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Voorzitter: de heer Piet De Bruyn

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de concrete invulling van de
komende 11 juliviering
- 877 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, op een schriftelijke vraag van mij in december 2013 over de
evaluatie van de voorbije 11 juliviering in Brussel gaf u een inleiding tot wat we de komende
editie mogen verwachten. De plannen zijn alvast erg ambitieus, wat we alleen maar kunnen
toejuichen. Het is logisch dat onze hoofdstad een mooie viering van de Vlaamse feestdag
verdient.

Het succesvolle dansthema blijft centraal staan en wordt uitgebreid naar vier genres. Ook de
feestzone wordt uitgebreid en zal zich ruimer uitstrekken dan de Grote Markt. Bovendien
moet actieve participatie de kernwaarde vormen, wat via een voortraject moet worden
bewerkstelligd. Daarvoor zullen ambassadeurs die in Vlaanderen en Brussel opduiken en een
bekende Vlaming instaan als gezicht van de hele campagne.

Zoals beloofd is ook het Vlaamse karakter ter sprake gekomen bij de evaluatie. Zo zal er de
komende editie extra aandacht worden geschonken aan het goed herkenbaar maken van de
feestzone van de Vlaamse Gemeenschap en waarop het georganiseerde evenement betrekking
heeft. Ook in het voortraject en in de programmering moet het Vlaamse karakter bewaard
worden en is er sprake van Nederlandstalige hiphop.

Over het Vlaamse karakter van de voorbije editie zei u in de vergadering van de commissie
Brussel van 23 oktober nog: “11 juli was niet veraf, maar het klopt dat iemand die een beetje
achteloos of niet aandachtig was, niet kon weten dat dit het feest van de Vlaamse Gemeenschap
was in Brussel. Laten wij daar niet flauw over doen, ook de organisatoren zelf beseffen dat.”

Hoe dan ook, er zijn nu alvast een pak goede intenties. Langs deze weg wil ik dan ook graag
een bevestiging daarvan vragen en een meer concrete invulling van de plannen. Kunt u de
plannen al wat concreter toelichten? In hoeverre zijn de plannen definitief? Wanneer mogen
we een definitieve voorstelling van de komende editie verwachten? Hoe zal men het Vlaamse
karakter van deze 11 juliviering concreet invullen? Hoe zal men de feestzone goed
herkenbaar maken? Hoe zal men Brussel als hoofdstad van Vlaanderen concreet
positioneren? Wat vormden de concrete parameters om het evenement globaal te evalueren?

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem: Ik sluit me aan bij de vragen van de heer Segers, maar heb ook
nog een bijkomende vraag. Elk jaar ontstaat er een kleine polemiek over de wijze waarop de
openbare omroep het Feest van de Vlaamse Gemeenschap verslaat en uitzendt. In hoeverre
zijn er voor dit jaar al afspraken met de openbare omroep om de 11 juliviering vanuit Brussel
al dan niet uit te zenden?

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik sluit me graag aan bij de terechte vragen van collega Segers en bij de
aanvullende vraag van collega Van Hauthem. Als de publieke omroep de 11 juliviering op tv
zou brengen, zou dat als een megafoon werken voor dat evenement. Het zou
honderdduizenden mensen meer kunnen bereiken dan vandaag het geval is. Ik hoop dus echt
dat we daar dit jaar opnieuw werk van kunnen maken.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Zoals ik vroeger al heb uiteengezet, leidde de eerste editie van
‘Brussel danst!’, met dans en muziek in de hoofdrol, een vijfjarentraject in om het publiek op
de Vlaamse feestdag aan het dansen te krijgen. Het is de bedoeling om het draagvlak van het
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap te verbreden door alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun
taal of achtergrond, samen te brengen rond ‘Brussel danst!’ op het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap. Er zullen niet alleen partners worden betrokken vanuit het professionele
culturele circuit, maar ook amateurs en vrijwilligers.

De komende editie zal de volgende uitgangspunten hanteren. Eén: het principe van cocreatie.
Twee: er wordt gestreefd naar een actieve participatie van het publiek. Drie: er wordt een
verbreding, en vooral een verjonging, van het publiek beoogd. Vier: de laagdrempeligheid van
het evenement blijft belangrijk. Vijf: het is een gratis evenement. En zes: ‘Brussel danst!’ blijft
op verschillende locaties plaatsvinden, namelijk de Grote Markt, het Muntplein, de Spiegelzaal
in het Brussels Parlement, het stadhuis en een parcours in het centrum van de stad.

