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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : Het eengemaakt Brussels cultuurloket  

 

Geacht collegelid, 

Het Vlaams Cultuurloket heeft tijdens de covid-19 crisis bewezen hoe waardevol hun dienstverlening 

aan de sector wel is. Nieuwe regelgeving van verschillende beleidsniveaus kwam op de cultuursector 

af en er was interpretatie nodig van de vele initiatieven en noodinstrumenten b.v. hinderpremie en 

tijdelijke werkloosheid en de toepasbaarheid ervan voor de Vlaamse cultuuractoren. Cultuurloket 

heeft dat spontaan op zich genomen. 

Toch vinden het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de 

Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Franse Gemeenschap het nodig om een eengemaakt 

Brussels cultuurloket op te richten. Vooral voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt de oprichting 

van zo’n Brussels cultuurloket bevoegdheidsmatig toch moeilijk en lijkt men de benaming van de 

zogenaamde “biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang”’ opnieuw sterk uit te rekken. 

Collegelid Pascal Smet heeft eerder in deze commissie denigrerend gesproken over het Vlaams 

cultuurloket. Dat het niet werkt, of alleszins niet goed. Hij zegt dat Vlaanderen het niet begrepen heeft 

en had het zelfs over het platteland en provincialistisch denken. Ik citeer:  

- “Dat eengemaakt kunsten- of cultuurloket moet dus verschillende loketten hebben: over de 

subsidieregels, over de verblijfsstatuten, over de statuten die culturele activiteiten mogelijk 

maken. We moeten die plek in de wereld opeisen. De toekomst behoort toe aan de steden, ooit 

zullen ze dat hopelijk in Vlaanderen ontdekken, wellicht als het al te laat is.” 

- “Mij lijkt het logisch dat het loket werkt in het Nederlands, Frans, Engels en misschien in het 
Duits, en zelfs nog andere talen. Hoe internationaler we ons profileren, hoe groter onze 
toekomst zal zijn. Hoe provincialer we ons gedragen, hoe kleiner”. 

 
Op de Interministeriële Conferentie Cultuur van 14 juli werd beslist om een werkgroep op te richten 

om de samenwerking en de scope van een “Brussels cultuurbureau” te bespreken. Het initiatief voor 

de werkgroep ligt bij de Franse Gemeenschap. 

Minister-president Vervoort werd op 28 september jl. ondervraagd in de commissie voor de Financiën 

en de Algmene Zaken over die ICM Cultuur. Hij verklaarde toen dat men wachtte op de oprichting van 

een federale regering om het dossier vooruit te helpen en dat “quoi qu'il en soit, l'axe de base est 

d'abord à construire avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je n'ai pas ressenti la même préoccupation 

dans le chef de mon collègue néerlandophone [Jan Jambon]. Nous verrons si nous pourrons le 

convaincre.” 

Inderdaad, Vlaanderen zit niet te wachten op een Brussels cultuurloket. Investeren in het Vlaams 

Cultuurloket en in een vergelijkbaar en apart Brussels bureau lijkt me alvast wat de Vlaamse 

Gemeenschap betreft dubbelop. Er wordt momenteel wel bekeken met de bevoegde beleidsniveaus 

of er een centraal platform [Cultuurbureau Brussel] kan komen die de verschillende 

subsidiemogelijkheden van de gemeenschappen, het BHG, de 19 Brusselse gemeentes, de VGC en 

COCOF op een overzichtelijke manier kan ontsluiten. 
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In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft men een fysiek loket voor ogen waar 

cultuurmakers kunnen aankloppen voor juridische ondersteuning, zakelijk advies, begeleiding 

etc. Vlaanderen heeft daarvoor de organisatie Cultuurloket, waar ook cultuurmakers uit 

Brussel kunnen aankloppen vanzelfsprekend. Cultuurloket bekijkt ook hoe zij voor het 

Brusselse culturele veld haar dienstverlening goed kan aanbieden. Bovendien heeft 

Cultuurloket haar administratieve zetel en kantoren in Brussel. Wat is dan de meerwaarde van 

een eengemaakt Brussels cultuurloket voor de VGC? Wat moet de scope van dat eengemaakt 

cultuurloket zijn volgens de VGC? 

- Was de VGC aanwezig op de IMC Cultuur van 14 juli? In bevestigend geval, wat was de input 

van de VGC tijdens die IMC Cultuur? 

- Welke rol neemt de VGC op in de oprichting van het Brussels cultuurloket? Werden reeds 

budgetten van de VGC toegewezen aan het project? In bevestigend geval, hoeveel? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


