie van de heer Filip Dewinter tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de noodzaak van een keu-
ringscommissie voor games en een mogelijk samen-
werkingsakkoord met de federale regering ter zake 

Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot 
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over gamen bij jongeren 

De voorzitter: De heer Dewinter heeft het woord. 

De heer Filip Dewinter: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, het is telkens naar aanleiding van een 

spectaculaire videogame dat meestal nogal wat reactie 
losweekt in de media, dat ik u interpelleer. Ik heb dat al 
eerder gedaan op 17 maart 2005 en op 30 november 
2006, naar aanleiding van games die toen goed in de 
markt lagen zoals Manhunt, Counterstrike, Hooligan, 
Storm over Europe, Bully enzovoort (Hand. Vl. Parl. 
2004-05, nr. C149, 5, en 2006-07, nr. C34, 1). Ik ben 
intussen specialist geworden in het bekijken van al dit 
soort van spelletjes. 

Nu is het Grand Theft Auto, editie IV, dat deze proble-
matiek opnieuw scherp stelt. Grand Theft Auto IV heeft 
die verdienste dat het hele debat over de afdwingbaar-
heid van classificatiesystemen en het al dan niet verbie-
den door de overheid van dergelijke spelletjes weer 
volop op de voorgrond is gekomen. Het Pan European 
Game Information of PEGI-systeem heeft dit spel be-
kroond met het label 18+. Ik heb de indruk dat dit soort 
van labels voor sommige gamers vooral een stimulans is 
om het te kopen. Dat classificatiesysteem heeft niet veel 
impact. Het wordt nauwelijks opgevolgd door de verko-
pers van games omdat het niet afdwingbaar is. 

Het hele verhaal over Grand Theft Auto IV heeft in 
België een heel debat veroorzaakt zonder dat de over-
heid daar verder op gereageerd heeft. In andere landen 
heeft de overheid wel preventief gehandeld. Ik verwijs 
naar Nieuw-Zeeland en Australië, waar het spel eerst 
verboden werd. In Australië heeft de Office of Film and 
Literature Classification Commission geoordeeld dat het 
spel niet geschikt was om op de markt te brengen en dat 
het pas op de markt kon worden gebracht wanneer het 
gecensureerd werd, wat ook gebeurd is. Ook in Nieuw-
Zeeland is het spel pas op de markt gebracht na het cen-
sureren van de meest gewelddadige scènes. 

Bij ons is dat allemaal niet mogelijk. Het is zelfs niet 
mogelijk om het tout court te verbieden. In landen als 
Duitsland en Groot-Brittannië kan dat wel. Bij ons laat 
men het nog altijd over aan de gamesector zelf om te 
bepalen wat wel en niet kan. Wat de gamesector zelf wil, 
wordt niet bepaald door ethische of andere standaarden 
maar vooral door commerciële en financiële criteria. 

Intussen heeft ook de Europese Commissie aangekon-
digd dat er binnen de twee jaar strengere regels zouden 
komen voor de verkoop van gewelddadige computer-
games aan minderjarigen. 

Mijnheer de minister, naar aanleiding van een studie-
dag op 14 november 2007 hebt u duidelijk gesteld dat 
u vindt dat de overheid wel degelijk een rol moet spe-
len in de maatschappelijke omgang met het fenomeen 
van gewelddadige games. In de openingstoespraak die 
u er hield, stelde u: “Ik ben op dit ogenblik niet ge-
neigd de mening te delen van diegenen die stellen dat 
de overheid zich afzijdig moet houden in deze thema-
tiek, integendeel. Ik acht het essentieel dat de overheid 
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en alle betrokkenen gezamenlijk een visie ontwikkelen: 
hoe willen we de nieuwe maatschappelijke en technolo-
gische ontwikkelingen inzetten in culturele en educatie-
ve processen, hoe kunnen we er kwalitatief mee omgaan 
en mogelijk ongewenste effecten zo veel mogelijk ver-
mijden, en waar liggen precies de artistieke en de cultu-
rele meerwaarden?”. 

Een paar weken geleden was er hier trouwens een hoor-
zitting met het viWTA (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08,  
nr. 1684/1) en er werd een dossier gepubliceerd naar 
aanleiding van een onderzoek dat in opdracht van het 
viWTA werd georganiseerd. Ik kon spijtig genoeg zelf 
niet aanwezig zijn. Ik heb gezien dat mevrouw  
Rombouts verslaggeefster van de hoorzitting is, zij kan 
er misschien iets meer over vertellen. 

Ook in de pers werd melding gemaakt van de studie van 
het viWTA, die de effecten van gaming op jongeren 
toch wel minimaliseert en stelt dat er naar verluidt geen 
wetenschappelijke gronden zijn om een causale link te 
leggen tussen het spelen van games enerzijds en agres-
sief en gewelddadig gedrag anderzijds. Er wordt gezegd 
dat het maar zou gaan om een kleine groep van spelers 
die realiteit en fictie niet van elkaar kunnen scheiden, 
dat er verslavingseffecten zijn, maar dat de relatie tussen 
gaming en geweld eerder de uitzondering dan de regel 
is. Ik wil dat ten dele volgen. Het zal wel juist zijn dat 
het de uitzondering op de regel betreft, maar naargelang 
de games extremer en gewelddadiger worden, zal de 
kleine groep die zich laat beïnvloeden door die extreme 
en gewelddadige games, groter worden en zal die tot 
veel extremere daden worden aangezet. 

Het viWTA vraagt een grondige informatie- en sensibi-
lisatiecampagne over het PEGI-systeem en pleit ervoor 
om dat systeem ook te laten gelden voor andere media, 
dus niet alleen voor games, maar ook voor films, tele-
foonspelletjes enzovoort, en pleit ook voor een unifor-
misering in alle Europese landen. 

Mijnheer de minister, ik vind de resultaten van het  
viWTA-onderzoek betwistbaar en bediscussieerbaar. 
Maar misschien nog relevanter dan het onderzoek van 
het viWTA, is natuurlijk uw visie, want u hebt de sleutel 
in handen om te doen wat er gedaan moet worden. U 
hebt altijd gesteld dat u vertrouwen hebt in het PEGI-
label – dat hebt u mij in 2005 gezegd en in 2006 nog 
eens bevestigd – maar dat u geblokkeerd wordt door 
allerlei omstandigheden, onder meer doordat de filmkeu-
ring nog steeds een federale aangelegenheid is. 

De voorbije weken hebt u, onder meer naar aanleiding 
van het op de markt komen van de videogame Grand 
Theft Auto IV, toch een aantal uitspraken gedaan in de 
pers die mij interesseren en die er misschien op zouden 
kunnen wijzen dat er schot in de zaak komt. In Het 
Nieuwsblad van 30 april 2008 lees ik dat u stelt dat er een 

samenwerkingsakkoord met de federale regering op tafel 
ligt en dat u vragende partij bent om een commissie op 
te richten die dit soort van games zou moeten keuren. 

U hebt me trouwens in 2006 naar aanleiding van een 
interpellatie al eens geantwoord: “Ik ben het ermee 
eens dat er een decretale basis moet zijn voor het 
Kijkwijzersysteem en de gevolgen daarvan.” 

Aan de ene kant is er natuurlijk de overheveling van de 
bevoegdheden van de filmkeuringscommissie naar 
Vlaanderen. Laat ons hopen dat het er spoedig van 
komt, misschien biedt de nakende staatshervorming de 
mogelijkheid om dat te regelen. Aan de andere kant is 
er natuurlijk ook de op te richten commissie die ter 
zake toch enige klaarheid zou moeten scheppen. 

Mijnheer de minister, welke stappen hebt u al onder-
nomen om de keuring van culturele gegevensdragers te 
regionaliseren? Zit die in het pakket van de staatsher-
vorming? Ik lees dat de minister-president een team 
van deskundigen heeft aangesteld om allerlei thema’s 
die aan bod moeten komen in het tweede pakket van de 
staatshervorming, te bestuderen en om ter zake voor-
stellen te doen. Ik durf te veronderstellen dat dat ook 
het geval is voor deze kwestie en dat ze zeker door de 
Vlaamse Regering op tafel gelegd zal worden. Kunt u 
mij daar een concrete toelichting bij geven? Wat zijn 
uw intenties, hoe ver staat het, wat zijn de bedoelingen 
van de Vlaamse Regering? 