Het voortraject zal jaar na jaar een meer prominente plaats innemen. De bedoeling is om elk
jaar met een groeiende groep deelnemers naar 11 juli toe te leven. Dit jaar inventariseert
Muntpunt vanuit het team Partnerwerking alle bestaande dansinitiatieven. Muntpunt kan
daarvoor rekenen op de hulp van de Brusselse gemeenschapscentra en van de Brusselse
cultuurbeleidscoördinatoren, evenals op de hulp en expertise van Danspunt. Het dansaanbod
in de Vlaamse Rand wordt in kaart gebracht in samenwerking met vzw ‘de Rand’. Op basis
van die lijst worden twee zaken onderzocht. Enerzijds: wat zijn kwaliteitsvolle initiatieven
die eventueel ook een plaats kunnen krijgen op de ‘Brussel danst!’-affiche van 11 juli? En
anderzijds: welke onderdelen van het bestaande dansaanbod kunnen het ‘Brussel danst!’-logo
krijgen en kunnen worden opgenomen in de kalender van de website?

De website krijgt in 2014 immers een meer prominente rol. Niet alleen zal daarop alle
praktische informatie in verband met het evenement op 11 juli te vinden zijn, maar vanaf medio
maart zal er ook een kalender raadpleegbaar zijn, waar bestaande dansinitiatieven opgelijst
staan. De ambitie is om de kalender jaar na jaar te laten groeien en zo een platform te creëren,
waarin iedereen die op zoek is naar informatie over dans, er zijn of haar gading kan vinden.

Vanaf 2014 zal ook aan alle bestaande dansinitiatieven de kans geboden worden om het
‘Brussel danst!’-logo te koppelen aan hun activiteit. Op die manier wil men het logo en de
naam ‘Brussel danst!’ beter bekend maken en Brussel als dansstad beter uitdragen. Zo
ontstaat ook een grotere herkenbaarheid en wordt een duidelijkere link gelegd met het thema
van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Op die manier wordt 11 juli de apotheose van
de talrijke initiatieven in het voortraject.

De krachtlijnen voor de organisatie staan vast. Muntpunt werkt momenteel volop aan de
gedetailleerde invulling. Er lopen heel wat gesprekken met artiesten voor de verschillende
programmaluiken. Eind april zal dat allemaal grotendeels ingevuld moeten zijn. Tot begin
juni kunnen er nog namen worden toegevoegd.

In samenwerking met straatdecorateurs en logistieke experten onderzoeken we op welke
manier het parcours op een budgetvriendelijke manier tot een echte feestzone kan worden
afgebakend, waarbij het voor iedereen duidelijk is dat ‘Brussel danst!’ het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel is. Het feit dat dit feest in Brussel wordt georganiseerd, is
uiteraard een evidente bevestiging voor Brussel als hoofdstad van Vlaanderen. Er wordt
uiteraard gestart met het officiële gedeelte in de voormiddag in het stadhuis, waar iedereen
aanwezig zal zijn.

We zullen ook dit keer aan de hand van exit-enquêtes de editie van 2014 evalueren. Mensen
zullen worden ondervraagd, het aantal ondervraagde mensen en organisaties zal worden
opgedreven.

De concrete organisatie zal dus eind april, begin mei klaar zijn. Op die manier zal het ook
worden verduidelijkt.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er dit jaar voetbal wordt gespeeld in een land. Met het
swingende karakter van dat land zal op 11 juli rekening worden gehouden. Mijnheer Segers,
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ik zou uw partijgenoten dringend willen vragen om niet zoals vorig jaar uit de bol te gaan en
iedereen van het plein te dansen. Al duwend te dansen. (Opmerkingen van de heer Willy
Segers)

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, dank u voor uw antwoord. De evaluatiebijeenkomsten,
waarbij toch een aantal collega’s betrokken waren, leerden ons dat de inhoudelijke
vernieuwing van vorig jaar uiteraard kan worden voortgezet en dat er zelfs redelijk steile
ambities zijn voor de volgende edities.

