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1) De wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en 

filosofische strekkingen gewaarborgd wordt   (Cultuurpactwet) 

 

 

De grondwettelijke basis 

 

De grondslag van het Cultuurpact zijn de artikelen 11 en 131 van de gecoördineerde 

Grondwet. Deze bepalingen dateren van de grondwetsherziening van 1969-1970. Artikel 11 

stelt dat het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen wordt toegekend zonder enige 

discriminatie. Dit artikel draagt de wetgever op de nodige waarborgen ter bescherming van 

de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden bij wet en bij decreet 

vast te leggen. Dit beginsel wordt eveneens bekrachtigd in artikel 131 dat de wetgever 

opdraagt de nodige maatregelen te nemen om elke discriminatie om filosofische en 

ideologische redenen te voorkomen. 

 

 

Het Cultuurpact 

 

Opdat de in artikel 11 en 131 van de grondwet vervatte maatregelen ter bescherming van de 

ideologische en filosofische minderheden ook ten opzichte van andere overheidsinstellingen 

konden worden aangewend, sloten de zogenaamde traditionele partijen op 15 juli 1971 een 

cultureel voorakkoord af. 

 

Dit gebeurde enkele dagen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers op 19 juli 1971 de 

wet van 21 juli 1971 goedkeurde betreffende de bevoegdheid en de werking van de 

cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse 

cultuurgemeenschap (de voorlopers van de gemeenschapsparlementen). 

 

Deze wet heeft de culturele autonomie ingevoerd, in samenhang met de wet van 3 juli 1971 

tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse 
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bepalingen betreffende cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de 

Franse cultuurgemeenschap. 

 

Door de culturele autonomie van de cultuurgemeenschappen, werd de vrees voor 

machtsmisbruik vanwege een ideologische of filosofische meerderheid immers veel groter 

dan in de vroegere unitaire staat. Het ideologisch en filosofische evenwicht tussen Vlaanderen 

en Wallonië, dat tot dan toe op nationaal vlak bestond, werd door de toenmalige 

grondwetsherziening en de uitvoeringswetten immers verbroken, zodat belangrijke 

ideologische en filosofische minderheden in de beide cultuurgemeenschappen bijkomende 

waarborgen eisten. Het culturele voorakkoord van 15 juli 1971 legde bijgevolg bepaalde 

principes en doelstellingen vast om discriminatie en machtsmisbruik vanwege de meerderheid 

te vermijden op nationaal, regionaal, provinciaal en lokaal vlak. 

 

Op 24 februari 1972 werd in de Senaat een politiek akkoord afgesloten. Dit zogenaamde 

Cultuurpactakkoord werd ondertekend door de CVP-PSC, de BSP-PSB, de PVV-PLP, het FDF-

RW en de KP-PC. 

 

 

De Cultuurpactwet van 16 juli 1973 

 

Om het feitelijke Cultuurpactakkoord van 24 februari 1972 bindende kracht te geven, werd 

het voorontwerp van de Cultuurpactwet op 26 juni 1973 bij de Kamer van 

volksvertegenwoordigers ingediend met als titel “Voorstel van wet waarbij de bescherming 

van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt” (cf. Kamer van 

volksvertegenwoordigers, zitting 1972-1973, stuk 633, nr. 1 en 2). De Kamer van 

volksvertegenwoordigers keurde het wetsvoorstel goed op 28 juni 1973 (cf. Kamer van 

volksvertegenwoordigers, Parlementaire handelingen, 28 juni 1973, blz. 2638-2647, blz. 

2761). Vervolgens werd het wetsvoorstel door de Senaat goedgekeurd (cf. Senaat, 

Parlementaire handelingen, 4 juli 1973, blz. 2153-2168, blz. 2223-2224). 

 

De door het parlement goedgekeurde wet waarbij de bescherming van de ideologische en 

filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, werd op 16 juli 1973 door de koning bekrachtigd 
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en afgekondigd. De wet werd in het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1973 bekendgemaakt 

(cf. Belgisch Staatsblad, 16 oktober 1973, p. 11.706-11.710). 

 

Het Cultuurpact werd op 27 juni 1973 eveneens als voorstel van decreet bij de toenmalige 

cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap ingediend (cf. cultuurraad voor de 

Nederlandse cultuurgemeenschap, zitting 1972-1973, stuk 112, nr. 1). 

 

Het door de cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap goedgekeurde decreet 

betreffende het Cultuurpact werd door de koning bekrachtigd en afgekondigd op 28 januari 

1974, en verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 1974 (cf. Belgisch Staatsblad van 31 

mei 1974, blz. 7848-7850). Een identiek voorstel van decreet werd voorgelegd aan de Raad 

van de Franse cultuurgemeenschap, maar er kwam geen decreet. 

