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Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: Een Brussels cultuurbeleid over taalgrenzen heen  
 
Brussel heeft een bruisende creatieve sector, het is een stad met een internationale en 
diverse uitstraling. Onder Brusselse kunstenaars zijn veel verschillende nationaliteiten en 
origines. Maar cultuur, net als jeugd en sport, is een gemeenschapsbevoegdheid. Vele 
Brusselse kunstenaars hebben daarom in het begin van hun carrière een kant gekozen, ze 
sluiten zich aan bij het Nederlandstalig of Franstalig systeem. Onderling is er weinig of 
geen vermenging. Franstaligen gaan sneller naar de Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Nederlandstalige Belgen maar ook vele andere nationaliteiten voelen zich aangetrokken 
tot het Vlaamse systeem want de vernieuwende wind blaast tot ver buiten Vlaanderen 
mensen van hun sokken. 
 
Deze keuzes leiden er helaas vaak toe dat er weinig kennis is bij Nederlands- en 
Franstaligen over elkaars projecten, ideeën en manier van werken, en over elkaars 
subsidiemogelijkheden. Ik kom zelf uit de culturele sector en spreek dus voor een groot 
deel uit eigen ervaring. Ook hebben meerdere belangenorganisaties uit de sector al 
aangegeven dat het werkveld nood heeft aan betere samenwerking over taalgrenzen heen, 
en om mekaars mogelijkheden te kennen. Betere afstemming kan leiden tot meer 
(financiële) ruimte voor fundamenteel artistiek onderzoek, en niet enkel binnen de grote 
creatieve huizen. Zo kan Brussel de voedingsbodem blijven voor de vele (internationale) 
kunstenaars die elkaar inspireren en geïnspireerd raken in onze stad. 
 
In het bestuursakkoord van de VGC staat het volgende in het hoofdstuk cultuur: 
"Samenwerking wordt het nieuwe normaal. De VGC zet hoger in op ongewone 
verbindingen. Tussen culturele instellingen. Tussen culturele organisaties en externe 
partners: van buurtbewoners over armoedeorganisaties tot internationale instellingen. 
Tussen beleidsniveaus: de VGC, gemeentes en federale overheid. We sporen 
Nederlandstalige cultuurinitiatieven aan een samenwerking op te zetten met een 
Franstalig initiatief. Zo wordt het cultuurbeleid in Brussel op grootstedelijke leest 
geschoeid." 
 
Mijn vragen zijn de volgende: 
 
• In verband met de genoemde samenwerking tussen beleidsniveaus VGC, gemeentes 
en federale overheid: hoe zou deze samenwerking concreet vorm krijgen? Heeft er al 
overleg plaatsgevonden tussen de VGC en de Brusselse gemeenten en het federale 
niveau? 
• In verband met het aansporen van Nederlandstalige cultuurinitiatieven om een 
samenwerking aan te gaan met een Franstalig initiatief: wat wil 'aansporen' concreet 
zeggen? Zijn hier al stappen toe ondernomen? 
• Wat doet de VGC meer algemeen om samenwerking tussen NL-taligen en FR-taligen 
te bevorderen op het gebied van cultuur, en ervoor te zorgen dat de creatieve sector verder 
kan groeien binnen de internationale en grootstedelijke context? 
 