U weet wat het kernpunt was van onze evaluatie: de algemene betrokkenheid en de
herkenbaarheid, dat het het Feest van de Vlaamse Gemeenschap was. Ik merk dat hieraan
toch de nodige aandacht wordt besteed, zeker en vast ook in het voortraject. Dat is niet slecht.
Een van de evaluatiepunten van de organisatoren zelf was dat zij bij de vorige editie weinig
voorbereidingstijd hadden. Het kan zeker in het voortraject worden opgenomen, zodat de
herkenbaarheid duidelijk wordt. Iedereen die deelneemt aan die feestdag, moet weten dat het
om het Feest van de Vlaamse Gemeenschap gaat.

Minister, u geeft aan dat het programma eind april, begin mei definitief zal worden
vastgelegd. Wordt dit ook voorgelegd aan of bekrachtigd door de Vlaamse Regering of is het
een eigen initiatief?

Minister Pascal Smet: Het wordt niet bekrachtigd.

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 opvang van daklozen in Brussel
- 992 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, minister, collega’s, deze vraag zat in de pijplijn maar is
ondertussen door de computermodellen wat afgezwakt. Ik heb het meer bepaald over de
eerste winterprik eind januari. Toen werd het probleem van de opvang van daklozen in
Brussel opnieuw actueel gesteld. Zoals elk jaar zijn daar politiek verantwoordelijken bij
betrokken. Men speelt daarbij wel al eens de bal gemakkelijk aan elkaar door. Minister, ook u
hekelde deze politieke spelletjes op uw Facebookpagina: “Het revolteert me dat in een stad
als Brussel met 1,2 miljoen mensen al die bevoegde maar niet verantwoordelijke mensen er
niet in lukken om een eigenlijk vrij eenvoudig probleem op te lossen.”

Winteropvang ligt op het kruispunt van bevoegdheden tussen de federale overheid, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de lokale OCMW’s. De ministers
uit de Vlaamse Regering, waaronder u, zijn niet rechtstreeks bevoegd of betrokken. Niettemin
hebt u als Vlaams minister bevoegd voor Brussel wellicht enkele middelen om een
belangrijke rol te spelen. Denk maar aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) die op
het terrein kan worden ingezet. Hiernaast zijn er ook nog de middelen uit het Brusselfonds
om te investeren in alle mogelijke Vlaamse initiatieven op het hoofdstedelijke terrein.

Hebt u de VGC gevraagd om meer aandacht te hebben voor initiatieven rond
armoedepreventie en armoedebestrijding? Hoe is de toelage van de Vlaamse Gemeenschap
aan de VGC deze legislatuur geëvolueerd en welk aandeel van deze toelage werd ingezet
voor armoedepreventie en armoedebestrijding? Kunt u ons een overzicht geven van
initiatieven rond armoedepreventie en armoedebestrijding die door u via het Brusselfonds
betoelaagd werden? Hebt u recent nog met uw betrokken Vlaamse collega’s overleg gepleegd
over de problematiek van de daklozen in winterperiodes?
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De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Deze vraag van de heer Segers is natuurlijk een prangende vraag. Er
wordt elk jaar heel wat over verteld. Er zijn in het verleden zeker een aantal dingen fout
gelopen. Maar we moeten ook vandaag naar de situatie op het terrein kijken, naar hoe het dit
jaar geregeld is. Als ik het goed heb, is het zo dat door een aantal afspraken die werden
gemaakt op een aantal beleidsniveaus, er vandaag, volgens mijn informatie, helemaal geen
plaatstekort is. Er zijn zelfs tientallen plaatsen op overschot. Het is een heel prangend
probleem en er is niets pijnlijker dan te moeten vaststellen dat mensen bij zeer koude
temperaturen geen dak boven hun hoofd vinden. Maar als we nagaan hoe het dit jaar is
geregeld, kunnen we toch van een grote stap voorwaarts spreken.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Voorzitter, minister, collega’s, ik ben blij dat de heer Segers deze
vraag heeft gesteld en ik ben zelfs heel blij met de vraag van de heer Delva.