 

 

Wijziging van de Cultuurpactwetgeving 

 

Op 25 april 2005 diende de voorzitster van de Senaat een wetsvoorstel in tot wijziging van de 

wet van 16 juli 1973. Met dit wetsvoorstel wilde men de mandaatperiode van de leden van de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie verlengen tot vijf jaar en de vernieuwing van dit 

mandaat koppelen aan de wedersamenstelling van de gemeenschapsparlementen (Senaat, 

document 3-1144/1). 

 

De door het parlement goedgekeurde wetswijziging werd door de koning bekrachtigd en 

afgekondigd op 12 mei 2009 (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2009, p. 38699). 

 

Met het oog op de afstemming van het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 op de 

inmiddels gewijzigde Cultuurpactwet werden in het decreet dezelfde inhoudelijke wijzigingen 

aangebracht. 
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Zeven basisregels 

 

1. Deelneming aan de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid (art. 3, 6 en 7) 

 

Deze artikelen verplichten de overheden ertoe de gebruikersverenigingen en de ideologische 

en filosofische strekkingen te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het 

cultuurbeleid. In de praktijk moet deze deelname aan het cultuurbeleid gebeuren door middel 

van gestructureerde en erkende inspraak- en adviesorganen (bv. cultuurraad, jeugdraad, 

sportraad). 

 

Hierin moeten niet alleen alle strekkingen vertegenwoordigd zijn. De wet stelt ook dat een 

onrechtmatig overwicht van een bepaalde strekking vermeden moet worden. De overheden 

zijn bovendien verplicht organen voor inspraak en advies op te richten als er nog geen 

passende structuren bestaan. 

 

2. Deelname aan het bestuur van culturele instellingen (art. 8 en 9) 

 

Voor culturele instellingen, infrastructuren en diensten die opgericht werden door de 

overheid, of onder een overheidsinstantie ressorteren, gelden welbepaalde richtlijnen inzake 

de samenstelling van de bestuursorganen. 

 

Er zijn wettelijk drie vormen van vertegenwoordiging mogelijk: 

 

- Een vorm van evenredige vertegenwoordiging, waarbij de politieke strekkingen binnen 

de overheid evenredig vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van de culturele 

instellingen of infrastructuren. Deze organen worden bijgestaan door een vaste 

commissie van advies, samengesteld volgens de principes van artikel 3, 6 en 7; 

 

- Een vorm van medebeheer, waarbij de bestuursorganen zijn samengesteld uit 

enerzijds vertegenwoordigers van de betrokken overheid en anderzijds 

vertegenwoordigers van de gebruikers. De afvaardiging van de overheid wordt 

samengesteld volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging van de 
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politieke strekkingen.  Voor de afvaardiging van de strekkingen en de gebruikers 

gelden de principes van artikel 3, 6 en 7; 

 

- Een vorm van zelfbestuur, in casu een vereniging van specialisten en gebruikers, 

waaraan de overheid het beheer heeft gedelegeerd, al dan niet voorzien van een 

rechtsstatuut. In deze vereniging van specialisten en gebruikers moeten evenwel alle 

ideologische en filosofische strekkingen en de representatieve gebruikersorganisaties 

vertegenwoordigd zijn. 

 

3. Waarborgen voor het gebruik van de culturele infrastructuur (art. 4, 5, 15, 16 en 17) 

 

Artikel 4 stelt als beginsel dat elke overheid die permanent over een infrastructuur beschikt, 

zich moet onthouden van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur 

om ideologische of filosofische redenen. 

 

Artikel 15 verduidelijkt dat elke erkende culturele groepering of organisatie, zich al dan niet 

beroepend op een bepaalde ideologische of filosofische strekking, de culturele infrastructuren 

moet kunnen gebruiken die beheerd worden onder het gezag van de overheid. 

 

Het bestuursorgaan van een infrastructuur kan uiteraard een gebruiksreglement opstellen, 

maar de gebruiksvoorwaarden mogen uitsluitend gebaseerd zijn op de materiële kenmerken 

van de infrastructuur. 

 

De overheid kan een infrastructuur slechts permanent, d.w.z. voor een langere periode, aan 

een instelling met een ideologische of filosofische strekking ter beschikking stellen, indien zij 

in staat is een gelijkaardig voordeel toe te kennen aan andere instellingen die daarom vragen, 

en dit binnen een redelijke termijn.  Als de overheid slechts één infrastructuur bezit, dan kan 

zij deze slechts beurtelings in gebruik geven.  Een terbeschikkingstelling kan in elk geval nooit 

langer duren dan de regeerperiode van de betrokken overheid. 
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Ten slotte verbiedt artikel 17 de overheid en de bestuursorganen zich te mengen in de 

programmering of de inhoud van activiteiten die plaats hebben in de publieke culturele 

infrastructuren. 