Zijn er het voorbije jaar contacten geweest met uw fede-
rale collega’s – die elkaar soms in een snel tempo afwis-
selen –, bijvoorbeeld van Volksgezondheid of Consu-
mentenzaken? Wat is hun standpunt? Is er bereidheid 
om de bevoegdheden van de commissie over te hevelen 
naar Vlaanderen? Kunt u misschien ook toelichting 
geven bij het fameuze samenwerkingsakkoord dat u 
voor ogen hebt? Hoe ziet u de commissie die de keuring 
in de praktijk zou moeten brengen? Wat zouden de be-
voegdheden van die commissie moeten zijn? 

Ik herhaal de klassieke vraag die ik u al een paar keer 
heb gesteld: hoe denkt u het PEGI-systeem daadwerke-
lijk afdwingbaar te maken? Ook de allerlaatste en 
nieuwste versie van Grand Theft Auto IV heeft nog 
maar eens zonneklaar gemaakt dat het nodig is dat we 
de gamemarkt een beetje tegen zichzelf beschermen  
en dat we misschien ook de gamers tegen zichzelf 
beschermen. Hoe kunnen we er minstens voor zorgen 
dat minderjarigen niet zomaar over dergelijke games 
kunnen beschikken? Ik heb soms de indruk dat de ga-
me-industrie streeft naar een hype rond een bepaald 
spel. Om zo’n hype te creëren is provocatie het beste 
middel – daar weten we in de politiek alles van – en 
die provocatie wordt blijkbaar gezocht in steeds extre-
mere en nog meer gewelddadige situaties, die soms 
ethisch en maatschappelijk volledig onverantwoord 
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zijn, in de stille hoop dat er controverse ontstaat en dat 
er media-aandacht en publiciteit ontstaan. Die genereren 
immers een betere verkoop en zo is de cirkel rond. Ik 
denk dat de overheid die cirkel op een bepaald moment 
moet doorbreken en dat uw verantwoordelijkheid ter 
zake bijzonder groot is. 

Ik ondervraag u hierover al drie of vier jaar en er is nog 
maar weinig schot in de zaak gekomen. Dat ligt niet 
alleen aan u, dat besef ik ook, want uw bevoegdheden 
zijn wat ze zijn, maar het is nu de hoogste tijd om ook 
vanuit uw – misschien te beperkte – bevoegdheden een 
aantal initiatieven te nemen. Ik ben heel benieuwd naar 
uw antwoord. 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Ten dele aansluitend bij 
de hoorzitting en vanuit een iets andere invalshoek dan 
deze van de interpellant wil ik het ook hebben over ga-
men bij jongeren. Gamen is een begrip dat ondertussen 
niet meer weg te denken is uit de leefwereld van onze 
jongeren, hoewel het ook voor ouderen een realiteit is. 
Momenteel komt gamen op een negatieve manier in de 
media. Toch moeten we dit nuanceren. Zo is uit onder-
zoek gebleken dat er ook positieve aspecten zijn aan 
gamen. Ik denk zelfs dat de positieve aspecten doorwe-
gen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat gamen 
jongeren helpt gepaste omgangsvormen te leren hante-
ren zonder dat ze het beseffen: ze leren samenwerken, 
afspraken maken, zoeken naar compromissen... Gamen 
bevordert ook fysieke vaardigheden: de oog-
handcoördinatie wordt gestimuleerd, het reactievermo-
gen verbetert, enzovoort. Er worden ‘ernstige’, educa-
tieve games ontwikkeld die daarop inspelen. 

Men kan het fenomeen dus niet beperken tot geweldda-
dige games, hoewel zelfs in die games vaardigheden en 
technieken worden aangeleerd. In elk geval zijn games 
een realiteit, en dat is een reden om goed na te denken 
over hoe we daarmee omgaan. Het viWTA heeft daar-
over een studie gepubliceerd en de Vlaamse Jeugdraad 
heeft hierover een advies uitgebracht. Zelf organiseerden 
we over het onderwerp een hoorzitting. Als ik uit dat 
alles iets moet onthouden, dan is het wel dat we games 
niet moeten verbieden maar goed moeten nadenken over 
hoe we ermee omgaan. Hetzelfde kunnen we zeggen 
over het internetgebruik: toen het internet opgang maak-
te, is er ook gezegd dat het een duivelse zaak was. 

In de viWTA-studie staan een aantal beleidsaanbevelin-
gen waarover ik enkele vragen wil stellen. In de inter-
pellatie ging het vooral over de labeling, en daarover 
had ik het vanochtend ook in een vraag tot minister 
Bourgeois. Ik heb uit zijn antwoord begrepen dat een 
keuringscommissie in principe een federale bevoegdheid 
is. Ik heb er de vergelijking gemaakt met de code voor 
kinderreclame, die op vrijwillige basis wordt aanvaard. 

Het zou een goede zaak zijn als we samen met de sec-
tor op vrijwillige basis een labeling zouden kunnen 
uitwerken. Het PEGI-systeem is misschien bruikbaar, 
ook voor ander audiovisuele dragers waarvoor het nu 
niet is bedoeld. We kunnen daar dan de rest aan op-
hangen, zoals de sensibilisering, en dat is heel belang-
rijk. Aan minister Bourgeois is gevraagd om te onder-
zoeken of daarover verder kan worden nagedacht. 

In de hoorzitting is duidelijk gezegd dat de afdwing-
baarheid problemen oproept. De heer Dewinter wees er 
hier zelf op dat een +18-label op een game het voor 
jongeren misschien interessant maakt om het ook te 
kopen. Een verbod zou het nog aantrekkelijker maken. 
We moeten ook goed beseffen dat men ook via het 
internet games kan spelen of ze kan downloaden. Een 
verbod is dus wellicht niet interessant. Het belangrijk-
ste lijkt me te leren omgaan met de virtuele wereld en 
de games. Mediawijsheid is een belangrijke zaak, en 
dat is een taak voor minister Anciaux. 

In een artikel wordt vermeld dat de overheid van Neder-
land wil investeren in de mediawijsheid van ouders en 
kinderen. Men wil daartoe een Nederlands expertisecen-
trum uitbouwen dat zowel gezinnen als scholen zal on-
dersteunen in de goede omgang met de virtuele wereld. 

Mijn vraag daarbij is of u mogelijkheden ziet om meer 
te investeren in projecten van mediawijsheid om zowel 
de kinderen, de ouders als de leerkrachten mee op de 
kar te krijgen om na te gaan hoe er mee moet worden 
omgegaan. Ik heb deze vraag al aan minister Bourgeois 
gesteld (Hand. Vl. Parl. 2007-08, nr. C240, 13) en zal 
ze ook aan minister Vandenbroucke stellen. 

Mijnheer de minister, de gamesector is een groeiende 
economische sector. Die biedt kansen voor onze eco-
nomie. Ik heb aan minister Ceysens de vraag gesteld 
op welke manier we de gamesector kunnen ondersteu-
nen zodat die kennis en innovatie ook in Vlaanderen 
zijn weg kan vinden en hier kan blijven. Ze is bereid 
om de sector te ondersteunen en eventueel de aanvraag 
voor een incubatiecentrum positief te beoordelen. Er 
zijn ook nog wat economische ondersteuningsmiddelen 
en subsidiekanalen. Ze was echter minder te vinden om 
een sectorspecifiek economisch beleid te voeren. Ik 
denk bijvoorbeeld aan het Vlaams Audiovisueel Fonds, 
dat wel bestaat voor een deel van de sector. Ik weet 
niet of u bereid bent, omdat het over een cultuur-
product gaat, om samen met minister Ceysens te  
onderzoeken of er nog kansen liggen om deze sector te 
ondersteunen. 

