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Voorzitter: de heer Wim Van Dijck, ondervoorzitter

Vraag om uitleg van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de resultaten van het derde
jaarboek ‘Armoede in België’ en de specifieke situatie in Brussel
- 861 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord.

Mevrouw Marijke Dillen: Voorzitter, enkele weken geleden hebben we naar aanleiding van
de presentatie van het derde jaarboek ‘Armoede in België’ een boeiende discussie in de
commissie Welzijn gehouden. U hoeft geen angst te hebben. Ik zal niet uitvoerig ingaan op
alle punten die toen aan bod zijn gekomen.

Wat erg in het oog springt, is de specifieke aandacht die in het jaarboek aan de zeer negatieve
resultaten in Brussel wordt besteed. Het lijkt me dan ook interessant en nuttig deze
problematiek ook in deze commissie eens ter sprake te brengen.

De cijfers in het jaarboek bevestigen dat de crisis de armoede versterkt. Dit geldt vooral voor
de kwetsbare groepen. In het jaarboek worden de belangrijkste armoede-indicatoren op een
rijtje gezet. Wat me zeer sterk opvalt, is de vaststelling dat de situatie in Brussel bijzonder
negatief evolueert. Zo leeft een op drie mensen in Brussel in de armoede. Een kwart van alle
leefloners in dit land leeft in Brussel. Dat zijn slechts twee cijfergegevens die ik hier wil
aanhalen. Ik kan helaas nog veel voorbeelden opsommen. De auteurs waarschuwen ervoor
dat de kwetsbaarheid van de meest getroffen groepen ten gevolge van de crisis toeneemt. De
cijfers zullen volgend jaar nog slechter zijn. Een andere belangrijke vaststelling die niets met
de crisis te maken heeft, is dat de cijfers voor Brussel de afgelopen veertig jaar niet op
positieve wijze zijn geëvolueerd.

Minister, uit de resultaten blijkt dat het beleid ter bestrijding van de armoedeproblematiek er
niet in slaagt oplossingen aan te reiken en de armoede fundamenteel te doen dalen. Aangezien
u als minister bevoegd voor Brussel bent, neem ik aan dat u een belangrijke en nuttige
inbreng kan hebben. Ik zou u hierover dan ook graag een aantal vragen stellen.

Wat is uw standpunt over de resultaten van het derde jaarboek ‘Armoede in België’ met
betrekking tot Brussel? Bent u, als minister van Brussel, bevoegd om een coördinerende rol
ten aanzien van het beleid te vervullen? De situatie in Brussel is bijzonder ernstig. Bent u
bereid op basis van uw bevoegdheden inspanningen te leveren om de problematiek ten
gronde beter aan te pakken en op die manier positieve resultaten te bereiken? Er is een
permanent armoedeoverleg Brussel. Wat is uw standpunt over de werking van dit overleg?
Op welke wijze ondersteunt u die werking? Wat is uw concrete inbreng?

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, ik dank mevrouw Dillen voor haar vraagstelling. Ik heb
destijds in de commissie Welzijn een soortgelijke vraag om uitleg over Brussel ingediend.
Minister Lieten heeft toen verklaard dat ze met de minister overleg zou plegen over een
coördinerende aanpak. Ze zou de minister specifieke klemtonen met betrekking tot Brussel
doorspelen. In die context wil ik me bij deze vraag om uitleg aansluiten.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, ik sluit me ook aan bij de vraag om uitleg van mevrouw
Dillen. Dit thema komt terecht regelmatig aan bod in het Vlaams Parlement.

Ik zou een specifieke bijkomende vraag willen stellen. Ik heb minister Lieten, die de
armoedebestrijding als minister coördineert, enkele weken geleden een vraag om uitleg over
de automatische toekenning van sociale rechten gesteld. Dit onderwerp komt in de commissie
Welzijn regelmatig aan bod. Minister Lieten wil hier sneller werk van maken. Ik vraag me af
hoe ze erop wil toezien dat de automatische toekenning van sociale rechten ook in Brussel
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van toepassing zou zijn. Ik vind dit bijzonder belangrijk. Een automatische toekenning van
rechten zorgt ervoor dat de mensen die minder goed op de hoogte zijn van procedures en
rechten, toch niet uit de boot vallen.

Minister, u coördineert het beleid ten aanzien van Brussel. Overlegt u met minister Lieten
over de wijze waarop we ervoor kunnen zorgen dat de rechten die in Vlaanderen automatisch
zullen worden toegekend, ook in Brussel van toepassing zullen zijn? In het Vlaams
regeerakkoord staat dat we hiervoor ijveren. De Brusselaars mogen op dat vlak niet uit de
boot vallen.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Ervaart u als coördinerend minister nog altijd problemen met uw
structurele partners, zowel in Brussel als binnen de Vlaamse Regering? Ze zouden hun taak
inzake armoedebestrijding niet opnemen. Klopt dat? Over welke taken gaat het? Welke
initiatieven staan er nog op het programma?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Dit is natuurlijk schrijnend want elke mens in armoede is er één te
veel. De situatie in Brussel is verontrustend, temeer omdat de mensen met een lage
scholingsgraad in deze economische crisis het eerst getroffen worden.

Brussel is een toegangspoort tot België. Heel wat mensen komen via Brussel in ons land. Ze
blijven daar meestal een tijd om dan eventueel te verhuizen naar andere steden. De
demografische maar ook socio-economische problemen doen zich sterker voor. Dit fenomeen
duikt eveneens op in Antwerpen maar minder scherp, daar hebben we die taalproblematiek
niet. Het stedelijk bestuur en de onderwijssituatie zijn er sterker dan in Brussel.

Als coördinerend minister voer ik geen direct armoedebeleid, dat is niet mijn opdracht. Een
impulsbeleid voer ik wel, maar in eerste instantie valt Armoedebestrijding onder minister
Lieten. Het is ook een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel. Voor een duurzaam
optreden is ook het gewest bevoegd inzake wonen, werk en bijstand aan personen. Het
antwoord ligt in Brussel. De Vlaamse Gemeenschap kan een partner zijn. We stellen de
Vlaamse projecten open voor Brussel, daar waken minister Lieten en ik over.

Nog een probleem hierbij is dat in Brussel iedereen bevoegd is maar niemand
verantwoordelijk. Dat geldt ook voor dit domein. Niemand neemt echt de coördinatie in
handen. We hebben daar de VGC, de Commission communautaire française (COCOF), de
bicommunautaire sector (BICO), het gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Dan hebben we
ook nog de negentien OCMW’s en gemeenten. Dat is veel te veel volk om op dezelfde
manier en in dezelfde richting te werken. Daar zit volgens mij het probleem. Ik denk dat we
in Brussel met de bestaande middelen maar een betere structuur veel meer kunnen bereiken
dan vandaag.

Natuurlijk kunnen ook andere domeinen inspelen op de armoede. Ik denk aan onderwijs. Het
pIE.O-project (project Innoveren en Excelleren in Onderwijs) is een mooi voorbeeld. We
pakken de eindtermen in het basisonderwijs op een andere manier aan, niet om ze lager te
leggen maar met een andere methode. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met
die grootstedelijke context en te verhinderen dat kinderen vanwege hun taalachterstand en
andere problemen geen diploma halen en zo in de generatiearmoede terechtkomen. Dat is in
Brussel een groot deel van het probleem.

Het Permanent Overleg Armoedebestrijding Brussel is een bevoegdheid van minister Lieten.
Ik beoordeel niet graag de werking van comités waar ik niet in zit. Ik stel voor dat u die vraag
aan minister Lieten stelt.

De voorzitter: Mevrouw Dillen heeft het woord.
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Mevrouw Marijke Dillen: Minister, sta me toe te zeggen dat uw antwoord mij een beetje
ontgoochelt. (Opmerkingen van minister Pascal Smet)

U hebt Brussel en Antwerpen vergeleken. In Antwerpen is de situatie ook verontrustend. U
zegt dat Antwerpen die taalproblematiek niet kent, maar daar vergist u zich in. We hebben in
Antwerpen wel taalproblemen, maar dan op een ander vlak.

Minister Pascal Smet: In Antwerpen is de omgevingstaal het Nederlands. In Brussel is de
omgevingstaal vooral het Frans, een klein beetje Nederlands, wat Engels en nu steeds meer
Arabisch. Dat is het grote verschil met Antwerpen. Daar is de straattaal wel het Nederlands.
Het verwerven van de taal is inderdaad iets anders. In Brussel is dat van een heel andere orde
dan in Antwerpen.

Mevrouw Marijke Dillen: Dat geef ik onmiddellijk toe, ik wou alleen in de marge even
opmerken dat de taalproblematiek wat de armoedebestrijding in Antwerpen betreft, ook
belangrijk is. Dat is in deze commissie echter niet aan de orde.

U deed een belangrijke vaststelling, iedereen is bevoegd maar niemand verantwoordelijk;
niemand neemt de coördinatie op zich. Dat is de kern van het probleem: door rondjes te
blijven draaien, komen we niet tot een oplossing.

Minister Lieten is coördinerend minister voor Armoedebestrijding, maar zij heeft een
beperkte rol. U weet beter dan ik dat haar budget peanuts is op de totale begroting. Met dat
budget kan zij nooit oplossingen bewerkstelligen. Minister, het wordt tijd om in Vlaanderen
ernstig na te denken over een fundamenteel andere aanpak van de armoede, waarin iedereen
eindelijk zijn echte verantwoordelijkheid opneemt.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, u zegt dat in Brussel iedereen bevoegd is en niemand
verantwoordelijk. Dat bekt zeer goed, maar we moeten weten in welke omgeving we ons
situeren. We zitten hier in het Vlaams Parlement, met een Vlaamse Regering.
Armoedebestrijding is een gemeenschapsmaterie. De enige verantwoordelijkheid die wij
kunnen opnemen vanuit dit parlement en vanuit de regering is dus ervoor te zorgen dat het
armoedebeleid dat wordt uitgestippeld door de Vlaamse Regering, maximaal van toepassing
zou zijn binnen Brussel. Dat is de bedoeling. Dat is, denk ik, ook de bedoeling van de
vraagsteller en van een aantal andere collega’s. Altijd zeggen dat het in Brussel onefficiënt
georganiseerd is en dat het daar niet functioneert: dat is voor een deel correct, maar het
ontneemt niets aan onze verantwoordelijkheid en aan de verantwoordelijkheid van de
regering om ervoor te zorgen dat we met de middelen die we hebben en de bevoegdheden
waarover we beschikken, blijven ijveren om ons armoedebestrijdingsbeleid maximaal van
toepassing te laten zijn in de hoofdstad.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Het is de afgelopen weken al in een aantal debatten aan bod gekomen. Ik
zie hier ook de heer Segers uit de Rand, en ook de heer Van Hauthem. We kunnen in elk
geval zeggen dat de vaststelling van de minister niet nieuw is: veel instanties zijn bevoegd,
maar weinig mensen zijn verantwoordelijk. De mensen die in dit parlement of daarbuiten nog
de illusie koesteren dat die problematiek voor of na een splitsing Vlaanderen niet bereikt,
vergissen zich. Wij merken elke dag dat als het in Brussel fout blijft lopen, wij dat ook voelen
in Vilvoorde, Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw et cetera. Ik hoop dat, over de partijgrenzen
heen, in zowel meerderheid als oppositie, diegenen die constructief willen werken, de hand
uitsteken naar de mensen in Brussel. Op alle terreinen zijn er organisaties die vooruit willen.
Minister, ik heb van u niet het omgekeerde gehoord. Ook in de Rand moeten we de hand
uitsteken. Anders krijgen wij toch de gevolgen. Sommige commentaren of opiniemakers zijn
een beetje naïef als ze zeggen dat na de splitsing Brussel en de Rand ver uit elkaar liggen,
alsof daar een ijzeren gordijn tussen staat. Dat is niet zo. Elke dag merken we in onze steden
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en gemeenten de gevolgen van een falend beleid. Je kunt daar veel over roepen, maar de
oplossing is nog veel meer en veel intenser samenwerken, ieder op zijn domein en ieder met
zijn verantwoordelijkheid.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de werking van het Vlaams-
Afrikaans Culturenhuis Kuumba in Brussel
- 1042 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, minister, collega’s, na een moeilijke start eind 2007 -
begin 2008 lijkt het Vlaams-Afrikaans Culturenhuis Kuumba zijn weg gevonden te hebben.
Er lopen heel wat verschillende activiteiten die op de nodige belangstelling kunnen rekenen,
van taalcursussen tot workshops en concerten.

Jammer genoeg blijken enkel Congolezen er vaste klanten te zijn. Dat bekrachtigde althans
een lid van de raad van bestuur in Brussel Deze Week. Nochtans was het vanaf het begin de
bedoeling om verschillende Afrikaanse Gemeenschappen naar Kuumba te trekken, net zoals
de Vlaamse Gemeenschap. Het moest een ontmoetingshuis zijn voor verschillende
gemeenschappen en culturen. Behalve voor grote evenementen, zoals tijdens de Africa Cup,
lijkt dit moeilijk te lukken.