Eigenlijk toont de situatie van de daklozenopvang in Brussel aan hoe pijnlijk ze is. Iedereen
voelt zich verantwoordelijk, niemand is bevoegd. We blijven daklozen gebruiken in een
knikkerspel waarbij er andere rekeningen worden vereffend in plaats van het probleem op te
lossen. Dat is pijnlijk en tragisch. Het is zelfs beschamend dat we vandaag in deze commissie
zulke vragen moeten stellen en dat we nog niet merken dat er naar oplossingen wordt
gezocht. Het enige wat men hoort van de bevoegde overheden in Brussel is dat men de bal
doorspeelt naar elkaar. Het is ieder jaar hetzelfde verhaal en ieder jaar een vrij pijnlijk
schouwspel. Politici moeten niet de bal naar elkaar doorspelen, maar oplossingen zoeken
voor heel prangende problemen. Het daklozenprobleem in Brussel is een heel prangend
probleem.

Minister, welke stappen zijn er gezet? Ik besef heel goed dat de verantwoordelijkheden
vooral in Brussel liggen, maar ik zou toch graag uw mening horen.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Voorzitter, collega’s, ik heb op mijn Facebookpagina gezet wat ik
erop heb gezet natuurlijk. Ik sta achter ieder woord.

Ik blijf het een schande vinden hoe het wordt aangepakt. Ik ken er alles van, want ik ben zelf
vijf jaar bevoegd geweest. Op het einde van de vorige legislatuur hebben we uiteindelijk met
iedereen een akkoord bereikt om tot een oplossing te komen. Ik kan enkel vaststellen – maar
ik wil niet te veel kritiek geven, want anders wordt het weer opgeblazen – dat het niet is
uitgevoerd. Het akkoord was bedoeld om tot een structurele oplossing te komen: een
verantwoordelijke dienst waar de verantwoordelijkheid nu verspreid is over verschillende
diensten. Ik weet dat het allemaal niet gemakkelijk is, maar het akkoord lag op tafel en is niet
uitgevoerd.

Los van alle bestuurlijke verantwoordelijkheden, blijf ik het een probleem vinden dat er
mensen op straat zitten en liggen in een stad als Brussel. Er is misschien wel plaats over in de
opvangcentra – ik ben bereid om dat te geloven –, maar toch slapen er nog elke nacht mensen
op straat. Ik vind dat men veel actiever moet zijn, want ik vind dat het niet kan. Ik zou veel
dwingender optreden om die mensen van straat te halen, maar dat is iets anders.

Ik heb me niet zozeer gericht tot de VGC, maar tot de GGC. Er zijn twee ministers bevoegd.
Er is structureel overleg met de VGC over armoedepreventie en armoedebestrijding in het
Permanent Armoedeoverleg en de Interministeriële Conferentie (IMC) Maatschappelijke
Integratie, waar mijn collega Ingrid Lieten de Vlaamse Regering vertegenwoordigt.

Er zijn twee dotaties: een algemene dotatie en een dotatie voor gemeenschapsinfrastructuur. De
algemene dotatie is niet geoormerkt. Dat betekent dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie
autonoom beslist over de aanwending ervan. Daarnaast is er ook een subsidie voor de uitbouw
van brede schoolprojecten, en diverse middelen uit sectordecreten op het vlak van
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gemeenschapsbevoegdheden. In diverse sectordecreten wordt expliciete aandacht gevraagd
voor kwetsbare groepen: in het Stedenfonds, bij lokaal jeugdbeleid of lokaal sportbeleid. Het is
niet altijd exact te bepalen hoeveel procent naar armoedepreventie en armoedebestrijding gaat.

De VGC krijgt ook enkele expliciete subsidies. Zo is er 220.000 euro die minister Lieten
vanaf 2014 toekent voor lokale kinderarmoedebestrijding. Er is 35.000 euro die minister
Vandeurzen aan de VGC heeft verleend ter ondersteuning van de regionale
samenwerkingsverbanden inzake de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Er is 62.000 euro
voor lokaal sociaal beleid en 86.000 euro voor regionaal welzijnsoverleg. De VGC werd ook
betrokken bij de provinciale rondes rond kinderarmoede. Alle initiatieven die wij vanuit het
Brusselfonds betoelagen, kunt u op de website vinden. U zult merken dat er middelen van het
fonds gaan naar twee inloopteams voor een project preventieve gezinsondersteuning met
bruggen naar onderwijs en werk. En in mijn beleidsbrief Brussel 2013-2014 kondig ik een
ondersteuning aan van het Brussels Platform Armoede.