Het viWTA en de Vlaamse Jeugdraad hebben een aantal 
beleidsaanbevelingen gedaan. Welke hebt u al geïnte-
greerd in uw beleid? Ziet u mogelijkheden om te inves-
teren in mediawijsheid en in een specifiek sectorgericht 
economisch beleid voor de game als cultuurproduct? 
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De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, collega’s, bij elke nieuwe cultuuruiting zijn 
er in het begin altijd wat moeilijkheden om ermee om te 
gaan. Als je kijkt naar de geschiedenis van het boek, van 
de film of van internet, zijn er altijd verboden dingen 
geweest. Mensen gaan daar op een bepaalde manier mee 
om. We moeten naar onszelf kijken toen we jong waren 
en, zoals ik in het verre Limburg, stiekem naar de blote 
plaatjes gingen kijken. Zo leven er bij de jeugd vandaag 
ook een aantal zaken, bijvoorbeeld de games. 

Het verbod kan misschien werken in het katholieke 
Vlaanderen van de jaren vijftig en in het katholieke 
Limburg van de jaren zeventig, maar vandaag niet meer. 
De jonge gasten vinden hun informatie vandaag op het 
internet of waar dan ook. Misschien werkt een verbod in 
Australië, waar je alles via de boot moet invoeren, maar 
niet in West-Europa. Ik geloof niet in het verbod van 
cultuurproducten – want dat zijn games. Bij elk cultuur-
product kan je vragen stellen, bijvoorbeeld bij porno-
films. Dat heb je ook bij deze spelletjes. Het verbod 
werkt echter meestal niet. 

Onlangs is er een heel interessante studie verschenen die 
op het eerste gezicht iets zeer raars aantoont. Zeer ge-
welddadige games hebben net het omgekeerde effect 
van wat mensen verwachten. Ze maken mensen juist 
rustiger op het tweede gezicht. Ik kan als psycholoog de 
verklaring die men geeft, wel begrijpen: de games ge-
ven, in tegenstelling met films, geen werkelijkheid weer. 
Mensen die ermee spelen, kunnen er op een andere ma-
nier mee omgaan. Voor hen zijn de games iets totaal 
anders dan de werkelijkheid. Daarom zullen ze het niet 
in de werkelijkheid brengen. Mensen die er moeilijk 
mee kunnen omgaan, zijn meestal mensen met persoon-
lijkheidsproblemen, die ook op een andere manier in 
moeilijkheden zouden zijn geraakt. Die vaststelling kan 
worden gemaakt, of je dat nu graag hoort of niet. Het 
betekent wel dat het niet zo erg is dat mensen ermee 
omgaan. Als er problemen van komen, heeft dat meestal 
te maken met de persoon zelf en niet met het spel waar 
ze mee spelen. Dat is een pure psychologische verkla-
ring, die in die studie is bevestigd. 

Ik wil niet zeggen dat we zulke zaken moeten promoten 
maar dat de overheid er op een correcte manier mee 
moet omgaan. Een verbod werkt vaak niet. Labeling en 
dergelijke is zeer goed in Europees perspectief. Het is 
vaak beter er op een goede manier mee om te gaan dan 
het puur te verbieden. 

Gelukkig komen er in de Vlaamse gamesector geen 
gewelddadige games voor. Net zoals er een heel kleine 
porno-industrie bestaat in Vlaanderen, maar wel een 
zeer goede filmindustrie, die we ook ondersteunen, be-
staat er een weliswaar veel te kleine game-industrie in 

Vlaanderen, die we zullen moeten ondersteunen. Daar 
gaan de vragen van mevrouw Rombouts over. Het is 
goed dat er een gecoördineerd beleid voor zou komen. 
Ik heb hieromtrent een voorstel van resolutie voorbe-
reid en ik hoop dat samen met een aantal collega’s te 
kunnen indienen zodat we een aantal duidelijke ant-
woorden kunnen geven. Wat de gewelddadige games 
betreft, moeten we zo snel mogelijk werken naar een 
uniform Europees systeem, dat zo snel mogelijk moet 
worden toegepast. Gelukkig wordt de soep niet zo heet 
gegeten als ze wordt opgediend. 

− De heer Dany Vandenbossche treedt als voorzitter 
op. 

De voorzitter: De heer Vandenbroucke heeft het 
woord. 

De heer Joris Vandenbroucke: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, de heer Dewinter 
heeft gelijk als hij zegt dat telkens wanneer er een 
nieuwe spectaculaire game op de markt komt in Vlaan-
deren, er een debat wordt gevoerd in het parlement. Tot 
nog niet zo lang geleden werd deze discussie gevoerd 
zonder veel kennis ter zake. Dankzij het viWTA be-
schikken we nu eindelijk over degelijk wetenschappe-
lijk inzicht, op basis waarvan we een neutraal en open 
debat kunnen voeren over gamen en gamers. 

Ik sluit me grotendeels aan bij wat mevrouw Rombouts 
en de heer Stassen hebben gezegd. Het gaat niet alleen 
over de maatschappelijke effecten van games, maar 
ook over de economische aspecten, de rol van games in 
het onderwijs en dergelijke meer. 

Ik heb in het rapport van het viWTA gelezen – het 
viWTA heeft dat onderzoek niet zelf verricht maar 
heeft alle wetenschappelijke inzichten verzameld – dat 
er geen wetenschappelijke gronden zijn om een causaal 
verband te leggen tussen het spelen van games en 
agressief en gewelddadig gedrag. Dat blijkt uit longi-
tudinaal onderzoek, en niet uit het kortstondig bloot-
stellen van jonge kinderen aan extreem gewelddadige 
games. Het blijkt wel uit het lange tijd volgen van 
mensen die dergelijke games vaak spelen. 

Betekent dat dat we maar moeten laten betijen? Abso-
luut niet. Ik sluit me aan bij de aanbeveling van het 
viWTA dat zegt dat er nood is aan een grondige infor-
matie- en sensibilsatiecampagne en aan een kenniscen-
trum om daar een rol in te spelen. Ik sluit me ook aan 
bij de woorden van professor Jeroen Jans van de Am-
sterdam School of Communications Research (AS-
CoR) wanneer hij zegt dat ouders hun verantwoorde-
lijkheid moeten nemen, maar het is ook deels aan de 
overheid om een toezichthoudende rol te spelen. Hij 
verwijst naar het PEGI-systeem. Hij heeft uitgelegd 
hoe dat zelfregulerende systeem tot stand is gekomen, 
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dat getoetst wordt door twee onafhankelijke instituten. 
Hij zegt dat het zeer goed in elkaar zit. Er is Nederlands 
onderzoek verricht naar wat ouders daarmee doen. Men 
heeft 800 gezinnen gevolgd. Daaruit blijkt dat 80 per-
cent van de ouders in Nederland veel belang hecht aan 
de labels die op de computergames staan en zijn kinde-
ren effectief restricties oplegt naar aanleiding van de 
labeling inzake inhoud en leeftijdsclassificatie. 

Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat die labe-
ling bekend is en ouders ervoor te sensibiliseren. Het is 
ook aan de overheid om een kwaliteitstoetsing te doen 
aan die labeling. De industrie moet niet volledig vrijge-
pleit worden. Het zelfreguleringsysteem is er, maar mag 
wel op zijn kwaliteit worden getoetst. Ik ben het ook 
eens met professor Jans als hij zegt dat de overheid niet 
moet verbieden maar een toezichthoudende rol moet 
opnemen. Ik denk dat we die weg ook in Vlaanderen 
moeten opgaan. Ik heb op de hoorzitting ook gehoord 
dat meer dan 99 percent van de games die worden ver-
kocht, per definitie worden gelabeld door PEGI. Laat 
ons dus alstublieft geen extra classificatiesysteem uit-
dokteren en het warm water opnieuw uitvinden. We 
zouden daardoor trouwens onze markt afsluiten voor 
heel wat van die producten want er is geen enkele pro-
ducent die zijn verpakking zal aanpassen aan een 
Vlaams labelingsysteem, om de eenvoudige reden dat de 
Vlaamse markt economisch niet interessant genoeg is. 

Mijnheer de minister, hoe ziet u die toezichthoudende rol 
van de Vlaamse overheid? Zou u het bijvoorbeeld moge-
lijk maken om samen met de distributiesector te bekijken 
hoe we op basis van die labeling de verkoop aan jonge 
kinderen in goede banen kunnen leiden en de ouders voor-
zien van de juiste informatie? Wat is uw visie daarop? 