Minister, het is nochtans vanuit onder meer die ontmoetingsfilosofie dat u Kuumba
projectsubsidies hebt toegewezen. In uw antwoord op een schriftelijke vraag van de heer
Delva van augustus 2011 stelde u dat Kuumba “de ambitie heeft een duurzame speler te
worden rond zes ijkpunten”. In uw beleidsbrief Brussel 2012-2013 lezen we de volgende
doelstelling, gekoppeld aan uw subsidie voor de seizoenswerking 2012-2013: “Het volgende
seizoen moet de organisatie stilaan de vruchten plukken van de geleverde inspanningen. De
muren van het huis staan er. Kuumba moet zich verder profileren als een open, laagdrempelig
en flexibel huis met als doel het vertrouwen van de buurt verder te winnen. Vanaf het
volgende seizoen zal Kuumba dagelijks open zijn (vroeger vijf dagen). Kuumba is van plan
een meer professionele/commerciële invulling aan de cafetaria en het restaurant te geven.
Indien de doelstellingen worden behaald, streef ik vanaf 2013 naar een duurzame financiële
verankering van vzw Kuumba. Gelet op de lokaal-stedelijke dynamiek zal de VGC hierbij
worden betrokken.”

Minister, hoe evalueert u op dit moment de werking van Kuumba, vijf jaar na de opening?
Vindt u dat er voldoende gemeenschappen worden bereikt? Op welke vlakken kan de
werking eventueel beter? Hoe staat het met de ambitie van de vzw om een duurzame speler te
worden rond de door u bedoelde zes ijkpunten? Wat is de stand van zaken van uw intentie om
te streven naar een duurzame financiële verankering van de vzw?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Het is duidelijk dat Kuumba, in tegenstelling tot zijn voorganger
Afristyle, inhoudelijk een goede start heeft gekend. De bekendheid van Kuumba gaat in
stijgende lijn. Kuumba verwerft zijn plaats als het voorportaal van de Vlaamse Gemeenschap
voor mensen van Afrikaanse origine. Voor heel wat culturele centra, scholen, sociaal-
culturele organisaties en media uit Vlaanderen en Brussel is Kuumba de eerste stap naar
contact en interactie met de Afrikaanse gemeenschappen. De directie maakt veeleer
realistische keuzes. Kuumba wenst in de eerste plaats een laagdrempelige ontmoetingsplaats
te zijn waar Vlaamse Brusselaars in contact kunnen komen met Afrikaanse Brusselaars. Dit
wordt niet limitatief geïnterpreteerd. Mensen van alle culturen zijn er welkom, maar het is
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wel duidelijk dat het om een Vlaams initiatief in de Brusselse context gaat. Kuumba wenst
een ankerplaats te zijn waar veel Vlamingen, die al dan niet in groep Matonge bezoeken,
kunnen uitblazen in een Nederlandsvriendelijke omgeving.

Kuumba is met andere woorden goed ingebed in het Vlaams-Brusselse. Daarvan getuigt de
samenwerking met een indrukwekkend aantal verenigingen. Zo is er een nauwe
samenwerking met organisaties van buiten Brussel, zoals het Zuiderpershuis in Antwerpen,
het Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (KVLV) en culturele centra zoals De
Westrand en Panishof. Het komt er nu voor de organisatoren op aan om van Kuumba een
sterker merk te maken.

Het feit dat er in het bewuste artikel in Brussel Deze Week wordt verwezen naar de
oververtegenwoordiging van de Congolezen heeft uiteraard vele gronden. De werkelijkheid is
genuanceerder, maar er zijn enkele redenen. Eerst en vooral is er de macht van het getal: de
Congolese gemeenschap is simpelweg veruit de grootste. Door de historische band met de
voormalige kolonie is er ook vanuit Vlaanderen meer interesse en meer vraag naar interactie
met deze gemeenschap.

De commercialisering van de cafetaria houdt keuzes in. De kaart is eerder Congolees getint,
waardoor vooral een publiek uit Centraal-Afrika wordt aangetrokken. Afrika is bovendien
een ongelooflijk lappendeken van culturele diversiteit. Verschillende gemeenschappen
hebben soms weinig affiniteit met elkaar. ‘De Afrikaan’ bestaat niet. Ik maak een
vergelijking: zou een Belgische New-Yorker per definitie interesse hebben voor pakweg
Bulgaarse activiteiten in een huis in New York? Het is allemaal Europees, maar je kunt er
vragen bij stellen.

In de eigen programmatie zit er wel degelijk diversiteit. Zo waren er al evenementen rond
Mozambique, Togo, Senegal, Rwanda, Guinée Conakry, de Peulcultuur, Liberia, Zuid-
Afrika, Mali en Ivoorkust. Niet voor alle Afrikanen is Matonge natuurlijk dé
ontmoetingsplek. Bij sommige groepen heeft het zelfs eerder een negatieve connotatie.

U hebt verwezen naar de zes ijkpunten. Laat me ze even overlopen. Een eerste element is
Kuumba als artistieke wegwijzer en creatieve bruggenbouwer. Verenigingen en artiesten uit
de diverse Afrikaanse gemeenschappen vinden moeilijk de weg naar en binnen de Vlaamse
gemeenschap in Brussel. Kuumba moet daarbij uitgroeien tot een kruispunt van informatie.
Daar zijn ze mee op weg. Een tweede aspect is Kuumba als actief netwerker binnen de
contouren van cultuur, sociaal werk, interculturaliteit enzovoort. In samenwerking met de
Nederlandstalige cultuurraad van de gemeente Elsene worden verschillende initiatieven
ontplooid.

In verband met Kuumba als ankerplaats voor Vlaamse bezoekers en als ‘pivot’ voor de
Afrikaanse Brusselaars, merken we dat, doordat mensen bij Kuumba in het Nederlands
terechtkunnen, er structureel wordt samengewerkt met tal van gidsorganisaties:
Brukselbinnenstebuiten, Visit, Klare Lijn, Elzenhof. Kuumba biedt nu ook zelf gidstochten
aan, waarbij Afrikaanse gidsen worden opgeleid. Sommige inwoners van Matonge zijn ook
vragende partij om Nederlands te leren. Jaarlijks worden er in samenwerking met het centrum
voor volwassenenonderwijs Brussel vier cursussen Nederlands georganiseerd. Die cursussen
zijn overigens altijd volzet.

Kuumba fungeert ook als actief kruispunt voor internationale contacten. Tot nu toe was het
vooral de Franse Gemeenschap die structurele contacten opbouwt. Daarom is het ook
belangrijk dat we dat vanuit de Vlaamse Gemeenschap doen. Kuumba helpt organisaties,
studenten, individuen, onderwijsinstellingen en journalisten aan informatie en contacten.
Natuurlijk hebben ze niet de middelen om in Afrika een netwerk uit te bouwen, al wordt er
wel een inleefreis georganiseerd naar Congo in juli 2013.

Een ander ijkpunt is Kuumba als toonplek voor Afrikaanse en Vlaamse cultuur in Brussel. Er
is een laagdrempelig aanbod. Dat gebeurt. Kuumba fungeert ook wel als inloopplek voor alle
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geïnteresseerden in de ontmoeting Vlaanderen-Afrika-Brussel, ook door de nabijheid van de
Europese instellingen. Het is een mooie doorsnede op deze ontmoetingsplek.

Er zijn heel wat structurele banden en activiteiten door Kuumba ontwikkeld. Het vertrouwen
is moeizaam gegroeid. Het zou jammer zijn als dat verloren gaat. U weet dat we tot half juli
2013 een laatste impulssubsidie geven aan de vzw Kuumba, voor een bedrag van 106.500
euro. De VGC verleent een verwaarloosbare en eerder een zeer symbolische
werkingssubsidie van ongeveer 700 euro. Ik hoop dat de VGC mee een oplossing vindt. Dat
hebben we ook aan hen gevraagd. Het is logisch dat zij dat mee uitklaren. We hopen dat we
dat samen kunnen doen. In afwachting daarvan moeten we misschien wel een ad-
hocoplossing vinden om de opgebouwde expertise niet verloren te laten gaan.

De heer Willy Segers: Dank u, minister, voor het overzicht. Zo horen we ook eens hoe u de
evolutie ziet, want er is inderdaad vooruitgang merkbaar. Zeker wat de samenwerking betreft,
hebt u voldoende kunnen aantonen dat dat in een stroomversnelling zit, ook met verschillende
entiteiten van buiten Brussel zelfs, wat ons verheugt. In die context zullen we de werking van
de vzw blijven opvolgen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het succes van de jeugdverenigingen
in Brussel
- 1054 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, blijkbaar zitten de Nederlandstalige jeugdverenigingen in
Brussel in de lift, ook bij anderstalige kinderen. Exacte cijfers hebben we niet, maar de
evolutie is duidelijk. Blijkbaar loopt het aantal anderstalige kinderen in sommige
verenigingen op tot ongeveer de helft. Het is opmerkelijk, want tot enkele jaren geleden
bestonden de Nederlandstalige jeugdbewegingen in Brussel vaak uit Nederlandstalige
kinderen of kinderen van tweetalige gezinnen. Steeds meer anderstalige ouders sturen
vandaag bewust hun kinderen naar een Vlaamse jeugdbeweging, ten eerste omdat ze het
nuttig vinden dat hun kinderen naar een jeugdbeweging gaan, maar ook voor het aanleren van
het Nederlands. Op zich is dat positief.

We hebben in het parlement al heel veel gesproken over het feit dat we in onze scholen veel
anderstalige kinderen mogen verwelkomen. Dat is op zich geen probleem. Maar het zou goed
zijn als die anderstalige kinderen ook buiten de schooluren en de scholmuren in contact
komen met het Nederlands. Daar hebben we al uren over gedebatteerd. Blijkbaar krijgen
sommigen van die kinderen nu de kans in de jeugdverenigingen in onze hoofdstad. De meeste
Nederlandstalige jeugdorganisaties vragen een basiskennis Nederlands van hun leden. Ook
tijdens de activiteiten wordt gevraagd dat de kinderen onder elkaar inspanningen doen om
Nederlands te spreken.

Ik leg een verband tussen de vaststelling dat het aantal anderstalige kinderen toeneemt in de
jeugdbewegingen in Brussel en een element in uw jongste beleidsbrief Brussel. Daarin stelde
u dat u dit jaar projecten zou steunen die het Nederlandstalige jeugdweefsel in de grootstad
versterken en die aantonen dat diversiteit – ook taaldiversiteit, denk ik – en stedelijkheid meer
een uitdaging dan een probleem kunnen vormen voor initiatieven van jongeren. Zo was dat
geformuleerd, heel terecht.

Mijn aanvoelen is dat de vaststelling dat vandaag meer anderstalige kinderen deel uitmaken
van onze jeugdbewegingen in Brussel, aantoont dat diversiteit en stedelijkheid jongeren
kansen biedt in de meertalige omgeving die Brussel vandaag is.
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Minister, hoe evalueert u de evolutie die we zien in de jeugdbewegingen en die parallel loopt,
maar dan met een zekere vertraging, met de evolutie in onze scholen? Voert u een
ondersteunend beleid en zo ja, welk, in het kader van uw verschillende bevoegdheden – u
bent minister van Brussel en van Jeugd – ten opzichte van deze Brusselse verenigingen en de
anderstalige kinderen? Hebt u hierover al een gesprek gehad met de Brusselse
jeugdverenigingen, al dan niet in samenspraak met de VGC? Refererend aan het element uit
de beleidsbrief Brussel dat ik citeerde: hebt u dit jaar al nieuwe projecten ontvangen die het
Nederlandstalige jeugdweefsel in deze grootstad versterken? Zo ja, kunt u die toelichten?

Minister, ik vind het interessant om die evolutie aan te kaarten en er kort over te spreken, om
te zien dat op iets wat ons al zoveel jaren bezighoudt, nu uit onverwachte hoek een antwoord
komt, namelijk dat anderstalige kinderen ook buiten de school in contact kunnen komen met
onze mooie taal.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Ik kan de evolutie die de heer Delva hier beschrijft, alleen maar
toejuichen. Het is goed dat anderstalige kinderen de weg vinden naar Nederlandstalige
jeugdverenigingen in Brussel. Dat is ook goed voor anderstalige kinderen die naar het
Nederlandstalig onderwijs gaan. Daardoor wordt de kennis van het Nederlands ook
ondersteund buiten de schooluren. Daarom sluit ik me graag aan bij de vragen die de heer
Delva heeft gesteld.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Ook ik sluit me aan bij de bedenking dat het niet om een probleem,
maar wel om een uitdaging gaat. Ik zie hierin het bewijs van de discussie die we vaak in de
commissie Onderwijs hebben gevoerd over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel,
namelijk dat we ertoe moeten kunnen komen dat we de anderstaligen die kiezen voor het
Nederlandstalig onderwijs, ook buiten de schooluren op dat pad houden. Zonder vooruit te
lopen op het antwoord van de minister, tonen de cijfers al aan dat dit de juiste weg is.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: We hebben geen metingen van het aantal anderstaligen. Die gegevens
worden niet bijgehouden. Ik ga ervan uit dat het gaat om kinderen uit het Nederlandstalig
onderwijs, en als je op 6-jarige leeftijd voor het eerst naar de jeugdbeweging gaat,
veronderstel ik dat het om Nederlandstalige kinderen gaat in de ruime zin van het woord.