De formele coördinatie gebeurt dus in de IMC Maatschappelijke Integratie en uiteraard is er
ook informeel overleg. Eigenlijk was mijn bericht op Facebook gericht naar de GGC omdat
daar de hoofdverantwoordelijkheid ligt.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik dank u voor de toelichting. Er zijn inderdaad een heleboel
steunmaatregelen terug te vinden, maar ik doelde vooral op het aspect dakloosheid in de
winterperiode omdat men dan vooral met de problematiek wordt geconfronteerd. Het is een
terechte opmerking dat er ook een daklozenproblematiek is buiten de winterperiode die moet
worden opgevolgd.

Voorlopig is er nog geen echte winter. De weergoden zijn ons even gunstig gezind, maar
vorig jaar heeft het tot in maart gewinterd. Laat ons dus nog maar even afwachten.

Ik noteer alvast dat ook minister Lieten betrokken is en dat we dus een vinger aan de pols
kunnen houden.

De heer Paul Delva: Minister, u kijkt vooral naar de GGC. Vindt u dat de GGC dit jaar
tekortschiet? Ik heb een oplijsting gemaakt van alles wat de GGC heeft beslist. Me dunkt dat
er in heel wat plaatsen voorzien is. Wat verwijt u de GGC vandaag?

Minister Pascal Smet: In een bepaald hoofdstuk staat dat ze een dienst moeten oprichten,
waarbij de stad Brussel en de diensten van de GGC in één dienst opgaan en waarbij alle
OCMW’s betrokken worden, zodat er een einde komt aan het pingpongspel en om te zorgen
voor solidariteit in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Die dienst is bij mijn weten niet
opgericht. Er is ook te weinig structureel overleg geweest.

Die saga had niet mogen plaatsvinden. Het is niet goed om de bal door te spelen op dat
moment. Of het gaat om mensen zonder papieren of niet, dat is allemaal niet relevant.
Daarmee moet je rekening houden bij de afrekening achteraf, daar ben ik het wel mee eens,
maar op het moment zelf moet je met diensten samenwerken en als er een acuut probleem is
moet je onmiddellijk noodopvang hebben. Toen ik nog bevoegd was in Brussel, hadden we
altijd noodopvang, namelijk in metrostations. Als er bijvoorbeeld door de koude een
probleem ontstond, waren er afspraken gemaakt met de MIVB dat daar onmiddellijk
noodopvang kon gebeuren. Dat is niet ideaal, maar het is wel een manier om mensen op te
vangen als het nodig is.

Ik denk inderdaad dat men in gebreke blijft. Ik weet ook dat het niet gemakkelijk is in de stad
Brussel. Ik zeg niet dat het van een leien dakje gaat, maar er had meer kunnen gebeuren.
Goed, dat debat moeten we hier niet voeren.

Mevrouw Yamila Idrissi: Ik ben verbaasd over de opmerking van de heer Delva. De winter
begint op 21 december. Elk jaar is er een mediaspektakel waarbij daklozen worden gefilmd.
Dan is er grote verontwaardiging. Daarna krijg je nog verhalen dat er opvangplaatsen
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leegstaan, dat er in Anderlecht een groot gebouw met allemaal bedden niet wordt gebruikt.
Als dat wordt aangeklaagd in de media, is er een probleem, ongeacht hoeveel maatregelen er
zijn genomen. Blijkbaar komen de maatregelen niet ten goede aan de daklozen.

We moeten een rode balpen naar alle bevoegde instanties sturen om 21 december in hun
agenda te onderlijnen, of misschien liefst tien dagen ervoor al, zodat ze maatregelen kunnen
nemen voor de winterprik er is. Het valt op dat het elk jaar hetzelfde is. Het is niet dat het een
uitzonderlijke winter is waarvoor je naar uitzonderlijke maatregelen moet gaan.