De voorzitter: De heer Marginet heeft het woord. 

De heer Werner Marginet: Er zijn enkele dingen ge-
zegd over de hoorzitting. Mevrouw Rombouts heeft 
verwezen naar de Jeugdraad. Ik heb toen opgemerkt dat 
het gevaarlijk was hoe de Jeugdraad, hoe positief voor 
jongeren ook, blijk gaf van een vorm van naïviteit, door 
te laten uitschijnen dat de jongeren zelf sowieso volwas-
sen zijn. Ze hadden blijkbaar nooit van begeleiding van 
jongeren of jongvolwassenen gehoord. 

Dat er geen causaal verband is, klopt. Dat is ook op de 
hoorzitting naar voren gekomen. Men kon ook niet  
uitsluiten dat er op een of andere manier een causaal 
verband zou zijn. Er waren trouwens verschillende  
nuances te horen bij de verschillende sprekers. 

Ik denk dat we wat de heer Stassen vertelt over de prent-
jesboeken, niet mogen vergelijken met bepaalde slacht-
partijen in extreem gewelddadige games. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, ik 
dank de vraagstellers voor het aanbrengen van deze 
problematiek. Ik blijf daar zelf wat schipperen tussen 
twee extreme visies en wil een genuanceerde houding 
aannemen. Ik ben het ermee eens dat de ondersteuning 
van de game-industrie, ook als cultureel product, zeker 
en vast moet gebeuren. We hebben er al een paar aan-
zetten toe gegeven. 

Ik ben er ook van overtuigd dat gaming in overgrote 
mate een goede en interessante zaak is, waar heel veel 
positiefs aan vast zit. Ik ben er echter ook van over-
tuigd dat er ook misbruik van kan worden gemaakt. 
Het zal wel zo zijn dat extreem gewelddadige games 
niet noodzakelijk aanzetten tot extreem gewelddadig 
handelen. Langs de andere kant wil dat niet zeggen dat 
het niet belangrijk is dat we een zorg en een educatief 
project naar voren schuiven. Zelf wil ik als bevoegd 
minister voor kinderrechten, de mogelijke, misschien 
beperkte, gevaren niet onder de mat vegen. Ik wil dat 
ernstig nemen en de slachtoffers in de mate van het 
mogelijke beschermen tegen nefaste gevolgen. 

Dat is allemaal niet zo eenvoudig in de praktijk om te 
zetten. Dat heeft wellicht niet alleen te maken met het 
feit dat we daarvoor nog niet voldoende bevoegdheden 
hebben. U hebt daar heel uitdrukkelijke vragen over 
gesteld. Dat heeft ook te maken met het feit dat louter 
en alleen labeling soms het tegenovergestelde effect 
kan hebben. Het label +18 kan het juist aantrekkelijk 
maken om iets aan te schaffen. Daarbij zit je met de 
problematiek van sanctionering, het al dan niet invoe-
ren van een verkoopsverbod, van hoe dat afdwingen en 
dergelijke meer, wetende dat verboden vruchten soms 
veeleer prikkelen. 

Ik neem de zaak ernstig. Ik wil alle mogelijke effecten 
op het gedrag van kinderen en jongeren verder onder-
zoeken. In dat verband hebben we vorig jaar een stu-
diedag georganiseerd met het viWTA, Villanella vzw, 
Groep T en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media, met het oog op het realiseren van een – zoals 
dat heet – breed beleidsvoorbereidend debat. De dag 
heeft toch enkele voorstellen opgeleverd, die ook wer-
den opgenomen in het viWTA-eindrapport ‘Jongeren 
en games’, dat recent in deze commissie werd voorge-
steld. Naar aanleiding daarvan werd ook een hoorzit-
ting georganiseerd. 

De studie situeert gaming in zijn brede context en met 
de nodige nuances. Zo heb ik het ook het liefst. Die 
noodzakelijk genuanceerde houding is de enige die 
echt zinvol is. Uit de studie is gebleken dat het soms 
overdreven negatief imago van gaming voor een deel 
weggewerkt moet kunnen worden. 

Collega’s, daarmee wil ik niet zeggen dat de overheid 
geen taak heeft op dat vlak, wel integendeel. Ik blijf een 
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sterke voorstander van een zeer degelijke en diepgaande 
informatie, van een sensibilisering en van een toezicht op 
de labeling. De labeling zelf gebeurt vrij correct. De vraag 
is wel hoe we daar nadien mee omgaan. 

Ik ben niet naïef. De labeling biedt niet steeds water-
dichte garanties. Ze biedt geen verzekerd effect. We 
mogen er niet van uitgaan dat producten met het label 
+18 niet aan min-18-jarigen worden verkocht of niet bij 
hen terecht komen. Dat doet geen afbreuk aan het feit 
dat in Nederland 80 percent van de ouders daar wel 
rekening mee houdt. Ik denk niet dat het cijfer in Vlaan-
deren lager zou zijn. Het is een gelukkige zaak dat  
ouders partners kunnen zijn bij een dergelijk beleid. 

De bevindingen uit de schaarse onderzoeken op dat vlak 
stellen dat slechts een klein deel van de kinderen, tussen 
10 en 15 percent, games koopt of ontleent die niet voor 
hen bedoeld zijn. Mogelijk gaat het dan wel voor een 
deel om de risicogroep waar we het daarnet over had-
den. Daarnaast hebben ook ouders onvoldoende oog 
voor het als goed tot uitstekend geëvalueerde leeftijd-
advies. Ouders kijken daar niet altijd naar. Gelukkig is 
dat vaak wel het geval. 

PEGI levert serieuze inspanningen om het systeem bij 
het brede publiek bekend te maken. De detailhandel 
stapt daar niet altijd even graag in mee. Werken aan 
digitale geletterdheid lijkt mij dan weer een opdracht 
voor de scholen, inrichtende machten, pedagogische 
begeleidingsdiensten enzovoort wanneer het kinderen en 
jongeren of hun leerkrachten en opvoeders betreft, en 
voor organisaties als de gezinsbond, wanneer het hun 
ouders aangaat. Op de studiedag was er trouwens voor 
het eerst een nauwe samenwerking tussen de gezinsbond 
en de game-industrie. Over de grootste delen van de 
conclusies hebben beide instanties gemeenschappelijke 
standpunten ingenomen. 

Ik kan alleen maar vaststellen dat men hier niet staat te 
springen voor de opdracht om door te zetten met de 
sensibilisering. Het is belangrijk dat we daar de juiste 
partners voor kiezen. Ze mag niet altijd alleen van de 
overheid uitgaan. 

Daarnaast heb ik als verantwoordelijk ouder en minister 
geen enkel probleem met een sterke koppeling tussen 
labeling en responsabilisering van de detailhandel zelf, 
zeker niet nu blijkt dat op de door mij aangestuurde 
studiedag daarover voor de eerste keer een algemene 
consensus was tussen de Gezinsbond en de game-
industrie. Die vond ook dat we iets kordater mochten 
optreden om de winkeliers te responsabiliseren bij het 
verhuren of verkopen van die games. 

Een eventueel verkoopverbod voor bepaalde spelletjes 
onder de 16 jaar is evenwel vooralsnog een federale 
bevoegdheid. Uit de recente hoorzitting heb ik alvast 

begrepen dat zowat alle fracties vinden dat Vlaanderen 
daarvoor bevoegd moet worden. De wetsvoorstellen 
die daarover in het federale parlement reeds zijn inge-
diend, tonen dat ook aan. 

Mijnheer Dewinter, ik zal nu aangeven welke stappen 
we in het recente verleden ondernomen hebben binnen 
het debat over de bevoegdheid en de reorganisatie van 
de filmkeuring. De materie inzake de filmkeuring en de 
mogelijke verbreding naar andere culturele gegevens-
dragers werd vorig jaar opnieuw geagendeerd op het 
magische en mythische Overlegcomité. (Opmerkingen) 

Ik kan alleen maar zeggen dat we de instrumenten 
moeten gebruiken die er zijn. 