Het is een beetje moeilijk voor mij om op de vragen over de evolutie te antwoorden. In het
kader van de subsidiariteit en van het decreet Lokaal Jeugdbeleid en op basis van de
bevoegdheidsverdeling is het de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) – collegelid
Bruno De Lille – die een omgevingsanalyse moet maken voor het onderbouwen van het
jeugdbeleid van de VGC. In het verleden, toen ik daar zelf bevoegd voor was in Brussel – dat
heeft me ook wat miserie opgeleverd –, heb ik zelf heel het jeugdwerkbeleid geënt op het
Nederlandstalig onderwijs. Ik vond dat het Nederlandstalig jeugdwerk in Brussel zich
prioritair moest richten op de kinderen die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan, omdat
het belangrijk is dat ze buiten de klas ook Nederlands verwerven. De jeugdbeweging is een
van de plaatsen waar dat kan. We hebben dat toen, in het bijzonder wat de Werkingen
Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren (WMKJ’s) betreft, geprobeerd.

Het is inderdaad belangrijk dat die cijfers er zouden kunnen komen, maar dat is dus de
autonomie en de opdracht van de VGC. Het is belangrijk dat daar de vraag wordt gesteld. Ik
wil bevestigen dat het zeer belangrijk is dat, als ouders hun kinderen naar het Nederlandstalig
onderwijs sturen, ze hun kinderen ook naar de Nederlandstalige jeugdbeweging en sportclub
sturen, en hen naar Ketnet laten kijken. Dat is essentieel.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie krijgt een voorafname van 6 procent op het decreet
Lokaal Jeugdbeleid, en kan die vrij autonoom inzetten. Op basis van het subsidiariteitsbeginsel
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hebben we geen directe band met lokale jeugdverenigingen als dusdanig. Dat gebeurt wel eens
sporadisch, maar niet gestructureerd omdat het een opdracht van de VGC is. In het lopende
kerntakendebat zullen we daarvan ook blijven vertrekken.

Ik heb dat inderdaad in mijn beleidsbrief geschreven. In het verleden zijn we voor de scouts
en Karuur al genereus geweest. Vandaag lopen er gesprekken met de Jeugdbond voor Natuur
en Milieu en Habbekrats om ook in Brussel een werking te ontplooien, maar die hebben nog
niet tot een concreet dossier geleid. Ondertussen hebben we 750.000 euro uitgetrokken voor
de projecten Brede School, waar het toch net de bedoeling is dat het Nederlandstalig
vrijetijdsweefsel voor kinderen en jongeren in Brussel wordt versterkt en dat we per
gemeente een coördinatie hebben. Dat doen we samen met de VGC om ervoor te zorgen dat
die contacten worden gelegd. Dit is een structureel antwoord dat we mee mogelijk hebben
gemaakt. Het is ook het meest zinnige antwoord dat we vanuit de Vlaamse Gemeenschap
kunnen geven.

Ik herhaal dat we 460.000 euro uittrekken voor de nieuwbouw van ART BASICS for
CHILDREN (ABC) die in dezelfde Brede-Schoolfilosofie past. ABC is een kunsteducatief
project voor jongeren in de buurt van het Noordstation aan het Gaucheretplein, niet alleen
voor Brussel, maar ook voor Vlaamse scholen. Dat is heel goed. Nu komt er een nieuwbouw
gesubsidieerd door het Brusselfonds. Ik ben blij dat we dit kunnen doen.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het spreekt vanzelf dat ter zake
een belangrijke rol is weggelegd voor de VGC. U schetst ook heel terecht de evolutie in de
jeugdverenigingen binnen het kader van de Brede School, want dat is een van de
doelstellingen van de Brede School. Ik stel voor dat we rustig blijven bekijken hoe dat verder
evolueert. Soms is het beleid met allerhande dingen bezig en komt er steun uit onverwachte
hoek, spontaan gegroeid, zoals in dit geval, en dat is perfect. De vraag is dan hoe we daarop
inspelen. Het is niet altijd evident om daar heel concreet van in het begin op in te spelen. Dat
begrijp ik. We kunnen die evolutie alleen maar ondersteunen, en op termijn bekijken hoe we
daar verder mee kunnen omgaan.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Mijnheer Delva, u zegt dat
we soms steun krijgen uit onverwachte hoek. Ik weet niet of dat zo onverwacht is, als ik zie
wat de VGC in de vorige regeerperiode heeft gedaan. Dat was toen nog minister Smet. Ik
verwijs naar heel de discussie die toen is ontstaan over de WMKJ’s en het Nederlandstalige
karakter daarvan. Nu zijn we eigenlijk de vruchten aan het plukken van die hervormingen die
toen zijn gebeurd.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik vond het interessant dat u ook de link met de
sportverenigingen hebt gelegd. Ook daar zal er ongetwijfeld een inspanning zijn geleverd.
Zoals u echter zegt: de VGC is autonoom wat de cijfers betreft. We zullen daar dus ons licht
eens opsteken om te bekijken of die trend zich ook daar doorzet. Het lijkt me dat we dan op
de lijn zitten van de redenering die u opbouwt met betrekking tot de brede school.

Minister Pascal Smet: Ik ben blij met de steun.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de openbaarmaking van de
Taalbarometer
- 1055 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, minister, geachte leden, om de vijf jaar wordt er een
Taalbarometer uitgebracht, en dat in het kader van een positief taalpromotiebeleid en de
waardering van onze taal in onze hoofdstad. Die Taalbarometer is een cruciaal instrument als
we willen weten hoe het met onze taal in onze hoofdstad gesteld is. Het gaat niet alleen over
onze taal, maar over de algemene kennis van talen in Brussel en de evolutie ervan: welke taal
wint aan belang en welke taal moet aan belang inboeten?

Die Taalbarometer, die wordt uitgevoerd bij de inwoners van Brussel, is accuraat en
wetenschappelijk en geeft een interessant taalbeeld van de stad. Aangezien die survey nu
voor de derde maal wordt georganiseerd, kunnen we waarschijnlijk een aantal evoluties
sterker duiden dan tot nu toe het geval was. Minister, in uw beleidbrief Brussel heeft de
Taalbarometer een belangrijke rol, en terecht. Tot drie keer toe wordt erin gesteld dat hij in
januari van dit jaar zou verschijnen. Omdat ik er eind februari nog altijd naar op zoek was,
heb ik deze vraag om uitleg ingediend, die vandaag wordt behandeld. In de ingediende vraag
stelde ik tot op vandaag niets te hebben vernomen over die Taalbarometer. Dat moet worden
gerectificeerd: tot half acht deze ochtend had ik nog niets vernomen, maar toen ik deze
ochtend www.brusselnieuws.be opende, zag ik met veel plezier dat de Taalbarometer
uitgebreid werd uitgelegd, zij het twee maanden te laat, maar toch tweeënhalf uur voor de
vergadering van vandaag. Er was sprake van een drietal artikels met alle mogelijke cijfers.
Minister, u bent een snel man, en heel attent: u hebt zelfs al de tijd gehad om daar deze
ochtend vroeg uitgebreid op te reageren. Dat maakt het debat vandaag natuurlijk ook wel
interessant.

Ik zal echter toch de vragen voorlezen zoals ik die had ingediend. Minister, wanneer zal die
Taalbarometer openbaar zijn? Om welke redenen werd die niet opgeleverd in januari van dit
jaar? Daarop zou ik graag wel een antwoord krijgen. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit
deze studie? Ik heb die deze ochtend echter al kunnen lezen op brusselnieuws.be, en zal ze
waarschijnlijk straks ook kunnen lezen in Brussel Deze Week. Wat zijn de evoluties en
verschuivingen in het taalgebruik? Belangrijker nog, welke conclusies neemt u mee in
overweging voor uw taalpromotiebeleid? Die Taalbarometer is immers geen instrument op
zich: het is eigenlijk een hefboom om een taalpromotiebeleid te voeren. Hoe wordt deze
studie verder verspreid? Welke afspraken zijn er al gemaakt voor het opstarten van een
gelijkaardig taalonderzoek in de Vlaamse Rand? Dat is toch ook wel belangrijk, en daarop
wil ik graag verder ingaan, samen met u. Dit lijkt me immers een instrument dat net zo nuttig
is voor de Rand als voor Brussel. Wanneer zou dat onderzoek dan eventueel ook starten?

Ministers krijgen veel vragen. Minister, als de informatie toch bekend is, kan ik u het
antwoord ook besparen. Daarom stel ik voor dat ik kort meedeel wat ik deze ochtend heb
vernomen. Dat maakt het misschien gemakkelijker voor u. We willen u niet onnodig aan het
werk zetten.

Nieuw is dat 10 procent van de Brusselaars geen tot weinig kennis heeft van een van de drie
contacttalen Frans, Engels en Nederlands. Dat percentage stijgt. Dat is opmerkelijk. Het
aantal mensen die het Frans beheersen, is aan het dalen: vandaag zegt 88 procent van de
Brusselaars goed Frans te kennen. Dat is een vrij sterke daling ten opzichte van de vorige
Taalbarometer.

Volgens de Taalbarometer gaat de kennis van het Nederlands achteruit. Iets meer dan 23
procent verklaart goed tot uitstekend Nederlands te spreken. We bevinden ons in een dalende

http://www.brusselnieuws.be/
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lijn. In de vorige Taalbarometer ging het nog om 28 procent. De eerste Taalbarometer kwam
nog uit op 33 procent.

Het is opmerkelijk dat de goede kennis van het Nederlands bij anderstaligen vooral aan het
Nederlandstalig onderwijs te danken is. De minister kan hier misschien wat uitleg bij
verschaffen. Wie in het Franstalig onderwijs school heeft gelopen, zou steeds minder
Nederlands en Engels kennen. Dat is een heel verontrustende evolutie.

De verdere details zullen we allemaal in de Taalbarometer kunnen lezen. Ik zal hier dan ook
niet verder op ingaan. Ik zou de minister vooral willen vragen in te gaan op de twee
specifieke elementen die ik mijn vraagstelling naar voren heb gebracht. De Taalbarometer is
een nuttig instrument. Kan dit instrument eventueel ook in de Vlaamse Rand van toepassing
zijn?

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Voorzitter, ik sluit me uiteraard graag aan bij het punt van de heer Delva
betreffende de Vlaamse Rand. Ik wil daar trouwens nog wat dieper op ingaan. Is er eventueel
al contact geweest tussen de administraties en de kabinetten van de minister van Brussel en
van de minister die de Vlaamse Rand opvolgt?

Ik heb in het nieuwsbericht op brusselnieuws.be gelezen dat wie het Nederlandstalig
onderwijs volgt, het Nederlands machtiger is dan wie het niet volgt. Dat is positief nieuws.
Het is echter verontrustend te lezen dat de kennis van het Nederlands en van het Engels van
de leerlingen van het Franstalig onderwijs afneemt. Dit brengt hun kansen op de arbeidsmarkt
in Brussel en in de Vlaamse Rand uitermate in gevaar. Zijn er al contacten met de mensen die
binnen de Franse Gemeenschap bevoegd zijn voor het onderwijs?

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Voorzitter, ik wens me bij de vorige sprekers aan te sluiten. De
heer Delva heeft al vermeld dat het Nederlands achteruitgaat. Dat staat trouwens ook te lezen
in Brussel Deze Week. We merken tevens dat de kennis van het Frans volgens de studie
opvallend is afgenomen. Het gaat niet enkel om het Nederlands. Een derde conclusie is dat
zes jaar geleden 6,6 procent van de Brusselaars goed tot uitstekend Arabisch sprak. Nu is dat
al 18 procent. Ik vind dat een zeer opmerkelijke evolutie.

Minister, de kennis van het Nederlands gaat opnieuw achteruit. Hoe wilt u dat verhelpen?
Wat denkt u van de toename van gezinnen waarbinnen enkel Arabisch wordt gesproken? Ik
sluit me ook aan bij de vraag van de heer De Ro. Het Engels wordt minder beheerst. Die taal
is, zeker in Brussel, echter zeer belangrijk op de arbeidsmarkt. Welke conclusies trekt u
hieruit? Hoe wilt u dit trachten te verhelpen?

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, ik ben ook benieuwd naar het antwoord van de minister op
de vragen van de heer De Ro over het Franstalig onderwijs en de talenkennis. De kennis van
het Nederlands stagneert op zich. In vergelijking met de kennis van het Frans is er echter een
opmerkelijke stijging. Die stijging wijt de minister aan het effect van het Nederlandstalig
onderwijs. Toch studeren ook daar volgens de minister nog leerlingen af die enkel functioneel
Nederlands spreken.

Minister, u bent ook bevoegd voor het onderwijs. Welke initiatieven hebt u in dit verband
voor ogen?

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

De heer Pascal Smet: Voorzitter, ik wil me eerst een beetje verontschuldigen. Normaal
gezien zouden de resultaten online verschijnen na het voorlezen van het antwoord op deze
vraag om uitleg. Er is iets tussengekomen. Dat is niet de schuld van de mensen van
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brusselnieuws.be. Aangezien dit niet de bedoeling was, wil ik me tegenover de heer Delva
verontschuldigen.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat we hier een nuttig debat kunnen voeren. Zoals iedereen
ondertussen heeft gemerkt, waren we van plan de studie vandaag openbaar te maken.
Coördinatie Brussel zal een nieuwsbrief verzenden. Die zal op de website van het Brussels
Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) verschijnen. Ik zal een
persmededeling versturen.