De heer Paul Delva: Het mediaspektakel zou inderdaad absoluut niet mogen gebeuren en ik
betreur dat. Daarnaast moeten we kijken naar de concrete maatregelen die dit jaar genomen
zijn. Op dat vlak hebben we een serieuze stap vooruit gezet. Misschien kan het allemaal nog
beter. Het mediaspektakel valt te betreuren, absoluut, maar dat is één ding, daarnaast heb je
het beleid. Zeggen dat het beleid dit jaar grandioos heeft gefaald, is kort door de bocht. Het is
nuttig om eens te kijken wat er dit jaar allemaal gepresteerd is.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Pascal Smet, Vlaams
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de stand van zaken
aangaande de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
- 873 (2013-2014)

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de laatste ontwikkelingen in het
renovatieplan voor het Koninklijk Conservatorium
- 936 (2013-2014)

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Minister, u weet intussen dat het dramatisch gesteld is met de
infrastructuur van het Brusselse Conservatorium. Daar hebben we het uitvoerig over gehad in
vorige commissievergaderingen. De problematiek van het conservatorium zal ik dus niet
meer schetsen. In het najaar van 2013 kwam er eindelijk een oplossing uit de bus en zag het
Brusselse Conservatorium licht aan het einde van de tunnel. De Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap en de federale overheid vonden elkaar om voor dit prachtige gebouw
een duurzame toekomst te verzekeren.

Tijdens de commissievergadering van 23 oktober 2013 antwoordde u op een vraag van de
heer Segers aangaande de vennootschap die zou worden opgericht het volgende: “Het is
inderdaad zo dat er een ESR-neutrale vennootschap zal worden opgericht, waarbij elkeen een
derde van de kosten zal dragen. De financieel-juridische constructie zal verder worden
uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dat nog tijdens deze legislatuur gebeurt zodat ook de
overdracht van gebouwen kan worden gerealiseerd. Die afspraak werd gemaakt op de
vergadering. Het wordt nu verder uitgewerkt.”

Minister, u gaf voorts nog mee dat u er voorstander van blijft om BOZAR een belangrijke rol
te laten spelen, maar dat zal het voorwerp zijn van andere gesprekken. Ook het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest zal worden betrokken, maar het gewest heeft in overleg met de
gemeenschappen en de federale overheid afgesproken om in een latere fase betrokken te
worden. De Regie der Gebouwen heeft reeds meetstaten opgemaakt van het gebouw. Begin
2014 worden de resultaten daarvan verwacht. Dan moet er een masterplan worden opgesteld
voor de renovatie. Minister, u gaf ook aan dat dat men daarvoor bezig is met het opstellen van
het bestek. Ik kan begrijpen dat over een concrete termijn betreffende het einde der werken
niets kan worden gezegd.
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Minister, is de financieel-juridische constructie betreffende de vennootschap uitgewerkt? Wat
is de stand van zaken hierin? Zijn er sinds 23 oktober nog overlegmomenten geweest tussen
de gemeenschappen en de federale overheid betreffende het conservatorium? Zo ja, welke
afspraken zijn er op deze overlegmomenten nog gemaakt? Is BOZAR, die u als bevoorrechte
partner zag, al betrokken? Is er nog een overleg gepland met BOZAR voor het einde van de
legislatuur? Werd u al ingelicht over de resultaten van de meetstaten van het gebouw door de
Regie der Gebouwen of wanneer verwacht u die? Zo ja, wat waren de resultaten?

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik wil even terugkomen op de afspraken die in de
commissievergadering van oktober vorig jaar werden gemaakt, en het oprichten van een
ESR-neutrale vennootschap, de financiële constructie enzovoort.

Over de mogelijke rol van BOZAR zei u het volgende: “Ik ben en blijf er voorstander van dat
BOZAR daarin een rol speelt. Het moet nog verder worden bekeken. Er is prioriteit gegeven
aan de hele opzet van de financieel-juridische constructie. Wat de rol van BOZAR daar juist in
zal zijn, zal het voorwerp van verdere gesprekken met alle partners uitmaken.” Ten slotte gaf u
ook mee dat de resultaten van de meetstaten van het gebouw begin 2014 werden verwacht.

Minister, kunt u al meer toelichting geven bij de uitwerking van de financieel-juridische
constructie? Kan de overdracht van de gebouwen nog deze legislatuur plaatsvinden? Zijn de
resultaten van de meetstaten al bekend? Kunt u die resultaten inpassen in het verdere tijdpad?
Wordt BOZAR betrokken? Op welke manier? Welke partners werden betrokken bij het
voorafgaand overleg? Op welke manier wordt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest nu
concreet betrokken?