 

4. Waarborgen betreffende de subsidiëring in geld of natura van geregelde culturele 

activiteiten (art. 10, 11 en 12) 

 

De reglementering inzake de erkenning en de subsidiëring in geld of natura van geregelde 

culturele activiteiten, mag slechts worden vastgesteld per decreet of door middel van een 

beslissing van de vertegenwoordigende vergadering van de overheid (provincieraad, 

gemeenteraad...) Op deze manier wil men de overheden aansporen een reglement voor 

subsidiëring op te stellen. Als de overheid dit verzuimt, dan moeten alle toelagen en voordelen 

in natura nominatief op een speciale post in de begroting worden ingeschreven. 

 

Erkende instellingen die activiteiten uitoefenen die op de gehele cultuurgemeenschap gericht 

zijn, worden bij decreet gesubsidieerd.  Het decreet dat de financiële tegemoetkoming 

bepaalt, omvat gelijktijdig: 

 

- de subsidiëring van een kern van personeelsleden; 

- de jaarlijkse toekenning van een basistoelage voor de werking; 

- de subsidiëring op grond van de werkelijk gepresteerde activiteiten. 

 

Artikel 12 heft de bepalingen van artikel 10 en 11 op voor nieuwe, experimentele initiatieven.  

Dergelijke initiatieven kunnen immers gedurende maximaal drie dienstjaren een starttoelage 

ontvangen. De beslissing om een starttoelage toe te kennen, moet het voorwerp zijn van een 

met redenen omkleed advies van een bevoegd adviesorgaan. 

 

5. Bijzondere waarborgen inzake geïndividualiseerde aanmoedigingen (art. 13 en 14) 

 

In de sector van de kunsten, de letteren en de wetenschappen steunt elke aanmoediging of 

tegemoetkoming van de overheid uitsluitend op esthetische, wetenschappelijke of artistieke 

criteria. Bij de toekenning van prijzen, beurzen, leningen, andere toelagen enz. moet de 
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rechtsgelijkheid tussen de burgers gewaarborgd worden ongeacht hun overtuiging. Inzake 

toelagen en aanmoedigingen voor enkelingen, organisaties en instellingen of hun culturele 

activiteiten, moet elke overheid een bijlage bij haar begroting publiceren. Deze bijlage moet 

de omstandige lijst van begunstigden omvatten, met opgave van de toegekende sommen en 

voordelen. Deze artikelen willen beletten dat overheidsinstanties hun toelagen in de 

begroting opnemen onder te algemene benamingen. 

 

6. Waarborgen betreffende het gebruik van de communicatiemiddelen (art. 18 en 19) 

 

Deze artikelen regelen de toegang van de ideologische en filosofische strekkingen tot de 

middelen voor meningsuitdrukking die afhangen van de overheden in de betrokken 

gemeenschap. 

 

Artikel 19 is gewijd aan de openbare radio- en televisieomroepen. Deze omroepen moeten in 

de samenstelling van hun bestuursorganen de evenredige vertegenwoordiging van de 

politieke fracties in elke gemeenschapsraad in acht nemen. De bestuursorganen laten zich 

bijstaan door een vaste adviescommissie waarin alle erkende verenigingen van gebruikers en 

alle ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigd zijn. Deze adviescommissie 

heeft recht op volledige informatie over de daden van de bestuurs- en beheersorganen. 

 

7. Waarborgen betreffende het personeel met culturele functies (art. 20) 

 

De aanwijzing, de aanwerving, de benoeming en de bevordering van zowel het statutaire als 

het contractuele personeel met culturele functies in openbare culturele instellingen en 

besturen, moet gebeuren volgens het principe van gelijke rechten, zonder ideologische of 

filosofische discriminatie en met naleving van hun respectievelijke statuut. 

 

De Cultuurpactcommissie past deze bepaling niet meer toe, sinds zij ongrondwettelijk 

verklaard werd door het Grondwettelijk Hof (arrest 65/93 – Abitragehof) 
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Regels van openbare orde 

 

Bijzonder belangrijk voor de Cultuurpactwet en haar toepassing is haar juridisch karakter, als 

zijnde een wet van openbare orde.  In een arrest van 1977 kwam de Raad van State tot het 

volgend besluit: 

 