De eigenlijke publicatie zal in juni 2013 plaatsvinden. De aanleiding is een studiedag tijdens
welke de nodige omkadering kan worden gegeven. Ik zal elk lid van het Vlaams Parlement zo
dadelijk een samenvatting van de studie bezorgen. In die samenvatting staan de essentie van
de resultaten en de belangrijkste tabellen.

De studie bevat een aantal opmerkelijke gegevens. Ik zal een aantal resultaten overlopen. De
positie van het Frans gaat significant achteruit. In 2000 en in 2006 sprak nog 95,5 procent van
de mensen goed tot uitstekend Frans. Nu is dat nog 88,5 procent. Het Engels komt van 33 tot
35 procent en is nu tot iets minder dan 30 procent gedaald. Het Nederlands zat in 2000 aan 33
procent. In 2006 sprak nog 28,3 procent van de Brusselaars goed tot uitstekend Nederlands.
Dat percentage is nog verder gedaald. Nu gaat het om 23,1 procent. Dit is een dalende lijn. In
2000 haalde het Arabisch 10,1 procent. In 2006 ging het om 6,6 procent. Nu zit het Arabisch
plots aan bijna 18 procent. Wie op straat rondloopt, merkt dit ook. Dit is een gevolg van de
migratie. Dat 18 procent van de Brusselaars goed tot uitstekend Arabisch spreekt, is wel zeer
veel.

Op zich is het geen probleem dat mensen hun thuistaal spreken. Een ander fenomeen is veel
problematischer. Het Arabisch is voor velen de enige taal geworden. Van de mensen die
Arabisch spreken, gebruikt 55,3 procent, meer dan de helft dus, het Arabisch als enige
thuistaal. Daarnaast gebruikt 32 procent het Arabisch in combinatie met het Frans en 3,5
procent het Arabisch in combinatie met een andere taal.

Heel wat mensen in Brussel hebben een migratieachtergrond. Het fenomeen dat we hier
detecteren, heeft niet enkel betrekking op de recente migratie. Ook mensen uit de tweede en
de derde generatie plooien zich op hun eigen gemeenschap terug en cultiveren de eigen
thuistaal. Ze gebruiken die taal thuis als enige taal.

Dat ze die taal gebruiken, is op zich begrijpelijk. Iedereen die naar het buitenland gaat, wil
ook nog de thuistaal spreken en de taal van de grootmoeder en de overgrootmoeder
doorgeven. Dat is in elke cultuur het geval. Daarnaast wordt dan thuis ook het Frans, het
Nederlands of eventueel een andere lokale taal gesproken. Dat blijkt hier veel minder het
geval te zijn.

Ik vind dit bijzonder verontrustend. De gettoïsering neemt toe in plaats van af te nemen. Mijn
standpunt hierover is gekend. Wie in een stad woont, moet het verschil koesteren. Dat is
eigen aan een stad. Er is echter ook nood aan gemeenschappelijkheid. De mensen moeten
samen aan een gemeenschappelijke toekomst kunnen bouwen. Dit kan enkel indien ze elkaars
verhalen begrijpen. Ze kunnen die verhalen slechts begrijpen en samen een toekomstverhaal
schrijven indien ze over een gemeenschappelijke taal beschikken. Die gemeenschappelijke
taal is weg. Ik kom hier straks nog op terug.

Wat de positie van het Nederlands betreft, daalt het aantal mensen die goed tot uitstekend
Nederlands spreken. Het Nederlands wordt echter wel meer gebruikt. Dit heeft veel te maken
met de taalgemengde gezinnen. Die formule zit in de lift. Er is een lichte daling van het
Nederlands als enige thuistaal. In combinatie met het Frans stijgt het Nederlands wel van 22
procent tot 26 procent. Dit is een duidelijk effect. We merken ook dat 16,7 procent van de
mensen die Nederlands spreken, het Nederlands als onderwijstaal hebben gehad. Dit is in de
Brusselse context belangrijk.
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We merken dat in Brussel een nieuwe breuklijn ontstaat. Brussel is een meertalige stad. Dat
is niet eigen aan Brussel. De Brusselaars hebben wel eens de neiging dat te koesteren alsof dit
nergens anders ter wereld het geval is. Dat gebeurt echter ook in Antwerpen, Londen, Berlijn
of Parijs. Die meertaligheid is er in elke stad van enige grootte.

Er is in Brussel een grotere breuklijn tussen de mensen die een taal spreken en de mensen die
meerdere talen spreken. De mensen die meerdere talen spreken, zijn allicht de haves en de
mensen die slechts een taal spreken, zijn allicht de havenots. Die eerste groep is wat meer
kosmopolitisch. Die mensen kunnen gemakkelijk switchen. Dit blijkt onder meer uit de
profielen. Die mensen spreken met de ene buur Frans, met de andere buur Engels en met nog
andere mensen Nederlands. Een gedeelte van de Brusselse samenleving doet dit allemaal erg
gemakkelijk en voelt zich daar ook comfortabel bij. Ik behoor zelf tot die groep. Op zich is
dit allemaal heel goed. Een ander gedeelte van de samenleving doet dit echter niet. Op die
manier worden die mensen uitgesloten. Zij komen in een isolement terecht. Die breuklijn
blijkt uit de studieresultaten.

Ik vind het ook opvallend dat de kennis van de drie contacttalen – Nederlands, Frans en
Engels – afneemt en het gebruik van het Arabisch sterk stijgt.

Het Frans is nog altijd de algemene omgangstaal, maar de communicatie in het publieke
domein verloopt steeds diverser en dat zal zo verder evolueren. Het aantal eentalige gezinnen
daalt. In 2000 was nog 51,7 procent van de Brusselaars eentalig Franstalig. Dat is gedaald
naar 33,6 procent.

Eentalig Nederlands daalt ook, van 9,1 naar 5,4 procent. De combinatie Nederlands-Frans
stijgt van 10,1 naar 14,1 procent. De combinatie van Frans en een andere taal stijgt van 9,4
naar 14,9 procent. De combinatie van andere talen stijgt enorm, van 9,7 naar 32 procent. Er
zijn enorme verschuivingen aan de gang.

Het is mijn stellige overtuiging dat Brussel internationaal zal zijn of niet zal zijn. Brussel is
een internationale stad. Dat is ook goed voor de Rand, de rijkdom van de Rand is daar
rechtstreeks mee verbonden, al heeft dat ook andere gevolgen, dat zal ik niet ontkennen.

Denk aan de luchthaven: Brussel-Nationaal is inherent verbonden aan de status van Brussel
als Europese hoofdstad en hoofdstad van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
en andere instellingen. Een internationale stad waar een groot deel van de bevolking het
Engels gebruikt en waar het taalgebruik heel divers wordt, moet het Engels opwaarderen. Dat
is mijn persoonlijke mening. Het Engels moet op zijn minst een werktaal worden van de
Brusselse overheden. Dat heb ik in 2009 al gezegd. Dat is niets nieuws onder de zon. Ik zie in
de Taalbarometer wel weer een bevestiging. Het debat over Engels als officiële taal kan
dienen als een krachtig signaal aan de internationale gemeenschap. Het zal ten goede komen
aan de welvaart van Brussel en Vlaanderen.

Het onderwijs speelt hier een grote rol. Het Nederlandstalig onderwijs slaagt er nog wel in
om kinderen Engels en Frans bij te brengen, maar het Franstalig onderwijs slaagt er niet in
om kinderen voldoende Nederlands en Engels bij te brengen. Dat is een heel groot issue in
Brussel. Het zijn immers contacttalen. Een deel van de jongeren wordt zo beroofd van een
toekomst.

In het Nederlandstalig onderwijs kennen nog steeds te veel jongeren op 18-jarige leeftijd
onvoldoende woordenschat Nederlands. Ze kunnen functioneel Nederlands spreken, maar ze
beheersen de taal niet abstract. Ze kunnen niet doorstromen naar het hoger onderwijs. Dat is
ook een belangrijk issue. We voeren daartoe in het basisonderwijs de pIE.O-projecten
(project Innoveren en Excelleren in Onderwijs) in, we gaan een screening invoeren vanaf
2014 en een betere ondersteuning realiseren. Dat is een belangrijk antwoord dat we al
uitgewerkt hebben en in regelgeving zullen omzetten.
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Samengevat, dit is een belangrijke studie. Het is de derde in haar soort, we kunnen nu
vergelijken. Ze levert ook heel interessante informatie op voor de Franstaligen in deze stad.
De taaldiversiteit komt sterk naar voren.

In een interview in Brussel Deze Week had ik het over gelaagdheid. Rudi Janssens zegt iets
over identiteit en identiteitsgevoelens. In steden als Brussel gaat men naar meer gelaagdheid
van loyaliteiten. In Brussel kan men gerust Brusselaar, Vlaming en Belg zijn zoals men in
New York New Yorker en Rus kan zijn. Dat is een issue voor de toekomst.

Ik ben voorstander van het gebruik van een taalbarometer in de Vlaamse Rand. Dat is een
bevoegdheid van mijn collega Bourgeois. Ik zal dat met hem opnemen.

De voorzitter: De cijfers van de Taalbarometer zullen deze namiddag op het intranet worden
geplaatst.

De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik dank u voor uw verduidelijkingen, minister.

Het is inderdaad opmerkelijk dat de kennis van de drie belangrijkste talen erop achteruitgaat.
Dat is merkwaardig, dat moet ons bezighouden. De stijging van de kennis van het Arabisch
hoeft geen probleem te zijn, dat zegt u ook. Het is de resultante van migratie. Het is wel vaak
de enige thuistaal, en dat baart ons enorme zorgen. We moeten verder gaan op het vlak van
inburgering. Ik hoop dat de Franstaligen ook sneller werk maken van een inburgeringsbeleid.

Ik heb het toch wel moeilijk met de duiding van de dalende kennis van het Nederlands. Ik sta
daarvan te kijken. Het gaat niet over 1 of 2 procent maar over 10 procent in tien jaar tijd. Het
is van 33 naar 23 procent gezakt, terwijl het aantal kinderen in de Nederlandstalige scholen
zo sterk gestegen is. Ik probeer die puzzelstukken samen te leggen, maar het lukt niet goed. Ik
begrijp het niet. Het aantal ‘echte Vlamingen’ in Brussel daalt en blijkbaar wordt dat niet
gecompenseerd door het stijgend aantal kinderen in de scholen. Dat vind ik vreemd.

Ik ben het helemaal met u eens dat Brussel internationaal zal zijn of niet zal zijn. Dat klopt.
We moeten inzetten op het Engels.

U hebt zich verontschuldigd voor de publicatie van de cijfers. Ik aanvaard uw
verontschuldigingen. Ik zou u toch met aandrang willen vragen om daar in de toekomst goed
op te letten.

Een ander punt gaat over het verzorgde taalgebruik. Ik struikelde vanmorgen over het woord
‘koeioneren’ in een tekst van u, minister. Dat lijkt me bizar taalgebruik. (Opmerkingen)

U antwoordde op een schriftelijke vraag van mij dat er vertraging is op de uitvoering van
sommige aangekondigde doelstellingen van het BRIO, uw diensten volgen dat op. BRIO
heeft blijkbaar ook vertraging in andere onderzoeken. Waarover gaat dat? Over welke termijn
spreken we?

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Mijn moeder is van Schaarbeek en gebruikt het woord koeioneren.
Misschien loopt er een kloof door ons Nederlands in deze commissie. (Opmerkingen)

Voilà. Absoluut. Dat is de rijkdom van onze taal.

Minister, u wilt het instrument dat in Brussel zijn deugd bewijst ook in de Rand toepassen. U
gaat er met minister Bourgeois over spreken. Ik heb dat genoteerd.

Over het overleg met de Franse Gemeenschap heb ik niets vernomen. In de commissie
Onderwijs hebben we de traditie om te vergaderen met de VGC-commissie Onderwijs.
Misschien kan dat hier ook? De cijfers van de Taalbarometer kunnen misschien aanleiding
zijn voor verdere studie. We kunnen de mensen van de Taalbarometer eens uitnodigen. Wat
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we vernemen, is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Het is zeer interessant om al die
cijfers eens te bekijken.

Hoe verbazend ook, het verbaast ons niet dat de kennis van het Nederlands terugloopt. Het
succes van het Nederlandstalig onderwijs is positief, maar de kennis van diegenen die
Nederlands moeten geven in het Franstalig onderwijs moet zorgen blijven baren. U
alludeerde zelf op onze leerkrachten die Frans moeten geven.

Sinds het einde van de jaren 90 leeft het idee om leerkrachten uit te wisselen. U zegt zelf dat
Brussel alleen maar zal overleven of groeien als het internationaal kan zijn. Een van onze
troeven is dat we in Brussel zelf en in de onmiddellijke nabijheid van Brussel de
ongelooflijke luxe hebben om ‘native speakers’ te hebben in die twee talen. Maar het zijn
uitzonderingen die in de andere taalrol gaan lesgeven. De immersiescholen hebben
Nederlandstalige leerkrachten aangetrokken. Ik heb zelf iemand in de familie die een
Nederlandstalige lerarenopleiding heeft gedaan en die in een Franstalige school werkt. Die
leerlingen zijn natuurlijk bevoorrecht. Maar al die andere leerlingen die minder taalvaardige
leraren hebben, zullen toch gebaat zijn met het uitwisselen van leerkrachten om taalvakken te
geven. Ik blijf dat een gemiste kans vinden, ondanks onze ligging en ons internationaal
karakter.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Minister, dank u voor uw uitgebreide antwoord. Ik licht er één
puntje uit: de kennis van het Nederlands. Vorig weekend ben ik gaan spreken in een
Nederlandstalige school in Laken. Ik vond de kennis van het Nederlands van die jongeren zo
slecht, dat ik echt dacht dat we jongeren aan het afleveren zijn die niet klaar zijn voor de
toekomst.