Op het Overlegcomité van 7 maart 2007 werd het punt 
voor de eerste keer opnieuw geagendeerd. Daar bleek 
gelukkig een consensus te bestaan over het gegeven dat 
de Bijzondere Wet tot Hervorming van de Instellingen 
van 8 augustus 1980 dient gewijzigd te worden, zodat 
filmkeuring een gemeenschapsmaterie zou worden. Dat 
is overigens een bevestiging van de discussie op het 
Overlegcomité van maart 2005. Niettemin werd, om 
tegemoet te komen aan de noodzaak voor een nieuwe 
samenstelling van de filmkeuringscommissie, en als 
tijdelijke maatregel in afwachting van de wijziging van 
de bijzondere wet, de filmkeuringscommissie op fede-
raal niveau en in overleg met de gemeenschappen geor-
ganiseerd. Verder werd vorig jaar beslist dat, in afwach-
ting van de defederalisering en mogelijke verbreding 
van de bevoegdheid inzake filmkeuring, er tussen de 
gemeenschappen een overleg kan worden opgezet over 
die verbreding naar andere culturele gegevensdragers 
zoals games, en een verdieping naar inhoudelijke en 
leeftijdsgebonden criteria van de filmkeuring. 

In navolging van de beslissingen op het Overlegcomité 
werd vorig jaar een overleg met de Franse Gemeen-
schap opgestart met als doel invulling te geven aan de 
beslissingen van het Overlegcomité. Als gevolg van de 
aanslepende regeringsvorming in 2007 en de daarop-
volgende communautaire perikelen, werd dit overleg 
echter niet verdergezet. Sinds het bewuste Overlegco-
mité van maart 2007 heb ik dan ook geen officiële of 
formele stappen meer kunnen ondernemen. De tegen-
partij stelde de zaak immers uit tot het moment dat er 
een nieuwe regering was gevormd. Bovendien is het zo 
dat ik in geval van een eventuele defederalisering aan-
sluiting bij het Nederlandse systeem voorsta, terwijl 
onze Franstalige collega’s in Wallonië dat niet zo goed 
zien zitten omdat het Nederlandse systeem uitgaat van 
een, weliswaar door de overheid gecontroleerde, maar 
nog steeds door de bedrijfswereld opgezette vorm van 
zelfregulering. 

Wel werd informeel via een fractie in Vlaams Parle-
ment, ook vertegenwoordigd in federale parlement, 
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nog eens aan de federale onderhandelaars het federale 
wetvoorstel van mijn vriend en collega Koen T'Sijen tot 
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
met betrekking tot filmkeuring en de verbreding ervan 
naar andere culturele gegevensdragers bezorgd. Aldus 
heb ik de Vlaamse federale onderhandelaars en meer-
derheidspartijen nog eens gewezen op deze kleine, maar 
niet onbelangrijke wijziging van de bijzondere wet. 
Bovendien bestaat daarover een consensus met de Frans-
taligen. Het samenwerkingsakkoord en de commissie 
waarvan sprake slaan op de tussentijdse oplossing van 
het verderzetten van de keuringscommissie tot de wijzi-
ging van de bijzondere wet. 

Gelet op de nood aan keuring van andere culturele gege-
vensdragers en de diversiteit aan media via welke cultu-
rele content wordt verspreid, lijkt de keuringscommissie 
zoals die nu werkt geen gepast instrument om enerzijds 
alle culturele gegevensdragers te labelen en anderzijds 
aan de noden omtrent sensibilisering van en informatie 
aan alle cultuurdragers te beantwoorden. De commissie 
is opgericht op basis van een wet van 1920 met betrek-
king tot cinemabezoek. Ze kan bovendien enkel oorde-
len of een film al dan niet toegelaten is voor kinderen. 

Overigens is de gamesector een zo snel evoluerende 
sector met zoveel deelgenres en steeds wijzigende tech-
nische mogelijkheden, dat een dergelijke deskundige 
commissie moeilijk samen te stellen valt. Ik denk dan 
ook dat een systeem van zelfregulering door de game-
sector, aangevuld met een klachtenprocedure bij de 
overheid en een nauwlettend toezien op het functioneren 
van de zelfregulering, zoals dat ook bij het Nederlandse 
Kijkwijzer gebeurt, de meest interessante piste is. Ik 
blaas daarmee niet warm en koud. Het is zaak om als 
gemeenschap zelf de verantwoordelijkheid te nemen en 
ook te beseffen dat het niet realistisch is om die labeling 
zomaar in staats- of gemeenschapshanden te geven. In 
de praktijk werkt dat niet. 

Hoewel elke game met enige productiewaarde doorgaans 
een rating zal hebben, kan daarnaast gedacht worden aan 
het verplicht maken van een PEGI-rating voor elke game, 
ook degene die enkel via het internet worden aangeboden, 
en het verder responsabiliseren van de distributiesector. 
Ook dat is een probleem. Het louter aan banden leggen of 
controleren van eventuele huur of verkoop biedt geen 
antwoord. De meeste games worden gedownload via het 
internet. Zolang niet de Vlaamse, maar de federale over-
heid bevoegd is voor filmkeuring, jeugdbescherming en 
bescherming van de consument, kan de Vlaamse Rege-
ring onvoldoende initiatieven nemen. 

Mevrouw Rombouts, ik kom tot uw specifieke vragen. 
Het is een beetje vreemd dat u vraagt of ik op de hoogte 
ben van het viWTA-dossier. Ik ben wel degelijk op de 
hoogte. Het ministerie van Cultuur was dan ook op twee 
manieren bij dit onderzoek betrokken. Ten eerste was 

mijn eigen departement vertegenwoordigd in het bege-
leidende comité van dit onderzoek. Ten tweede organi-
seerde mijn departement op mijn vraag en in samen-
werking met het viWTA, Villanella vzw en de Leuven-
se Universitaire Faculteit Groep T een beleidsvoorbe-
reidende studiedag in Leuven. In de voormiddag boden 
we een overzicht van de verschillende aspecten waaruit 
de hedendaagse gamecultuur bestaat en waarop ver-
schillende beleidsdomeinen kunnen inspelen. In de 
namiddag brachten we een grote verscheidenheid van 
belanghebbenden samen, gaande van vertegenwoordi-
gers van de sector tot de Gezinsbond. De resultaten van 
deze studiedag werden verwerkt in het viWTA-rapport. 

Aangezien de resultaten pas zijn verzameld en onlangs 
pas in deze commissie werden toegelicht, lijkt de vraag 
in welke mate de beleidsaanbevelingen reeds in be-
leidsacties resulteerden, mij een beetje vroeg en voor-
barig. Met het onderzoek van het viWTA en mijn initia-
tief voor de studiedag zijn in elk geval de uitdagingen 
en mogelijke oplossingsstrategieën gekend. Voor echte 
actieresultaten lijkt het mij nog te vroeg. Niettemin wil 
ik toch aangeven dat mijn diensten niet zomaar af-
wachten. Immers, op eigen initiatief en ter voorberei-
ding van de studiedag werden herhaaldelijk met tal van 
actoren gesprekken gevoerd. Vanuit drie invalshoeken 
heeft dit enige dynamiek teweeggebracht: de educatief-
maatschappelijke invalshoek, de economische invals-
hoek en de culturele invalshoek. 

Zo kan ik wijzen op het initiatief van de kabinetten van 
minister Ceysens en mezelf om de betrokken spelers 
rond de tafel te brengen vanuit het economisch en in-
novatief potentieel van games. Zo werd op 20 maart 
laatstleden een informatiesessie over financieringsmo-
gelijkheden voor de gamesontwikkelaars in Vlaanderen 
georganiseerd. Daarnaast kwam onder andere nog de 
mogelijkheid voor ondersteuning vanuit CultuurInvest 
aan bod. Er werd ook gesproken over de mogelijkheid 
om vanuit het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Kun-
stendecreet projecten te ondersteunen. 

Hoewel de Gezinsbond tot op heden het meest aan-
dringt op specifieke informatieve maatregelen, lijken 
ze zelf tot op heden weinig geïnteresseerd om als part-
ner of actor in bepaalde initiatieven mee te stappen. Ik 
vind dat een beetje jammer omdat de Gezinsbond een 
absoluut degelijke organisatie is die, samen met het 
Klasse, beschikt over de beste communicatiekanalen 
om ouders, opvoeders en begeleiders te bereiken. 