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Kort geleden hebben we hier gejuicht – ik was daar ook bij – over
het feit dat er een akkoord was bereikt met verschillende overheden over een politiek en
juridisch heel moeilijk dossier. Het is ‘du jamais vu’ dat er zoveel verschillende overheden een
akkoord hebben bereikt over zo’n concreet dossier. Het is belangrijk dat we voor het einde van
de legislatuur heel concrete juridische stappen zetten. Anders dreigen de constructie en het
akkoord in het water te vallen. Ik ben heel benieuwd naar uw antwoorden op de vragen van de
collega’s.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik wil vooral benadrukken dat er na een decennialange stilstand in deze
legislatuur eindelijk een doorbraak is gekomen. Ik hoop dat we voor het einde van de
legislatuur zover mogelijk geraken om bepaalde zaken in de juiste richting te duwen. Het feit
dat verschillende overheden – de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
federale overheid – elkaar vonden in dit zo moeilijke dossier, is hoopvol. Minister, ik wacht
uw antwoord af.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Het is nog altijd onze bedoeling om voor het einde van deze
legislatuur tot een financieel-juridische constructie te komen. We doen in elk geval al het
nodige. We zitten achter staatssecretaris Verherstraeten en zijn medewerkers aan om dat te
doen. We sensibiliseren ook alle diensten van de Vlaamse overheid die daar een nuttige rol in
kunnen spelen, om dat te doen. Ik denk in het bijzonder aan de ParticipatieMaatschappij
Vlaanderen (PMV).

We zitten daar dus inderdaad achter, en ik hoop dat we erin slagen om de constructie nog
tijdens deze legislatuur uit te werken, maar het hangt natuurlijk niet alleen van ons af. We
zitten met de Federale Regering en de Franse Gemeenschap rond de tafel.
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De laatste keer dat we hebben overlegd met de twee andere partners was op 6 februari 2014.
We hebben opnieuw afgesproken om een begeleidingstraject op te zetten om tot een
financieel-juridische constructie te komen die rekening houdt met de voorwaarden die de
verschillende partners hebben geuit. Op dit moment is BOZAR nog niet betrokken en er is
nog geen concrete datum voor overleg gepland. Dat is op zich niet nodig om die afspraken te
maken. Het loopt op dit moment nog, en ik hoop dat het in de komende weken kan worden
afgerond. Via de PMV hebben we al het nodige werk en overleg gedaan.

Ik heb op 6 februari 2014 vernomen van de vertegenwoordiger van de bevoegde federale
staatssecretaris Verherstraeten dat de meetstaten bijna klaar zijn, maar ik heb nog geen kennis
van de inhoud ervan. Vanaf het moment dat de meetstaten klaar zijn, kunnen we op basis
daarvan werken aan de verdere planning van de renovatie. Idem dito voor de overdracht van
de gebouwen. Als de financieel-juridische constructie klaar is, kan de overdracht
plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de federale overheid en niet van ons.

Op dit moment hebben we het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest nog niet betrokken, maar het
is de bedoeling dat op het juiste moment te doen. Er is helemaal geen veto gesteld tegen het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Alleen moeten we dat op het juiste moment bekijken. Dat
hangt een beetje af van de constructie die momenteel wordt uitgewerkt.

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Minister, ik ben een beetje ontgoocheld.

Minister Pascal Smet: U moet niet in mij, maar in de federale overheid ontgoocheld zijn.

Mevrouw Khadija Zamouri: Het is goed dat er schot in de zaak komt en dat er actie is
ondernomen tijdens deze legislatuur.

Minister Pascal Smet: Dank zij mij.

Mevrouw Khadija Zamouri: Dank zij u, minister. Dank u wel daarvoor.

De legislatuur loopt bijna ten einde. (Opmerkingen)

Ik wil in deze zaak niemand ervan beschuldigen zijn werk niet te willen doen of niet goed te
doen. Alleen ben ik wat ontgoocheld in uw antwoorden. U zegt dat u werkt aan de financiële
constructie. U zegt dat u hebt samengezeten op 6 februari. De adviseur of vertegenwoordiger
van staatssecretaris Verherstraeten beweert dat ze daarmee bezig zijn. U hebt nog geen
concrete afspraken gemaakt met BOZAR. Ook hebt u het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
er nog niet bij betrokken.