Minister, u hebt het in uw antwoord gezegd, maar ik wil er toch op aandringen dat we het
Nederlandstalig onderwijs ondersteunen, onder meer door screenings. Als het
Nederlandstalig onderwijs jongeren aflevert die gebrekkig Nederlands kennen, dan zijn dat
vogels voor de kat en dan hypothekeer je de toekomst, niet alleen van die jongeren maar ook
van Brussel.

Mijnheer Delva, ik hoor dat u de verontschuldigingen van de minister aanvaardt. U tilt daar
terecht zwaar aan. Ik wil u oproepen om dat ook bij de andere ministers te doen. Daar krijg je
vaak het antwoord al in de pers een paar dagen voor je een vraag stelt. Ik hoop van u ook in
het vervolg solidariteit te kunnen krijgen.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik dank u ook voor uw antwoord. We zullen in de toekomst
dit cijfermateriaal zeker nog meer kunnen bespreken. Ik weet dat het een apart debat is, maar
het staat toch ook in het artikel en dus mag het ook meegenomen worden in het antwoord:
wat bedoelt u precies als u zegt dat er volgens u in Brussel nood is aan een open
inburgeringsbeleid? Hoe ziet u dat?

Minister Pascal Smet: Ik antwoord eerst op de vraag naar de uitwisseling van de
leerkrachten. We zijn daar volop mee bezig. We hadden een regeling uitgewerkt, maar nu is
er in de aansluiting met de Franse Gemeenschap weer een probleem. We zitten nu rond de
tafel om dat uit te klaren. Het blijft mijn bedoeling om tijdens deze legislatuur nog geregeld
te krijgen dat Nederlandstalige leerkrachten zonder poespas en bureaucratie, en met behoud
van hun statuut, kunnen lesgeven in de Franse Gemeenschap. De enige voorwaarde die wij
willen stellen, is dat er dan ook iemand van de Franse Gemeenschap naar ons komt omdat we
met een lerarentekort zitten. Het is blijkbaar allemaal iets ingewikkelder dan je zou denken.
Ik dacht dat we er waren, en nu blijkt dat toch weer niet het geval te zijn. Er is nog werk te
doen.
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Mijnheer Segers, ik ben blij dat u de vraag naar de inburgering stelt, want ik was dat
vergeten. Ik ben ervan overtuigd dat Brussel nood heeft aan een verplichte inburgering voor
iedereen die er komt wonen. Met een ‘open manier’ bedoel ik niet dat men alles moet
vergeten van waar men vandaan komt. Neen, we moeten dat met een open vizier doen. We
moeten ons vooral richten naar de toekomst. Tot wie in Brussel komt wonen, moet je zeggen:
dit zijn de gebruiken, dit zijn de waarden en normen, dit is de context, dit zijn de talen. Je
moet een talenaanbod doen en daarop blijven inzetten. Je moet dat ook als een middel
gebruiken om een echt gemeenschapsgevoel te creëren. Dat kun je veel meer in een stad doen
dan in een regio. Ik bedoel gemeenschapsgevoel in de brede zin van het woord, want die
gemeenschap zal heel divers zijn.

We weten allemaal dat dit in Brussel niet aanwezig is. De Nederlandstalige gemeenschap
doet dit een beetje, maar dat is veeleer vrijblijvend. Aan de Franstalige kant is het er niet. Dat
toont opnieuw aan dat je in dit geval niet moet spreken van een Nederlandstalige of
Franstalige kant. Je moet een Brusselse inburgeringscursus hebben, waaraan uiteraard de
Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap meewerken. Als we dat niet doen in deze
stad, verwacht ik dat er de komende tien jaar echt fundamentele samenlevingsproblemen
zullen ontstaan.

Wat ik voel, is niet iets nieuws. Ik zeg dat al een hele tijd. Ik ben dat beginnen te zeggen
vanaf het ogenblik dat ik in de Brusselse politiek ben gekomen. In 2009 heb ik dat ook
neergeschreven. Je voelt dat het op dat vlak niet vooruit gaat. Dat is wat het meest verontrust.
Zeker in een uitgesproken migratieomgeving heb je veel tijd nodig. Maar je moet wel
vooruitgang zien. En die is er niet. De knipperlichten staan al heel duidelijk te knipperen.
Daarom moet je in de Brusselse context een duidelijke regie hebben. Iemand moet dat in
handen nemen. En dat gebeurt niet.

De voorzitter: De heer Van Der Taelen heeft het woord.

De heer Luckas Van Der Taelen: Minister, ik wil nog een vraagje stellen, gewoon uit
interesse. Een van de conclusies die ik uit dit onderzoek trek – en ik wil het niet hebben over
de verschuivingen in taal – is dat wordt opgemerkt dat vele kleine Maghrebijnse kindjes in de
laatste kleuterklas aankomen met een totaal gebrek aan kennis van bijvoorbeeld het Frans – ik
heb het zelfs niet over het Nederlands. Die kinderen worden thuis opgevoed als kleine
prinsjes, door hun moeder en met veel liefde. Zeer vaak zijn die moeders eentalig Arabisch.

Er werd al eens gesuggereerd dat het een oplossing zou kunnen zijn om kinderen op een
pedagogisch verantwoorde manier aan die situatie te ontrukken door de leerplicht te
vervroegen naar 4 jaar. Ik weet dat dit een ingewikkelde federale materie is, waarvoor u niet
bevoegd bent. Maar ik zou graag uw idee daarover kennen. Het is volgens mij een probleem
dat algemeen wordt aanvaard. Die kinderen hebben een enorme taalachterstand, die ze niet
kunnen inlopen. Daardoor komen ze in het lager onderwijs aan met een achterstand. En
achttien jaar later zie je dan dat ze zelfs zeer slecht Frans spreken, laat staan Nederlands of
Engels. De enige taal die zij meester zijn, is een vreemde mengeling van Arabisch en Frans.
Een zeer interessante en poëtische mengeling waarmee je echter in het leven niet ver
vooruitkomt. Minister, wat is uw mening over een eventuele verlaging van de
leerplichtleeftijd?

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel: Minister, ik ben blij dat u zich dezelfde zorgen maakt als ik. U hebt
het over het percentage eentaligen in Brussel die geen enkele officiële landstaal spreken. Hier
en daar in Brussel vind je getto’s. Denkt u daar iets aan te kunnen doen vanuit uw
bevoegdheden? Wilt u uw schouders onder de bestrijding van de ‘gettoïsering’ zetten? Op
welke manier denkt u dat te kunnen doen? Ik weet dat dit geen evidente vraag is. We staan
niet alleen aan het roer in Brussel.
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Ik vind uw suggestie voor Engels als administratieve taal zeer goed. Voor ik verkozen was,
had mijn partij al gesuggereerd om het Engels als derde taal en als officiële administratieve
taal in te voeren. Ik moet die pluim dus absoluut niet op mijn hoed steken. Het is heel fijn om
te horen dat u dat ook ondersteunt.

U had het over de talenkennis die leerlingen zouden moeten opdoen in onze
onderwijsinstellingen. Mevrouw Idrissi maakte een zeer terechte opmerking over de kennis
van het Nederlands. Zonder alle scholen over één kam te willen scheren, natuurlijk. U hebt
het ook over het aanleren van vreemde talen in het Franstalig onderwijs. We moeten daar
voorzichtig zijn in onze bewoordingen. Vergeet niet dat de Franse Gemeenschap heeft
geïnvesteerd in immersie-onderwijs en dat er in Brussel al achttien scholen zijn waar dat
gebruikt wordt en waar kinderen dan wel meertalig uit komen. Het kent succes, want de
voorbije vier jaar is er een verdubbeling van het aantal leerlingen. Ik zie u een beetje
twijfelend kijken. Ik zeg niet dat elke school, elk project, laat staan elke leerling dat
schitterend doet of dat er geen verbetering mogelijk is, maar het is er wel. Daar wachten wij
nog op voor ons Nederlandstalig onderwijs, om de keuze te krijgen om immersie-onderwijs te
organiseren. Het is geen vorm van taalonderwijs, maar het komt de talenkennis ten goede.

Minister Pascal Smet: Wat de leerplicht betreft, heb ik al eerder gezegd dat ik daar niet zo’n
voorstander van ben, omdat ik niet denk dat het gaat helpen. Op dit moment hebben we al een
zeer hoge participatiegraad, zeker in de Vlaamse Gemeenschap. Maar ook in Brussel gaat
toch een groot deel naar de kleuterklassen. Bij de kleine marge die je niet bereikt, gaat het om
mensen die later aankomen, om ziekte of om buitenland. Misschien is het in Brussel iets meer
relevant dan in de rest van Vlaanderen, daar ben ik het dan wel mee eens, maar ik denk dat je
het op een andere manier moet doen.

Ik geloof veel meer in opvoedingsondersteuning, in het overtuigen van ouders. Zelfs als je de
leeftijd verlaagt, heb je nog geen garantie dat die kinderen gaan. Bovendien krijg je
grondwettelijke problemen, moet je godsdienstonderwijs geven. Het zal veel geld kosten voor
weinig opbrengst. Het moet anders worden aangepakt. Vanaf het moment dat Kind en Gezin
bij die ouders komt, moeten ze worden overtuigd om hun kinderen naar de kleuterklas te
sturen. Dat is een betere piste. Wat participatie betreft, zitten we al enorm hoog, zeker ook in
vergelijking met de rest van de wereld. Ik denk dat in Brussel toch ook 95 procent van de
kinderen al in het kleuteronderwijs had gezeten, maar ik moet dat cijfer nakijken. We moeten
daarmee oppassen.

Bij nieuwkomers is het een andere zaak. In Canada heb ik gezien dat we dat misschien anders
moeten aanpakken. Ik ben het wel eens met uw analyse, maar ik betwijfel of de verlaging van
de leeftijd voor leerplicht de oplossing zal zijn. Met de analyse ben ik het eens en zeker ook
met het feit dat het moet worden aangepakt.

Mevrouw Ann Brusseel: Ik vroeg of u een mogelijkheid ziet vanuit de Vlaamse Regering
om het gettoprobleem aan te pakken.

Minister Pascal Smet: Nee, dat is een gewestbevoegdheid.

Mevrouw Ann Brusseel: Niet alleen, als het erover gaat dat mensen eentalig blijven, zit je
niet met een gewestbevoegdheid.

Minister Pascal Smet: Jawel. Uiteindelijk is Brussel een kleine stad: 1,1 miljoen inwoners
en 162 vierkante kilometer. In vergelijking met andere steden is dat peanuts. Het is mijn
overtuiging dat als er wat bestuur, wat lijn, wat directie – in alle betekenissen van het woord
– in komt, er al een grote sprong voorwaarts zal gebeuren. Ik heb daarstraks op een vraag
over armoedebestrijding nog geantwoord dat het altijd blijft: iedereen bevoegd, niemand
verantwoordelijk. Dat geldt ook hiervoor.

De heer Paul Delva: Los van de timing van wat is voorgevallen, wat eigenlijk een detail is,
kan ik op meerdere domeinen appreciëren dat u vranke en duidelijke taal spreekt, minister,
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ook wanneer het gaat over inburgering, gettovorming of gebrekkige kennis van het
Nederlands. Op die manier kunnen we de dingen grondiger bespreken en aanpakken.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de 11 juliviering in Brussel in 2013
- 1057 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Dit gaat over de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap in en voor
haar hoofdstad.

Collega’s, vorig jaar werd de Gulden Ontsporing voor een laatste maal georganiseerd door de
Ancienne Belgique. Centrale gast was Raymond van het Groenewoud, rond wie een heel
programma werd opgebouwd. Dit jaar wordt het over een andere boeg gegooid. Muntpunt is
aangewezen als centraal aanspreekpunt en moet proberen meer partners te betrekken bij dit
project. Aan Muntpunt werd ook gevraagd om een nieuw concept uit te werken.

U was, en met u heel wat leden van onze commissie, niet langer voorstander van de
bestaande formule. U wou meer partners en meer mensen op dit feest, u wou het wat
uitbreiden, zodat Brussel nog krachtiger en duidelijker als hoofdstad van Vlaanderen op de
kaart zou worden gezet. In uw beleidsbrief Brussel wijdt u een heel hoofdstuk aan de 11
juliviering, die op ons afkomt.

Het is nu minder dan vier maanden tot de eigenlijke viering, daarom leek het me nuttig om
binnen onze commissie eens een stand van zaken te maken.

Minister, kunt u een stand van zaken geven van het nieuwe concept en de nieuwe formule?
Hoe ver staat Muntpunt vandaag met de concrete organisatie van de 11 juliviering? Hoe vult
Muntpunt de cruciale elementen participatie en beleving concreet in? Met welke partners,
professionelen, maar ook amateurs en overheden, wordt er samengewerkt? Wordt er
samengewerkt, en hoe gebeurt het dan, met het middenveld, de sociaal-culturele verenigingen
en andere? Waar zal het feest plaatsvinden in Brussel?