Wat de concrete aanbevelingen in het viWTA-dossier 
betreft, raken die niet alleen aan mijn bevoegdheden. 
Met betrekking tot de investering in een internationale 
game-opleiding, het verbeteren van het investerings-
klimaat, innovatieve ontwikkelingen en de integratie 
van games in het onderwijs, kijk ik naar mijn collega-
ministers. Ik zal ze daartoe aanporren, voor zover dat 
nodig is. We porren elkaar aan. 
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Uiteraard wil ik er wel mee op toezien dat – waar moge-
lijk en relevant – samenwerking met actoren uit de cul-
tuur- en jeugdsector wordt aangegaan. Een aantal van de 
aanbevelingen raken bovendien aan federale bevoegd-
heden, maar daar hebben we het al over gehad. 

Wat de geformuleerde aanbevelingen betreft, wil ik de 
mogelijke oprichting van een kenniscentrum games 
verder afwegen. Ook het advies van de Vlaamse 
Jeugdraad speelt hierop in. Een kenniscentrum kan mo-
gelijks een belangrijke taak opnemen inzake sensibilise-
ring en informatie over games, alsook een rol spelen in 
het wetenschappelijk onderzoek op dat vlak. Zo’n ken-
niscentrum kan zich op de verscheidene aspecten van 
gaming richten: van industrieel-economisch, over crea-
tief, cultureel, sociologisch, psychologisch, educatief, 
enzovoort. Vraag is evenwel of de overheid hiertoe het 
initiatief moet nemen en of de maatschappelijke aan-
vaarding van gaming niet geleidelijk aan tot meer kennis 
en informatie leidt. 

Binnen het instrumentarium van de Vlaamse overheid 
bestaan er in elk geval mogelijkheden om steun te  
krijgen voor het vormen van een technische competen-
tiepool. Ik verwijs hiervoor onder meer naar het instru-
mentarium bij het IWT, het Instituut voor de aanmoedi-
ging van Innovatie door wetenschap en technologie in 
Vlaanderen. 

Het informeren en sensibiliseren van ouders, leerkrach-
ten en jeugdwerkers wordt ook in verband gebracht met 
het kenniscentrum. Ook andere spelers moeten hierin 
een rol spelen. Ik wijs op de zeer genuanceerde informa-
tiestroom die door de verschillende media ondertussen 
op gang is gebracht en de rol van het maatschappelijke 
middenveld zoals de Gezinsbond, jeugdwerkactoren en 
overheidskanalen. 

Hoewel ik het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad 
ondersteun dat jongeren veel meer als competente bur-
gers beschouwd moeten worden, zonder constante betut-
teling, ben ik er eveneens van overtuigd dat niet alle 
kinderen, jongeren of gezinnen even sterk staan om die 
verantwoordelijkheid alleen op te nemen. Voornoemde 
spelers hebben een grotere kans om alle kinderen en 
gezinnen te bereiken. Een expertisecentrum kan hier in 
het beste geval een tweedelijnsrol spelen. 

Dat geldt ook voor de aanbeveling om een informatie- 
en sensibiliseringscampagne op te zetten over PEGI. 
Daarin spelen zowel producenten als retailers een be-
langrijke rol. Vanuit PEGI worden alle instrumenten 
daartoe ter beschikking gesteld. Helaas zijn de retailers 
niet altijd actiebereid. 

Een incubator die expertise centraliseert, startende on-
dernemingen begeleidt, werkruimte en apparatuur aan-
biedt en administratieve, juridische en technologische 

steun biedt, lijkt inderdaad een interessante optie voor 
een sector die volop in ontwikkeling is en daarbij  
onderhevig is aan internationale ontwikkelingen en 
interne groeipijnen. Dat CultuurInvest hiervoor in het 
startkapitaal zou kunnen voorzien, lijkt een plausibele 
mogelijkheid. 

Een zelforganisatie als Benelux Game Initiative 
(BGIn) kan daarin een ondersteunende rol spelen. Zo-
dra een dossier is ingediend, zal CultuurInvest het met 
de nodige zorg en deskundigheid behandelen en beoor-
delen. Bepaalde niches in de markt, zoals de ontwikke-
ling van hoogtechnologische multiplayerspelletjes, zijn 
op korte termijn onhaalbaar. De fondsen, die voor 
dergelijke spelletjes noodzakelijk worden geacht, zijn 
voor een Vlaamse overheid onbetaalbaar. Het lijkt me 
dan ook zinvol dat specifieke niches worden onder-
zocht. Een van deze niches is ongetwijfeld deze van de 
‘edugaming’ of ‘serious gaming’. Dat zijn de educatie-
ve spelletjes. 

De uitbreiding van PEGI naar alle audiovisuele media 
zoals films op video of dvd en telefoonspellen en, waar 
mogelijk, een gelijkschakeling van dit systeem op 
federaal en Europees niveau, is een beleidspunt dat 
meer voorbereiding en werk zal omvatten. Daarbij 
verwijs ik ook naar het debat over de defederalisering. 

Ik ken het advies van de Vlaamse Jeugdraad. Ook hier 
stond mijn departement bij de voorbereiding van dit 
advies ter beschikking voor het verstrekken van infor-
matie. Het is vanzelfsprekend dat de Vlaamse Jeugdraad 
zich uitspreekt over het cultuurfenomeen vanuit een 
visie op kinderen en jongeren als competente burgers. 
De Jeugdraad heeft dan ook gelijk wanneer hij het posi-
tieve imago van jongeren en games en de sociale gamer 
in de verf zet. Ook het viWTA-onderzoek doet dat. 

Ik zal mijn verantwoordelijkheid in dit dossier blijven 
opnemen. 

De voorzitter: De heer Dewinter heeft het woord. 

De heer Filip Dewinter: Mijnheer de minister, de 
samenvatting van uw antwoord is eigenlijk: ik wil wel, 
maar ik kan niet. Nogal wat bevoegdheden die zouden 
moeten leiden tot een regelgeving en een consequent 
beleid op Vlaams niveau, zijn nog altijd federaal. U 
wacht op de overheveling daarvan voor u zelf iets kunt 
ondernemen. 

Minister Bert Anciaux: We proberen die overheve-
ling wel te realiseren. 

De heer Filip Dewinter: Ik hoop dat het lukt, maar ik 
vrees het ergste. Dat is echter niet het onderwerp van 
ons debat vandaag. Voor het overige kan ik u soms  
wel en dan weer niet volgen. Ik stel vast dat u een iets 
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consequenter beleid wilt voeren. Ik geloof echter niet 
zozeer in die zelfregulering van de sector waar u veel 
hoop op stelt. Ik denk dat de afdwingbaarheid van het 
PEGI-systeem essentieel is. Sommige collega’s zeggen 
dat het Vlaams Belang een verbod wil van bepaalde 
videospelletjes. Dat is niet aan de orde wat ons betreft. 
Ik vind dat niet noodzakelijk omdat het wellicht een 
omgekeerd effect zou hebben. Ik geloof wel in de  
afdwingbaarheid van het PEGI-systeem om de commer-
ciële logica die nu allesoverheersend is op de game-
markt, te kunnen doorbreken. Afdwingbaarheid is norm-
stellend en geeft duidelijk aan wat kan en wat niet kan. 
Dat is noodzakelijk om orde in de chaos te brengen. 

Voor het overige zullen we deze problematiek blijven 
opvolgen en u wellicht jaarlijks interpelleren zodra een 
nieuw spectaculair game opnieuw tot commotie leidt in 
Vlaanderen. 