Minister Pascal Smet: Die zijn ook niet nodig om tot een akkoord te komen.

Mevrouw Khadija Zamouri: Maar ik bekijk dit natuurlijk allemaal in het licht van het einde
van de legislatuur. Er rest ons niet veel tijd meer om dit nog op de rails te zetten.

Minister Pascal Smet: We hebben wel de bedoeling om door te gaan tot het einde.

Mevrouw Khadija Zamouri: En wat is het einde voor u?

Minister Pascal Smet: De verkiezingen vallen op 25 mei. Maar het is niet omdat er
verkiezingen zijn dat alles stilvalt. Wij mogen nog perfect verder gaan omdat het gaat over de
uitvoering van beslist beleid. Het kan perfect nog in juni gebeuren.

Mevrouw Khadija Zamouri: Oké, dan zal ik onthouden dat voor het einde van de
legislatuur nog een aantal dingen concreet worden afgesproken en dat er echt werk van wordt
gemaakt. Na de financiële afspraken en een aantal basisvoorwaarden volgt er nog heel wat:
de renovatie, enzovoort. Dat zal heel wat tijd in beslag nemen. Indien u die financiële
voorwaarden en aantal basisafspraken al zou kunnen afsluiten, zou dat al een heel grote stap
vooruit zijn in deze legislatuur.

Ik ben dus opnieuw in blijde verwachting.
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Minister Pascal Smet: Ik ook.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik dank u voor de toelichting over de stand van zaken.
Nogmaals, het is inderdaad een kluwen van samenwerking en dan is een zekere vertraging
nooit uitgesloten. We hadden toch wel gehoopt iets verder te staan. Maar goed, het gaat nog
altijd de goede richting uit. Dat is het belangrijkste.

Voor ons is het bijzonder belangrijk dat de overdracht van de gebouwen inderdaad nog deze
legislatuur kan gebeuren. U hebt net gezegd dat dit nog mogelijk is. Om die reden blijven we
dat steunen.

Anderzijds vinden we toch ook dat betrokkenheid van BOZAR in dezen, zeker wat betreft de
knowhow, niet onbelangrijk is. Indien dat ook binnen dit tijdspad kan gebeuren, zou dat het
verhaal helemaal schitterend maken.

Ik dank u.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Voorzitter, er is een akkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap en de federale overheid. Dat akkoord moet juridisch worden omgezet in
een ESR-neutrale vennootschap.

Dat is een heel moeilijk kluwen. Als ik het bekijk met een ander petje op, dan weet ik dat
men eigenlijk al heel ver staat met de opmaak van het juridisch akkoord dat voor een
doorbraak moet zorgen. Maar: er zijn geen voorwaarden. We zijn hier bezig met juridische en
politieke spitstechnologie. De beste advocaten van alle landsdelen zitten daarop te kijken. Het
is nieuw. We moeten daar heel voorzichtig in zijn.

Ik ben het met mevrouw Zamouri eens dat we snel moeten gaan, maar tegelijkertijd moeten
we juridisch heel erg op onze hoede zijn om een zo juist mogelijk akkoord te maken. Je kunt
niet heel snel iets in elkaar flansen dat juridisch op niets trekt en waardoor je in juridische
steekspelen verzeild zou kunnen raken. Daar zou het Koninklijk Conservatorium Brussel ook
niet mee gediend zijn.

Het is goed dat we degelijk te werk gaan en dat het juridisch akkoord er zo snel mogelijk zal
zijn.

Het is een akkoord tussen drie partners. Ik denk dat het de concrete invulling zelfs zou
bemoeilijken indien we er vandaag een vierde of vijfde partner, zoals het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, bijhalen. Als het al met drie partners juridische spitstechnologie is,
zou een vierde partner vandaag in een te vroeg stadium komen. Op termijn moet die er
volgens mij uiteraard wel bij worden betrokken, maar vandaag moeten de drie partners tot
een zo goed mogelijk sluitend juridisch akkoord komen en liefst zo snel mogelijk.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