Hoe zal het communicatieluik worden aangepakt? Hoe denkt u meer deelnemers aan te
trekken, in het bijzonder jongeren? Communicatie is daarvoor belangrijk en we zijn toch op
minder dan vier maanden van het feest. Ik hoop dat daar al werk van is gemaakt.

Hoe kan er een brug worden geslagen naar de rest van Vlaanderen en naar de andere
taalgemeenschappen in onze stad? Het was een duidelijke vraag van de leden van de
commissie om ook de andere gemeenschappen in onze stad een positief beeld te geven van
wat Vlaanderen allemaal in Brussel doet. En niet onbelangrijk: zijn er bepaalde afspraken met
de VRT of met andere mediapartners voor de tv-uitzending van deze viering?

Toen ik deze morgen www.brusselnieuws.be doornam, heb ik bezorgd verder gekeken, na de
Taalbarometer, maar hierover heb ik niets kunnen vinden. Met des te meer belangstelling
luister ik naar uw antwoord.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Ik sluit me aan bij de vragen van de heer Delva, maar tegelijk wil
ik opmerken dat we zeer binnenkort een lunchvergadering hebben met de mensen van
Muntpunt. Zij zullen ons de antwoorden geven op al die vragen. Ik vind het een voorafname
op wat we daar allemaal te horen zullen krijgen.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

http://www.brusselnieuws.be/
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Minister Pascal Smet: Ja, Muntpunt is klaar. Ik krijg morgen hun voorstel. Ik weet het dus
ook nog niet, al weet ik natuurlijk wel een beetje welke richting het uit gaat.

Volgende week, op 27 maart 2013, is er inderdaad een lunchoverleg met alle Vlaamse
parlementsleden van de commissie die erin geïnteresseerd zijn. We hebben het hele parcours
samen afgelegd. Dat wil ik verder zo doen. Volgende week komt Muntpunt dus het voorstel
toelichten. Het zal niet vooraf in de krant staan. We bespreken het daar samen, zodat we het
samen kunnen valideren, en Muntpunt de uitrol kan doen. Dat is de timing.

Ik ben het met u eens dat er nu moet worden beslist. Dat zal dan ook volgende week
gebeuren, hoop ik en daar ga ik van uit. Dan is er nog voldoende tijd om alles communicatief
verder uit te werken.

De heer Paul Delva: Ik betreur uw korte antwoord toch, minister. De uitnodiging voor de
vergadering met Muntpunt volgende week is er gekomen ruim nadat ik mijn vraag had
ingediend, bovendien heeft die vergadering geen enkele parlementaire relevantie. We gaan
daar dingen onder elkaar bespreken.

Een van de redenen waarom ik mijn vraag vandaag stel, is om al wat meer informatie te
kunnen geven aan iedereen die geïnteresseerd is in dat feest, de vele partners, de
Nederlandstaligen en de anderstaligen in de stad. Via officiële documenten van het parlement
zouden we wat duiding kunnen geven. Ik stel vast dat we daarop moeten wachten. Er komt
een interne vergadering volgende week. Dat is op zich positief. We kunnen daar onze inbreng
doen, maar ik had gehoopt om vandaag al enkele cruciale lijnen te horen. Zo zouden we al
geïnteresseerden kunnen inlichten over de weg die deze 11 juliviering uit kan gaan.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Minister, ik ben het met u eens. Het is goed dat we daar volgende
week uitgebreid over kunnen spreken met de mensen die het organiseren, en dat er daarna
nog voldoende tijd en ruimte is om preciseringen te vragen.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: We gaan dat volgende week bespreken. Het lijkt me goed dat we dat
onder elkaar doen. Dan kan het nog worden gewijzigd indien nodig, en dat is belangrijk. Dan
kan er worden beslist en kan het in uitvoering worden gesteld.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jo De Ro tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de redactionele neutraliteit
van de nieuwssite brusselnieuws.be
- 1064 (2012-2013)

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Voorzitter, minister, collega’s, het verbaasde me een beetje, maar in de
eerste weken na mijn eedaflegging ging een van de eerste vragen die men mij stelde, over de
problematiek die ik schets in deze vraag om uitleg.

Toen ik erover sprak met andere mensen, bleek dat ook zij vragen hadden gekregen over de
nieuwssite www.brusselnieuws.be. Meestal gingen de vragen in de richting van het niet
publiceren van een reactie of van het zeer laat publiceren van een reactie. In de aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen gingen de klachten blijkbaar over het al dan niet toevoegen
van de partijnaam bij de naam van de auteur van een persbericht. Het lijkt erop dat
brusselnieuws.be soms heel selectief te werk gaat met het plaatsen van reacties op bepaalde

http://www.brusselnieuws.be/
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nieuwsfeiten. De schijn van partijdigheid die zo wordt gewekt, is geen goede reclame voor
deze overigens goede nieuwssite.

Ik kan er zeker inkomen dat de reacties worden gescreend en eventueel verwijderd als ze
bijvoorbeeld beledigend en/of racistisch taalgebruik bevatten, maar in de gevallen die mij
werden gemeld, was dat niet zo. Ik zou dit probleem hier niet aanhalen mocht
brusselnieuws.be een privé-initiatief zijn, zoals de meeste dag- en weekbladen of nieuwssites.
Brusselnieuws.be is echter een 100 procent gefinancierd project van de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De raad van bestuur bestaat
uit afgevaardigden van de overheid.

Het minste dat we mogen verwachten van een door de overheid gesubsidieerd project, is dat
het de politieke neutraliteit bewaakt. Ik pleit er dan ook voor dat er een duidelijke
deontologische code wordt gehanteerd over hoe er wordt omgegaan met persberichten en
reacties op deze berichtgeving. Ik verwijs hiervoor naar de regels die bijvoorbeeld op de
websites van andere media worden gehanteerd.

Lezers die bij die media willen reageren, moeten zich eerst registreren en hun identiteit dus
volledig kenbaar maken. De reacties worden ook niet anoniem gepubliceerd maar telkens met
vermelding van de volledige naam. De lezers die wensen te reageren, moeten zich ook aan
enkele deontologische regels houden. Bij overtreding van die regels, worden de reacties niet
gepubliceerd en worden de betrokkenen bijvoorbeeld na twee overtredingen geschorst. Dit
zijn duidelijke afspraken en zo schakelt men de mogelijke willekeur uit van de redactie.

Minister, mijn vragen waren initieel gesteld aan minister Lieten, maar ze zijn doorverwezen
naar u. Bent u op de hoogte van dergelijke klachten ten aanzien van brusselnieuws.be? Bent u
zelf ook al aangesproken? Bent u het met mij eens dat brusselnieuws.be, als een 100 procent
gefinancierd project van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC, de politieke neutraliteit hoog
in het vaandel moet blijven dragen? Bent u bereid rond de tafel te zitten met brusselnieuws.be
om het probleem aan te kaarten en een oplossing te zoeken? Zou het opleggen van een
degelijke deontologische code geen stap in de goede richting zijn? Indien het voorstel van een
deontologische code wordt gevolgd, dan zou ik willen vragen om te bekijken of dit bij andere
instanties die worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, ook kan worden
ingevoerd, zodat iedereen op eenzelfde basis werkt.

Met deze vraag wil ik niet de indruk wekken dat het over één initiatief gaat. Als er regels
worden opgelegd, moeten ze voor alle gelijkaardige initiatieven werken.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ben ik op de hoogte van dergelijke klachten? Neen. Ben ik zelf
aangesproken? Neen. Erger ik me soms? Ja. Als ik sommige reacties lees, weet ik dat het van
politici of medewerkers komt, die doen alsof ze anonieme burgers zijn, terwijl dat niet zo is.
Daar word ik lastig van, omdat ik dat laf vind. Als je een mening hebt, kom je daarvoor uit.
Als je een functie hebt, zeg je wie je bent. Dat gebeurt niet alleen bij brusselnieuws.be, het
gebeurt ook bij kranten. Heb tenminste het lef om voor je mening en functie uit te komen en
wees niet achterbaks door de publieke opinie te omzeilen. Ik gebruik deze woorden met opzet
omdat ik me erger aan mensen die zich zo gedragen.

Klachten heb ik niet gekregen. Trouwens, die hoeven ook niet bij mij te komen. We geven
geld en ik ga ervan uit dat brusselnieuws.be een onafhankelijke redactie heeft met een
deontologische code. Het is de raad van bestuur die daarmee moet omgaan en een beleid
moet voeren. In de hele fusieoperatie die we opstarten, is dat uitdrukkelijk opgenomen. Het is
belangrijk dat de politiek zich niet moeit met wat er gebeurt en hoe ze dat doen.

Het is inderdaad voor 100 procent publiek gefinancierd. Politieke neutraliteit moet het
uitgangspunt zijn. Iedereen moet gelijk worden behandeld. Als je bij iemand de naam van een



Commissievergadering nr. C157 – BRU5 (2012-2013) – 20 maart 201322

politieke partij zet, moet je het wel bij iedereen doen. Anders is het wat sneu voor degene die
plots ziet dat het bij hem is toegevoegd en bij anderen niet.

Er zijn twee procedures. Reactieauteurs kunnen opteren voor registratie, of niet.

In het eerste geval registreert de reactieauteur zich op de site en geeft hij of zij naast naam,
voornaam en e-mailadres ook zijn of haar fysiek adres op. Hij of zij kan ervoor kiezen om
enkel de initialen van zijn of haar familienaam te tonen aan de lezers. De redactie moet de
volledige familienaam wel kunnen zien. Tijdens de werkuren gaan de reacties in dit geval
onmiddellijk online. Een redacteur van de nieuwssite krijgt bij elke reactie een waarschuwing
dat de reactie moet worden nagelezen, maar die nalezing gebeurt niet voorafgaandelijk aan de
publicatie.

Wanneer de reactieauteur zich niet registreert, dient hij of zij enkel naam, voornaam en e-
mailadres op te geven, maar geen fysiek adres. Ook hier geldt dat hij of zij kan kiezen om
enkel de initialen van zijn of haar familienaam te tonen aan het publiek. Als je reageert, moet
je volledige familienaam erop staan, dat is mijn persoonlijke mening. Maar goed, zo is het
beleid. Je kunt dan wel kiezen of je familienaam er al of niet bij moet staan. Dan zal een
redacteur voorafgaandelijk nalezen of het in orde is.

Deze procedure is vrijwel identiek aan de wijze waarop de VRT werkt in het opiniegedeelte
van deredactie.be. De filosofie achter de regel, zo deelt brusselnieuws.be mij mee, waarbij de
familienaam onzichtbaar kan worden gemaakt, is de volgende: lezers moeten bekend zijn bij
de redactie om manipulatie te vermijden, maar hebben anderzijds ook het recht om een
mening te formuleren zonder dat die jaren later nog op het internet te vinden is met hun
volledige naam. Ten persoonlijken titel, hier ben ik het niet mee eens, maar dat is iets anders.

Als je een mening hebt, kom er dan voor uit. Later kun je van mening veranderen. Ieder moet
zijn verantwoordelijkheid nemen. Wij doen dat ook, zoals mensen die reageren dat ook
moeten doen. Als men dat zou doen – wat veel mensen vinden dat zou moeten gebeuren –,
dan is de reactie dat veel reactieauteurs hun toevlucht zullen nemen tot een fictieve naam.
Wat is dan het verschil tussen Bruno D. L., om maar iets te zeggen, en de volledige naam?
Veel verschil maakt dat allemaal niet uit. Ook de deredactie.be en De Standaard werken op
die wijze. Brusselnieuws.be neemt dus over wat andere gezaghebbende nieuwssites ook doen.

Ik ben niet van plan om me daarmee bezig te houden, omdat ik vind dat de redactionele
onafhankelijkheid zeer groot is. Het is ook hun verantwoordelijkheid. Binnenkort hebben we
de hele fusieoperatie, waarin we dat decretaal zullen verankeren, ook in de
beheersovereenkomst. Het lijkt me een taak te zijn van de raad van bestuur om een duidelijke
klachtenprocedure uit te werken. Iedereen moet gelijk worden behandeld. Op die manier is er
een deontologische code en daarin staat duidelijk dat aanstootgevende of misleidende teksten
en persoonlijke aanvallen niet worden gepubliceerd.