Minister Bert Anciaux: Ik geloof niet blindelings in het 
PEGI-systeem. Het is wellicht het enige instrument, op 
voorwaarde dat het goed wordt gecontroleerd en opge-
volgd. Indien ik betere haalbare alternatieven zou zien, 
dan was ik onmiddellijk bereid om die te onderzoeken. 
Bijvoorbeeld de voorzitter heeft zich daar jaren mee 
beziggehouden. Ik denk dat er niet veel alternatieven 
mogelijk zijn. Ik zeg dat niet om de verantwoordelijk-
heid van mij af te schuiven, want, eenmaal ik over de 
bevoegdheid beschik, zal ik verplicht zijn om PEGI 
grondig op te volgen en bij te sturen indien blijkt dat de 
zelfregulering niet correct verloopt. Op dit ogenblik zijn 
er niet veel alternatieven voorhanden, tenzij voor de 
opvolging, maar dat merkte u op het einde zelf ook op. 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de voorzitter, ik 
bedank de minister voor zijn antwoord. De vraagstelling 
was inderdaad kort, maar er werd duidelijk verwezen 
naar de beleidsvoorstellingen van zowel de Jeugdraad 
als van het viWTA. Ik ben blij dat u daar specifiek op 
ingaat, zoals werd gevraagd. 

Ik begrijp dat u stelt dat het PEGI-systeem een instru-
ment is dat goed werkt en dat we moeten proberen om 
het maximaal uit te bouwen. Ik ben het met u eens dat 
een klachtenprocedure of het toezien op het correct toe-
passen van PEGI de goede manier is, maar ik herhaal 
nog eens mijn vraag, gewoon om te weten of het kan of 
niet: als wij zelf het systeem, op vrijwillige basis, in 
overleg met de sector, zouden willen uitbreiden naar 
andere media, zou dat dan mogelijk zijn zonder be-
voegdheidsherverdeling? Zou u met andere woorden 
heil kunnen zien in de uitbreiding van het PEGI-systeem 
naar andere mediamiddelen? 

Inzake het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) be-
schouw ik het als een positief punt dat u de mogelijk-
heden voor de economische game-industrie wilt bekij-

ken. Ik weet dat er mogelijkheden zijn binnen Cultuur-
Invest, maar tijdens de hoorzitting werd erop gewezen 
dat er een aantal beperkingen zijn. Het VAF heeft een 
andere invalshoek en misschien zijn er daar nog kansen 
om de sector te ondersteunen. 

We kunnen inderdaad een heel hoge score halen als 
ouders en jongeren zich houden aan de labels, bijvoor-
beeld aan het PEGI-systeem, maar daarbij is de me-
diawijsheid heel belangrijk, evenals het omgaan met de 
labels. Ik hoor u zeggen, mijnheer de minister, dat u 
een expertisecentrum centraal plaatst en dat er ook in 
geïnvesteerd zal worden, maar ik meende dat op een 
bepaald moment in uw antwoord ook een link werd 
gelegd met de incubator. De incubator heeft volgens 
mij een duidelijke rol te spelen op het vlak van de 
markt, van de economische markt en van de ontwikke-
ling, en ik heb van minister Ceysens vernomen dat er 
tegen 2009 een aanvraag voor ingediend kan worden. 
Ziet u ook kansen voor een expertisecentrum, effectief 
gericht op de begeleiding en opleiding, waar leerkrach-
ten ondersteund kunnen worden voor het bijbrengen 
van mediawijsheid aan ouders en kinderen? Zou zo’n 
kenniscentrum ontwikkeld kunnen worden en ziet u 
een trekkende rol weggelegd voor uzelf als minister 
bevoegd voor kinderrechten en jeugd? Of beschouwt u 
het kenniscentrum en de incubator als hetzelfde, als 
iets wat samenloopt? 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de minister, ik dank u 
voor het antwoord. De sector heeft alle belang bij een 
zo streng mogelijke zelfregulatie. De interne concur-
rentie speelt natuurlijk ook. Kinderen en jongeren kun-
nen niet alles kopen, en kiezen dus wat zij het interes-
sants vinden. Gelukkig zijn dat vaak niet-gewelddadige 
spelletjes. De interne concurrentie binnen de sector 
speelt daar een heel sterke rol bij en heeft heel veel 
belang bij een goede zelfregulatie. 

Eigenlijk zou hetzelfde moeten gelden voor de klein-
handel. Ik heb begrepen dat een journalist kinderen dat 
soort spelletjes heeft laten kopen en blijkbaar is dat 
gelukt. Dat is een probleem. Ik hoop dat dat soort za-
ken vaak de media haalt zodat de sector zichzelf ook 
zal reguleren, zo niet zal er worden opgetreden vanuit 
Consumentenzaken of vanuit een federale of Vlaamse 
controle-instantie. Iedereen heeft belang bij een goede 
zelfregulatie. 

Natuurlijk is het feit dat gewelddadige games niet altijd 
het effect hebben dat de mensen denken dat ze hebben, 
geen reden om de zaak zomaar toe te laten en te verko-
pen. Natuurlijk hebben ouders een opvoedende taak. 
Natuurlijk heeft de overheid een sturende taak om een 
aantal zaken te reguleren. Natuurlijk moeten jongeren 
worden beschermd tegen dat soort van zaken. Ik  
wou alleen maar zeggen – en ik ben blij dat de heer 
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Dewinter dat nu ook zegt – dat een verbod niet de juiste 
oplossing is om dat probleem aan te pakken. Er zijn 
andere oplossingen voorhanden en ik hoop dat er zo snel 
mogelijk werk van wordt gemaakt. Een goede game-
industrie in Vlaanderen is heel belangrijk. Jonge kinde-
ren moeten op een goede manier met games kunnen 
omgaan, ook dat is heel erg belangrijk. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, ik ver-
wijs nog graag naar pagina 11 van viWTA-dossier 14, 
waarin uitgebreid wordt geantwoord op de vragen rond 
de Vlaamse incubator. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister, ik 
veronderstel dat dat het antwoord is op mijn vraag of het 
kenniscentrum gelijk is aan de incubator? 

Minister Bert Anciaux: Dat staat daar heel mooi in 
uitgelegd. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Moet de sector dan in de 
incubator de toelichting geven aan de leerkrachten? 
Bedoelt u dat de leerkrachten de taak alleen op zich 
moeten nemen om mediawijsheid bij te brengen? Of ziet 
u een ruimere taak weggelegd voor de overheid? 

Is het effectief alleen de sector die onze leerkrachten 
moet bijstaan om mediawijsheid in de klassen te bren-
gen, of is er ook een taak weggelegd voor de overheid? 

Minister Bert Anciaux: De wijsheid bij leerkrachten is 
zonder enige twijfel altijd een overheidsopdracht. 

Mevrouw Tinne Rombouts: U laat dat dus louter over 
aan de sector zelf. Dank u voor het antwoord. 

Minister Bert Anciaux: Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg 
het tegenovergestelde. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Kurt De Loor tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de vzw Coming Bands 

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord. 

De heer Kurt De Loor: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, mijn vraag werd ingegeven door de 
bekommernis dat er in Vlaanderen een tekort is aan 
podiumkansen voor jong, opkomend muzikaal talent in 
vergelijking met het aantal muziekgroepen in ons land. 
Vandaar mijn vraag over de vzw Coming Bands, een 
vereniging die aankomend talent van eigen bodem een 
podium wil bieden. 

Het is zo dat verenigingen en andere organisatoren 
sinds enkele jaren – ik meen sinds 2005 – voor hun 
events gratis beginnende muziekgroepen kunnen boe-
ken via de vzw. De vzw wil aankomend talent een 
podium bieden en organisatoren ertoe aanzetten om 
jonge muziekgroepen een kans te geven. 

Verenigingen en organisatoren kunnen daarbij zelf een 
contract aangaan met vzw Coming Bands, maar er 
bestaat ook nog een andere mogelijkheid, namelijk die 
waarbij de gemeente een overeenkomst sluit met de 
vzw. Een aantal gemeenten hebben dit al gedaan. 
Meestal wordt op basis van het aantal inwoners in de 
gemeente een forfaitair bedrag afgesproken in de over-
eenkomst. Hierdoor kan bijvoorbeeld een lokale voet-
balploeg of jeugdvereniging die een feestje geeft, een 
cultuurvereniging die een tentoonstelling organiseert, 
een winkel of een bedrijf dat een opendeurdag houdt en 
zelfs een particulier die een barbecue of een wijkfeest 
organiseert, deze beginnende muzikale talenten gratis 
boeken. Het enige wat de organisator moet doen, is 
zorgen voor toeschouwers, drank, een maaltijd en een 
goede geluidsinstallatie. 