Zo kent u meteen ook mijn persoonlijke mening, en ziet u dat er bij mij enige ergernis is – bij
veel mensen zal dat af en toe wel eens gebeuren – over het gedrag. We moeten ook kijken
naar het volledige plaatje, en daar staat de onafhankelijkheid voor.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Minister, ik onderschrijf volledig het pleidooi voor journalistieke vrijheid
en de onafhankelijkheid van de redactie. Ik hoop dat die ook bewaard en bewaakt blijven bij
de fusieoperatie waarover u sprak. Ik deel absoluut uw persoonlijke mening dat het publieke
veld in Vlaanderen en Brussel eigenlijk veel meer nood heeft aan een opendebatcultuur, met
wederzijds respect en waarbij men weet wie debatteert. Ik begrijp u ook volledig als u zegt
dat u zich daar niet per se in wilt mengen. De rode draad in mijn vraag en in de klachten van
de mensen die me daarover hebben gecontacteerd, was die van de ongelijke behandeling. Ik
zal die mensen wijzen op de kanalen die ter zake beschikbaar zijn. Ik zal hun vragen dat ze op
die andere plaatsen nog eens zouden aandringen. Als dit echter zo blijft, dan meen ik toch wel



Commissievergadering nr. C157 – BRU5 (2012-2013) – 20 maart 2013 23

dat ik daarop zal terugkomen. Dan vind ik het wél noodzakelijk dat het parlement zijn
controlefunctie vervult tegenover u en de redactie.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de ontwikkeling van een zorgdorp in
Koekelberg
- 1075 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het stopzetten van de
woonzorgplannen op de voormalige KUB-site in Koekelberg
- 1090 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, minister, geachte leden, mijn vraag gaat inderdaad over de
vroegere KUB-site in Koekelberg. Sint-Vincentius vzw had lange tijd plannen om daar
gezondheidsvoorzieningen voor senioren te vestigen, om daar zogeheten woonzorgplaatsen te
realiseren. Als onze informatie klopt, kon het gemeentebestuur zich daar echter moeilijk in
vinden. Het project werd aangepast: men ging voor een groter, gemengder project met wat
minder nadruk op ouderenzorg.

Om dat te kunnen realiseren, moest het bijzonder bestemmingsplan worden gewijzigd. Er
werd overleg opgestart om dat te doen. Volgens de vzw duurde dat proces echter te lang. Ze
vreesde dat haar Vlaamse erkenning niet meer geldig zou zijn.

Minister, we volgen dit dossier al een tijdje in de commissie. Onder meer de heer Segers
vroeg u recent nog een stand van zaken met betrekking tot dit project. Minister, kunt u het
nieuws bevestigen dat de vzw de plannen in Koekelberg opbergt? Blijkbaar zou ze nu andere
plannen hebben, zij het met dezelfde doelstelling, namelijk gezondheidsvoorzieningen maken
voor senioren, en dat in Evere en in Sint-Jans-Molenbeek. Klopt dat? Natuurlijk bent u niet
de functioneel bevoegde minister als het gaat over Nederlandstalige bejaardenvoorzieningen
in Brussel, maar we weten allemaal dat er een tekort is op dat vlak. Welke inspanningen doet
u, samen met de functioneel bevoegde minister, om dat te verhelpen? Denkt u dat de Vlaamse
programmatie voor rusthuizen of Nederlandstalige seniorenvoorzieningen zal worden
bereikt?

Het gaat over een grote en goed gelegen site. Zijn er plannen voor een nieuwe bestemming?
Persoonlijk dacht ik eventueel aan studentenhuisvesting, maar het spreekt vanzelf dat de
capaciteitsdruk op de scholen ons ook doet overwegen bijkomende onderwijsplaatsen en
scholen te maken. Is dat een mogelijkheid? Die problematiek van het tekort aan plaatsen in
onze scholen in Brussel kaarten we al zo dikwijls aan in dit parlement. Deze grote site zou
een antwoord kunnen bieden.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Ik zal de essentie van deze vraag niet hernemen, want die is bekend.
De heer Delva heeft de jongste ontwikkelingen toegelicht. Minister, de voorbije jaren zijn er
twee mogelijkheden geweest met betrekking tot deze site. Er was de interesse van die vzw
om er woonzorgplannen uit te voeren. Uiteindelijk heeft de investeerder afgehaakt omdat er
werd getreuzeld met bepaalde bestemmingsplannen.

Hoe staat u tegenover die jongste ontwikkelingen in dit dossier? Hoe beoordeelt u de rol van
de hierbij betrokken partijen? Kon het stopzetten van de plannen eventueel worden
vermeden? Worden alle andere voorziene plaatsen nog gerealiseerd? Bleven de voorgaande
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vergunningen effectief gevrijwaard tot 2015? Er was immers sprake van dat die konden
worden verlengd, maar goed, de man heeft afgehaakt. Blijven de recreatieplannen voor de
sporthal, die aangekocht is door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), ongewijzigd?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het in gebruik nemen door het atheneum van
Koekelberg van de hele site, met de bijbehorende vernieuwing en uitbreiding in het kader van
DBFM (Design, Build, Finance, Maintain)?

De voorzitter: De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: Men ondervraagt hier de regering over wat er met die gebouwen
gebeurt, maar wie is nu de eigenaar van die gebouwen? Is dat de VGC? Is dat het Ministerie
van Onderwijs? Ik verontschuldig me als dat evident zou zijn, maar ik begrijp de vraag alleen
als de VGC of de Vlaamse overheid daar op een of andere manier eigenaar van zouden zijn.
Men heeft het hier over bestemmingswijzigingen. Ik stel die vraag maar om het debat
enigszins te begrijpen.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Minister, enkele weken geleden was ik toeschouwer bij een debat waarop
u aanwezig was, over jongeren en holebi’s. Dat werd georganiseerd door JOETZ vzw. Het
atheneum zit nu in die oude gebouwen van wat vroeger de Katholieke Universiteit Brussel
(KUB) heette, en daarvoor Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius (UFSAL). In de marge
daarvan vroeg ik wat de toekomstige bestemming zou zijn. Zij zijn daar immers tijdelijk
gehuisvest. Tot mijn verbazing hoorde ik ook dat er plannen waren om daar een niet-
onderwijsbestemming aan te geven.

Minister, ik ben daar zelf toen niet verder op ingegaan. Ik heb u op voorhand gezegd dat ik
hier niet mijn tijd zal besteden aan het thema van het onderwijs, omdat er andere
onderwerpen zijn die ik wil volgen. Ik sluit me echter wel aan bij de vraagstellers, maar dan
in de andere richting. Brussel heeft heel wat noden op onderwijsvlak. Er is absoluut geen
overschot aan lege terreinen of lege gebouwen om nog onderwijsinstellingen te huisvesten.
Als er dan toch geen plannen zijn met betrekking tot de zorg, is het dan niet mogelijk om dit
te gebruiken voor het onderwijs?

Dat is een enorm grote oppervlakte. Dan heb ik het over zowel het basisonderwijs als het
secundair onderwijs, want ik meen dat het capaciteitsdossier in het secundair onderwijs de
komende jaren ook op ons afkomt. Ik ben niet gekant tegen een gebruik voor de zorg, maar in
het onderwijs is de nood zo groot dat dit me zeer vreemd zou lijken voor een gebouw dat ooit
met geld van Onderwijs is gebouwd. Wie de eigenaar ervan is, laat me op dat moment dan
koud. Ik pleit ervoor dat men die onderwijsbestemming toch zou behouden.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: De enige reden waarom deze vraag aan mij kan worden gesteld, is
omdat we een tegemoetkoming geven in het kader van de woonzorgproblematiek. Mijnheer
Van Rompuy, u hebt gelijk. Het is niet het Ministerie van Onderwijs dat de eigenaar is, noch
is de Vlaamse overheid dat. Er is een andere sitebeheerder. Ooit was de Hogeschool-
Universiteit Brussel (HUB) de eigenaar. Ik laat nog eens verifiëren of de HUB nog eigenaar
is, of die gebouwen ondertussen al heeft doorverkocht. Ik neem aan dat deze vragen dus
worden gesteld vanuit de invalshoek van de woonzorg.

Dit was inderdaad een ideale plaats om woonzorgvoorzieningen te bouwen. Sint-Vincentius
heeft nog altijd de ambitie om op die site een woonzorgproject, namelijk een kleinere
zorgunit, uit te bouwen. Ze zullen dat bekijken nadat het nieuwe BPA is bekeken.

Nogmaals, de Vlaamse overheid is geen partij in dezen. Medio 2011 was elke partij het zo
goed als eens over het uitvoeren van het masterplan voor de site. Er is echter een probleem
ontstaan met de onderlinge afstemming van de diverse procedures. In september 2011 heeft
de gemeente Koekelberg beslist om het BPA op de KUB-site niet te schrappen, maar wel te
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wijzigen. Daardoor trad een hele procedure in werking, die qua timing niet meer verenigbaar
was met de regelgeving van de Vlaamse overheid met betrekking tot de voorafgaande
vergunningen in het kader van het Woonzorgdecreet. Dat is de bevoegdheid van minister
Vandeurzen.

Sint-Vincentius vzw heeft haar voorafgaande vergunningen ondertussen overgedragen naar
twee andere locaties, namelijk Evere en Sint-Jans-Molenbeek. Die overdracht was nodig
opdat de voorafgaande vergunning niet zou verlopen. Er is een omzendbrief over het
Woonzorgdecreet, die stelt dat een nieuwe voorafgaande vergunning die na 1 januari 2010
wordt verleend, voor maximaal vijf jaar geldt. Omdat daar ook clausules aan verbonden zijn
en er op 26 juli 2013 geen nieuwe BPA voor de site zal zijn, laat staan dat Sint-Vincentius al
een bouwdossier zou kunnen indienen, werd beslist om de voorafgaande vergunning over te
hevelen naar nieuwe locaties. Maar er is natuurlijke een ratio legis achter de omzendbrief van
minister Vandeurzen. Dat dossiers van woonzorgprojecten effectief worden gerealiseerd, is
begrijpelijk, alleen heeft het in deze context een andere uitwerking gekend, die uiteraard
ongewild is.

De geplande plaatsen zullen worden gerealiseerd, zij het op twee andere locaties: de August
De Boeckstraat in Evere en de Condorlaan te Molenbeek. Het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid is daarmee akkoord gegaan.

Het is de bedoeling dat er 174 woongelegenheden woonzorgcentrum komen, 10 plaatsen
kortverblijf, 60 wooneenheden serviceflats/assistentiewoningen en 60 plaatsen herstelverblijf.
Hiervan gaan 110 woongelegenheden woonzorgcentrum samen met 10 plaatsen kortverblijf
over naar de site in Evere. Daar komen ook serviceflats. De andere plaatsen gaan over naar
Molenbeek. Dat betekent dat er door de verschuiving extra plaatsen zullen worden
aangeboden. Dat is het positieve in dit dossier.

De geplande Vlaamse programmatie voor de woonzorgcentra werd, op 44 woongelegenheden
na, volledig opgenomen. Hiervan is nog 1 woongelegenheid vrij in de 70 procentzone en zijn
er nog 43 woongelegenheden vrij in de 30 procentzone. Dat onderzoek loopt nog. Dat
betekent dat de volgende maanden en jaren verschillende Vlaams erkende woonzorgcentra de
deuren zullen openen. Het rusthuis Pagode zal medio 2013 opengaan voor 40 bewoners en
zal tegen het einde van het jaar plaats bieden aan 150 ouderen. In Evere is de bouw bezig van
woonzorgcentrum Sint-Vincentius en woonzorgcentrum Sint-Jozef, met 30 plaatsen voor
dementerende ouderen en 17 serviceflats, samen met het lokaal dienstencentrum Aksent.
Intussen werd ook een bouwvergunning verleend voor de Parkresidentie in Jette, met 90
woongelegenheden woonzorgcentrum, 3 plaatsen kortverblijf, 32 serviceflats en een lokaal
dienstencentrum, en voor De Overbron in Neder-Over-Heembeek, voor een uitbreiding met
15 extra plaatsen woonzorgcentrum. Dat betekent dus dat er de komende jaren wel degelijk
extra plaatsen zullen bijkomen.

Van de verdere ontwikkelingen ben ik niet op de hoogte. We zijn daar helemaal geen partner
in. Ik weet wel dat de VGC de sporthal in Koekelberg verder zal gebruiken, zoals in haar
sportbeleidsplan staat.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, ik dank u voor het antwoord. Misschien heb ik het verkeerd
begrepen, maar helemaal in het begin van uw antwoord stelde u dat de vzw Sint-Vincentius
toch nog een woonzorgproject op de KUB-site zou willen realiseren.

Minister Pascal Smet: Als het BPA is opgemaakt en er wordt in voorzien, willen ze daar
toch nog een project realiseren.

De heer Paul Delva: Dus is het project niet opgeborgen, zoals ik meende te hebben
begrepen?
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Minister Pascal Smet: Het grote project is opgeborgen, het zal een kleiner project zijn,
namelijk een zorgunit.

De heer Paul Delva: Het feit dat er in Molenbeek en Evere plaatsen komen, is schitterend en
een heel goede zaak. Dat er toch nog een project zou komen op de site zelf, weze het
kleinschaliger, is prima. Klopt het dat er ondertussen onderwijs wordt aangeboden, of zou
worden aangeboden? Ik hoorde dat onder andere het atheneum van Koekelberg kijkt naar de
site of er al zit. Dat zou een goede zaak zijn. Als u daar geen informatie over hebt, het zij zo.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Mijnheer Delva, net daarom verbaasde het mij toen ik op dat debat
aanwezig was. Het atheneum van Koekelberg is daar nu voor een groot stuk ondergebracht
omdat men aan het verbouwen is. Toen ik vroeg welke inrichtende macht daar onderwijs zou
aanbieden als het atheneum eruit trekt, zei men dat men dacht dat er iets voor senioren zou
komen. Ik wil niet ongevoelig zijn voor die problematiek, want ik ken ook de tekorten op dat
vlak, maar ik denk dat de tekorten rond vergroening net nog nijpender zijn dan die rond
vergrijzing. Het zou mij echt verbazen dat 20 of 25 jaar geleden geld is gegeven bedoeld voor
60 of 70 procent voor het oprichten van onderwijsgebouwen, en dat daar nu een volledig
andere bestemming in zou komen. Ik hoor dat er een kleiner project komt. Dan is er
misschien toch nog hoop dat de collega’s van de VGC of andere inrichtende machten daar
een stuk van kunnen recupereren.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Yamila Idrissi tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het schrappen van de
programmatie van het Brussels conservatorium
- 1199 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het schrappen van concerten door
het Koninklijk Conservatorium
- 1209 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de gevolgen voor de werking van het
Koninklijk Conservatorium van de lamentabele toestand van het gebouw
- 1220 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Minister, ik stel vandaag deze vraag met heel veel schroom.
Eigenlijk ben ik ook wel beschaamd dat we hier vandaag voor de zoveelste keer die vraag
moeten stellen.

Het Koninklijk Conservatorium is een pareltje in Brussel. Er vinden internationale concerten
plaats, ook de Koningin Elisabethwedstrijd. Zodra het sneeuwt, moet men daar potjes en
pannetjes opdiepen om het smeltwater op te vangen. Ik moet u dat niet vertellen, ik denk dat
u daarvan op de hoogte bent. Iedereen in deze commissie is erover verbaasd, er zijn zowel
vragen vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie. Daarom wil ik samen met de vzw
Conservamus dit incident aangrijpen om bij de Vlaamse Regering aan te dringen op een
spoedige oplossing om dat beschermd historisch monument te redden van de aanhoudende
verwaarlozing. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren en dat die aanhoudende
verwaarlozing moet worden aangepakt.
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In de commissievergadering van 16 januari antwoordde u op de vraag van collega Brusseel
dat de Vlaamse Regering, de Waalse Regering en de Franse Gemeenschap gezamenlijk
hebben beslist om de Federale Regering aan te schrijven en aan te manen tot spoed inzake dit
dossier. In uw antwoord gaf u een gedetailleerd overzicht van de stappen die u en uw
collega’s formeel en informeel hebben gezet. U voegde eraan toe dat het nu aan de Federale
Regering was om dringend een vergadering bijeen te roepen waarop beide gemeenschappen
aanwezig zijn.

Minister, u stelt terecht dat het initiatief bij de Federale Regering ligt en ik wil u dan ook
danken voor de reeds gedane inspanningen, alleen zijn we vandaag nog geen stap verder. Ik
treed dan ook graag de woorden van departementshoofd Peter Swinnen bij dat het gebouw
niet geïnteresseerd is in politieke discussies, maar dat er moet worden gehandeld.

Minister, hebben de beide gemeenschappen ondertussen formeel of informeel antwoord
ontvangen op hun schrijven aan de Federale Regering? Zal de Federale Regering het dossier
eindelijk ter harte nemen, en zo ja, wanneer mogen we hier de eerste initiatieven verwachten?
Zo neen, wat zult u dan doen om dit dossier te deblokkeren? Ik hoop van ganser harte dat dit
de laatste keer is dat we naar aanleiding van een of andere heftige regenval of sneeuwval
waardoor er veel problemen zijn in het conservatorium, over dit dossier moeten spreken,
maar dat de volgende keer dat we over dit dossier spreken het zal gaan over de deblokkering
van dit dossier en niet de zoveelste waterinsijpeling in het gebouw.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, ik beperk me tot de vraagstelling omdat de collega de vraag
heeft toegelicht en zeker heeft gerefereerd aan de bespreking in de commissievergadering van
januari van dit jaar.

Ik pik daarop in, want u zei toen: “De Federale Regering moet nu een vergadering
bijeenroepen waarop beide gemeenschappen aanwezig zijn. Wat ons betreft, kan ook het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de stad Brussel erbij zijn en het liefst worden zij als
partner bij het project betrokken. We moeten samen bekijken hoe de hele renovatie van de
vzw Koninklijk Conservatorium kan worden gestart en hoe die moet verlopen.”

Minister, hoe staat u tegenover het voorlopig uitblijven van een versnelde oplossing? Is
bovenstaande vergadering reeds bijeengeroepen? Zo ja, wie was daar aanwezig en wat werd
er concreet besproken en beslist? Hebt u reeds zicht op welk financieel engagement er van de
Vlaamse Gemeenschap gevraagd zal worden?

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, minister, collega’s, de context is voldoende geschetst door
mevrouw Idrissi. Ik zal me beperken tot mijn vragen.

Minister, kunt u een stand van zaken geven van de vooruitgang in dit dossier? Welke stappen
hebt u zelf nog ondernomen?

Ik las ergens dat de twee gemeenschappen een gezamenlijk standpunt zouden innemen ten
opzichte van dit dossier. Klopt dat? Zo ja, wat is dan dat gemeenschappelijke standpunt, dat
we zouden delen met de Franse Gemeenschap?

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel: Ik maak mij immens veel zorgen over de toestand van het gebouw
en over de gemoedstoestand waarin de mensen in het conservatorium moeten werken. De
vragen van de collega’s waren zeer pertinent. Ik deel alle bezorgdheden die zijn geuit.

Ik heb nog een suggestie voor u, minister. Mochten alle dossierbeheerders en politiek
verantwoordelijken inzake het conservatorium enkele dagen of weken gaan logeren in enkele
zalen van het gebouw, waar het binnenregent en -waait, denk ik dat er wel een oplossing uit
de bus zou komen.
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De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik wil dat wel overwegen, als mevrouw Brusseel voor ons het ontbijt
maakt. (Gelach)

Ik moet uiteraard niet overtuigd worden van de toestand van het gebouw van het Koninklijk
Conservatorium, mevrouw Brusseel. Ik heb zelf een hele tijd geleden aan de alarmbel
getrokken. Ik betreur dan ook ten zeerste dat er geen schot in de zaak komt. De eigenaar van
het gebouw is op dit moment de federale overheid: die is verantwoordelijk voor het
eigenaarsonderhoud en voor de staat van het gebouw.

Het ministerie van Onderwijs is daar vandaag niet echt bij betrokken, omdat het een
hogeschool is die in dat gebouw zit, en hogescholen zijn autonoom. We zijn dus geen partner,
maar zijn wel sterk begaan met de toestand van het historisch belangrijke gebouw, de
uitstraling ervan en de omstandigheden waarin de hogeschool moet verblijven.

Net omdat ik het politiek belangrijk vind, heb ik een hele tijd geleden de noodklok geluid en
heb ik ervoor gezorgd dat de Franse en de Vlaamse Gemeenschap in december vorig jaar
gemeenschappelijk een brief gestuurd hebben naar de federale overheid, met de vraag om de
renovatie in handen te nemen, en de mededeling dat wij als beide gemeenschappen bereid
zijn om een financiële bijdrage te leveren om het dossier vooruit te helpen. Op 13 maart is er
dan, opnieuw op mijn initiatief, samen met mijn collega van de Franse Gemeenschap Nollet,
een nieuwe brief vertrokken naar de federale overheid.

In de tussentijd, tussen december en maart, zijn er wel informele contacten geweest, vooral
vanuit mijn kabinet. Ik kan u een lijst bezorgen van alle initiatieven die we achter de
schermen hebben genomen. Dat waren er heel veel.

Ik heb deze week nog met mijn federale collega, staatssecretaris Servais Verherstraeten,
gebeld en hem gezegd dat ik vind dat hij nu een vergadering moet beleggen tussen ministers,
om te bekijken wat kan en wat niet. Hij wil dat ook doen. Die vergadering is gepland voor de
komende dagen.

Er is een issue op federaal niveau. Wil de federale overheid al of niet eigenaar zijn van die
gebouwen? Wil ze mede-eigenaar zijn? Wil ze het overdragen naar de gemeenschappen?
Wordt dat dan geplaatst in de Lambermontgebouwen die moeten worden overgedragen, dan
krijg je weer een hele koppeling van dossiers. Als ze mede-eigenaar wil zijn, in welke
formule, in welke verhouding is dat dan?

In ieder geval kan ik namens de Vlaamse Gemeenschap in flexibiliteit aan die vergadering
deelnemen. Ik zal nu niet zeggen hoeveel geld wij willen of kunnen betalen, want dat zou niet
verstandig zijn. Maar er is wel een duidelijke bereidheid om tot een oplossing te komen. Het
zal een oplossing moeten zijn die sui generis is. Dat kan via participatie van een naamloze
vennootschap naar publiek recht met sociaal oogmerk. Er kunnen andere vormen van
samenwerking worden uitgewerkt. Dat is mij allemaal om het even. Wat ik wil, is dat het
gebouw hersteld wordt. Als het moet, kunnen en willen wij als Vlaamse Gemeenschap
participeren. Ik wil niet zozeer ingaan op wat nu juist de oplossing moet zijn. Dat moeten we
de komende dagen en weken rond de tafel oplossen.

Het klopt dat er een probleem is met de bouwvalligheid van de site, waardoor de
conservatoria hun opdrachten niet meer naar behoren kunnen vervullen. De
Erasmushogeschool bereidt, met mijn medeweten, een ingebrekestelling van de federale
overheid voor in kort geding. Die is immers eigenaar, en een eigenaar moet voor het
onderhoud instaan. Als er geen oplossing komt, volgt een ingebrekestelling. Dat betekent dat
de inrichtende machten van de betrokken hogescholen zelfs schadevergoeding zouden
kunnen vorderen bij de federale overheid voor de geleden schade.

Een volledige overname is eventueel een optie, maar laat ons rond de tafel zitten en een
oplossing zoeken. Maar nogmaals: het is de federale overheid, als eigenaar van het gebouw,
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die de exclusieve verantwoordelijkheid draagt en het initiatief moet nemen. Ik ben heel blij
dat staatssecretaris Verherstraeten de wil heeft uitgedrukt om eindelijk samen met ons rond
de tafel te gaan zitten.

De eigenlijke renovatie kan pas starten als er een akkoord is over het eigenaarschap van de
gebouwen.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik moet eerlijk zeggen dat,
mocht ik mij in de situatie van het conservatorium bevinden, ik heel erg boos zou zijn. Er is
in december een brief van de beide gemeenschapsministers vertrokken met de vraag voor een
vergadering. Die moet er nog komen. Er moet eerst water insijpelen, sneeuw zijn en van alles
gebeuren voor er actie komt van de bevoegde federale minister. Mochten de
gemeenschapsministers geen inspanningen hebben gedaan, dan zou er wellicht niets zijn
gebeurd.

Ik heb ook geen reactie gezien van de bevoegde federale minister. Er is nochtans heel wat
heisa over geweest in de kranten. Er is aan de alarmbel getrokken. Er zijn klokken geluid,
maar ik heb de bevoegde minister niet horen piepen. Dat is toch wel het minste dat zou
mogen gebeuren: een minister die de bezorgdheid begrijpt, ook al kan hij er niet onmiddellijk
iets aan doen. Ik heb dat nergens gelezen, tenzij ik me vergis en dan wil ik me er ook voor
verontschuldigen.

Ik begrijp ook dat de Erasmushogeschool erover denkt om een ingebrekestelling te doen. Ik
denk dat het water echt aan de lippen staat en dat men niet meer met een kluitje in het riet wil
worden gestuurd.

Minister, ik wil u bedanken voor de onophoudelijke inzet in dit dossier. Tegelijk wil ik u ook
vragen om ons op de hoogte te houden van de informele contacten en van de vergadering met
de ministers. Ik hoop dat er een constructieve oplossing komt voor de problemen die er zijn.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, minister, druppels in potten en pannen kan wel eens tot
een melodie leiden, maar in dit geval leidt het tot kakofonie. Ook wij hopen dat het gebouw
krijgt waar het recht op heeft, en wel zo snel mogelijk.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed dat er na zoveel
jaren beweging in het dossier komt. Ik hoop het van harte. Ik hoop dat de vergadering die
wordt gepland tussen het federale niveau en de gemeenschappen, concreet tot resultaten kan
leiden. Het conservatorium en alle mensen die er werken, verdienen dat absoluut.

Minister, ik begrijp dat de gemeenschappen terecht hun schouders onder dit dossier zetten. Ik
ben blij dat ze dat doen, maar is er ook een begin van een gemeenschappelijk standpunt over
het dossier?

Minister Pascal Smet: Tussen de drie, bedoelt u? Vandaar dat ik heb aangedrongen op een
ministeriële vergadering, want dan moet ook de federale overheid kleur bekennen. Alles staat
of valt met de vraag of de federale overheid mede-eigenaar wil blijven van het gebouw of
niet.

De heer Paul Delva: Af en toe wordt het voorgesteld alsof het de federale overheid tegen de
twee gemeenschappen is en dat die twee gemeenschappen onderling een standpuntbepaling
zouden hebben gedaan. Maar dat is dus nog niet het geval.

Minister Pascal Smet: We hebben wel een gemeenschappelijk standpunt, in die zin dat we
gezegd hebben dat we bereid zijn een oplossing te zoeken waarbij een significante
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participatie van de gemeenschappen op tafel kan liggen. Die wil is er wel, vandaar ook de
gemeenschappelijke brief. Wat de juiste oplossing zal zijn, moeten we samen bespreken.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