Het is met andere woorden een prachtig initiatief dat 
alle lof verdient en terecht door de Vlaamse overheid 
gesteund wordt. Vlaanderen beschikt immers over een 
schat aan jong muzikaal talent dat constant op zoek is 
naar zoveel mogelijk speelkansen. Bovendien krijgen 
op die manier verenigen, wijkcomités of mensen die 
iets willen organiseren, een extra impuls om op hun 
feesten of festivals muziek van eigen bodem te brengen 
en zo het maatschappelijke weefsel te versterken, wat 
meteen ook een goede remedie is tegen het groeiende 
egoïsme en het groeiende individualisme. 

Mijnheer de minister, vandaar mijn vragen. Welke 
initiatieven hebt u al genomen of gepland om de moge-
lijkheid om samen te werken met vzw Coming Bands 
beter bekend te maken en aan te moedigen bij lokale 
verenigingen, wijkcomités en jeugdverenigingen? 

Welke initiatieven hebt u al genomen of gepland om de 
mogelijkheid om samen te werken met vzw Coming 
Bands, beter bekend te maken bij de gemeenten en om 
de gemeenten aan te moedigen om een overeenkomst 
af te sluiten met de vzw? 

De voorzitter: De heer Marginet heeft het woord. 

De heer Werner Marginet: Mijnheer de voorzitter, ik 
wil me echt graag aansluiten bij deze vraag. Het betreft 
inderdaad een prachtig initiatief. Ik wou gewoon een 
opmerking maken. In Vlaanderen zijn er ook een aantal 
verenigingen die hetzelfde op privébasis proberen te 
organiseren. Ik ken er zo eentje: Ozma. Bij die vereni-
ging wordt zelfs de muziekinstallatie of geluidsinstal-
latie meegegeven. Die mensen zijn natuurlijk niet  
gesubsidieerd en rekenen aan de organisatoren een 
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onkostennota aan, zuiver voor het vervoer en dergelijke. 
De vereniging heeft geen echte inkomsten om de groep-
jes te laten optreden. Het zou handig zijn indien er eens 
een overzichtje kan worden gemaakt van alle verenigin-
gen, waarvan de meeste vzw’s zijn, die zich hiermee 
bezighouden. Misschien kan een samenwerking worden 
georganiseerd of kan contact gelegd worden tussen deze 
vzw en de verschillende kleinere verenigingen, die 
meestal op nogal lokaal niveau bezig zijn. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer De Loor, ik dank u voor de duidelijke vraag. De 
vzw Coming biedt met haar product ‘Coming Bands’ 
inderdaad extra podiumkansen aan muziekgroepen. De 
organisatie ontving de afgelopen jaren regelmatig een 
subsidie onder het luik ‘algemeen cultureel belang’. Ook 
voor dit jaar is er binnen het participatiebeleid een aan-
vraag lopende van de vzw Coming. U begrijpt dat ik 
hierover nu geen uitspraak kan doen. 

Ik vind het uitermate belangrijk dat jong muzikaal ‘ta-
lent en geweld’ zo veel mogelijk kansen krijgt om speel-
ervaringen op te doen in heel Vlaanderen. De vzw  
Coming is een van de organisaties die binnen dit veld 
goed werk levert. 

De ondersteuning van jong muzikaal talent in Vlaande-
ren reikt uiteraard veel verder dan dit initiatief. De 
Vlaamse organisatie Poppunt verzamelt al deze onder-
steuning onder haar vleugels. Poppunt is de Vlaamse 
organisatie voor de ondersteuning van muzikanten en 
dj’s uit pop, rock, dance en andere genres binnen het 
amateurcircuit. Poppunt zorgt ervoor dat bands meer 
speelkansen krijgen op bijvoorbeeld festivals, in jeugd-
huizen, clubs, tot en met op de radio. De organisatie 
biedt eveneens advies over sociaalrechtelijke, fiscale en 
juridische kwesties en Poppunt ontsluit ook contactge-
gevens van verschillende organisaties die mee op het 
terrein van muzikanten actief zijn. 

Binnen deze opdrachten maakt Poppunt ook de werking 
van Coming Bands bekend. Op de website wordt de vzw 
Coming mee vermeld bij de organisaties die elk op hun 
manier een belangrijke rol vervullen in het muziekland-
schap. Poppunt wordt structureel gesubsidieerd via het 
Amateurkunstendecreet. 

Vanuit de Vlaamse overheid zet ik eveneens rechtstreeks 
in op cultuurspreiding, onder meer via het aanbod  
Podium/Nieuw Talent. Met dit aanbod bied ik lokale 
initiatiefnemers de kans om tegen een verlaagde prijs 
een kwaliteitsvol programma aan te bieden. Het luik 
‘Nieuw Talent’ richt zich specifiek tot jong talent of 
groepen die een nieuwe weg inslaan. Voor deze groepen 
wordt een hogere bijdrage van de Vlaamse overheid 
voorzien wanneer een organisator een van deze groepen 
boekt. Hierdoor kunnen nieuwe groepen in het circuit 

rekenen op een goede ondersteuning voor hun presta-
ties en worden organisatoren financieel aangemoedigd 
om dit nieuwe talent ook op hun podium te plaatsen. 
Dit systeem is opgenomen in het Participatiedecreet en 
ik zet dan ook in op de ruime bekendmaking ervan. 

Sinds vorig jaar werkt het project Coming Bands in-
derdaad samen met een aantal gemeenten. De gemeen-
te betaalt een stukje van de werkingskost van de vzw, 
waardoor de dienst voor de plaatselijke organisatoren 
helemaal gratis is. Uit de website van Coming Bands 
leid ik af dat er op dit moment een tiental gemeenten 
aan meewerken, gaande van Bekkevoort tot Gent. Dit 
zou inderdaad voor plaatselijke organisatoren en voor 
gemeenten een interessante methode kunnen zijn om 
een bepaalde vorm van dienstverlening op te zetten. 
Elk van deze initiatieven is waardevol en de succes-
volle werkingen bewijzen hun noodzaak. 

U begrijpt dat de Vlaamse overheid onmogelijk voor 
elk initiatief een afzonderlijke communicatie kan op-
zetten. De wijze echter waarop Poppunt een knoop-
puntfunctie waarneemt tussen jonge muziekgroepen en 
organisatoren, biedt heel wat garanties op een succes-
volle ontsluiting van de vele ondersteuningsinitiatieven 
in Vlaanderen. Bovendien lijkt het aangewezen dat de 
vzw daarnaast ook werkt via de steunpunten en de 
belangenorganisaties van de gemeenten. Ik denk aan 
het steunpunt Cultuur Lokaal, de VVSG, de Vlaamse 
Jeugdraad, de VVJ, Formaat en noem maar op. Dat is 
de meest directe weg om het aanbod meteen bij de 
meest voor de hand liggende lokale spelers kenbaar te 
maken. Ik zal contact laten opnemen met de vzw  
Coming om met hen deze kanalen te verkennen. 

De voorzitter: De heer De Loor heeft het woord. 

De heer Kurt De Loor: Ik dank de minister voor zijn 
antwoord. Ik heb op de website van de vzw Coming 
gemerkt dat het noodzakelijk is dat er impulsen worden 
gegeven. Ik heb gemerkt dat zowel in 2005 als in 2006 
en in 2007 de vzw verlieslatend was en de gegenereer-
de inkomsten niet volstonden om de algemene wer-
kingskosten te financieren. Afgezien van dit initiatief, 
is het ook belangrijk dat er veel kansen worden gebo-
den aan Vlaams podiumtalent en dat dit gebeurt dank-
zij de ondersteuning van verschillende initiatieven. De 
coördinatie ervan kan gebeuren door Poppunt. De sa-
menwerking met bijvoorbeeld de vzw Coming is een 
tweesnijdend zwaard. Zo stimuleert men muzikaal 
talent, want ze krijgen speelkansen. Maar het is toch 
ook belangrijk dat mensen ertoe worden aangezet om 
evenementen zoals festivals te organiseren. Zo kunnen 
we het sociaal weefsel versterken en het toenemende 
individualisme en egoïsme tegengaan. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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