“Overwegende dat uit de aangehaalde grondwetsbepaling vervat in de artikelen 6 bis en 59 

bis, uit de vermelde artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 3 juli 1971, uit de omstandigheden 

waarin de Cultuurpactwet is ontstaan en die boven worden vermeld, uit de doelstellingen van 

de Cultuurpactwet en uit het brede toepassingsgebied ervan dat op algemene wijze wordt 

omschreven in artikel 2, onvermijdelijk moet worden afgeleid dat de Cultuurpactwet ertoe 

strekt op het gebied o.m. van de culturele aangelegenheden, bedoeld in het grondwetsartikel 

59 bis en nader omschreven in artikel 2 van de wet van 21 juli 1971, de voorwaarden te 

scheppen van maatschappelijke vrede en rust; dat om die redenen de Cultuurpactwet als een 

wet van openbare orde dient te worden aangemerkt” (Raad van State, Arrest P. Berckx tegen 

de Belgische Staat, nr. 18.290, VIIe Kamer, dd. 1 juni 1977). 

 

De openbare orde houdt in dat overheden niet kunnen afwijken (bv. via een decreet, 

reglement, enz.) van de Cultuurpactwet. 

 

Toezicht toevertrouwd aan de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

 

Artikel 21 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en 

filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, stelt een Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

in die tot taak heeft de naleving van de bepalingen van deze wet te controleren. Deze 

Commissie ontvangt alle klachten over inbreuken op het Cultuurpact, ingediend door elke 

partij die van een belang doet blijken of die van oordeel is dat zij enig nadeel heeft geleden. 
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2) De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en haar administratieve 

diensten 

 

2.1 Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

 

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie is een administratief college, opgericht door de 

Cultuurpactwet. 

 

De Cultuurpactcommissie controleert de juiste toepassing van de Cultuurpactwet en 

behandelt klachten over inbreuken op deze wet. 

 

De werking van de Cultuurpactcommissie werd uitgewerkt in twee koninklijke besluiten: 

 

- het koninklijk besluit van 3 juni 1976 tot regeling van de rechtstoestand van de 

voorzitters en van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, en tot 

regeling van de werking ervan; 

- het koninklijk besluit van 16 november 1976 tot vaststelling van het huishoudelijk 

reglement van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. 

 

De Cultuurpactcommissie telt 13 Nederlandstalige en 13 Franstalige stemgerechtigde leden.  

Zij worden voorgedragen door de politieke fracties van de gemeenschapsparlementen en zij 

weerspiegelen de samenstelling van het Vlaams parlement en het parlement van de Franse 

gemeenschap.  Fracties die te klein zijn om in aanmerking te komen voor een stemgerechtigd 

mandaat, hebben recht op een lid met adviserende stem. 

 

Bovendien telt de Cultuurpactcommissie twee Duitstalige vaste leden, aangeduid door het 

parlement van de Duitstalige gemeenschap.  Deze leden hebben slechts stemrecht voor 

klachten uit het Duitse taalgebied. 
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De leden van de Cultuurpactcommissie zijn onafhankelijk en geheimplichtig.  Het 

lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met de uitoefening van een politiek 

kiesmandaat. 

 

Op basis van de resultaten van de verkiezingen van 26 mei 2019, hebben de drie 

gemeenschapsparlementen tussen eind 2019 en begin 2020 nieuwe leden aangeduid voor de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. 

 

Zo kon op 9 maart 2020 de installatievergadering plaatsvinden van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie in haar nieuwe samenstelling . 

 

De algemene vergadering van de Cultuurpactcommissie telt 28 werkende leden: 

 

- 13 Nederlandstaligen 

- 13 Franstaligen 

- 2 Duitstaligen 

 

 

 

De algemene vergadering kiest uit haar werkende leden twee voorzitters: een 

Nederlandstalige en een Franstalige, die om de beurt het voorzitterschap waarnemen .  

Elke fractie draagt bovendien een ondervoorzitter voor. 
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De voorzitters en ondervoorzitters vormen samen het bureau van de Cultuurpactcommissie.  

Dit bureau bereidt de dossiers van de algemene vergadering voor . 

 

2.2 Administratieve diensten 

 

De Cultuurpactcommissie wordt bijgestaan door ambtenaren die door de federale regering te 

harer beschikking worden gesteld.  Zij vormen de diensten van de Cultuurpactcommissie en 

nemen de administratie waar. 

 

De diensten van de Cultuurpactcommissie zijn een autonome dienst binnen de FOD Kanselarij.  

De Cultuurpactcommissie beschikt momenteel over twee Cultuurpactinspecteurs en twee 

administratieve deskundigen. Het statuut van de Cultuurpactinspecteurs wordt geregeld door 

het koninklijk besluit van 28 december 1984 houdende organisatie van de diensten van de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. 

 

De Cultuurpactinspecteurs staan onder het gezag van de voorzitters van de Commissie. De 

voorzitters en de ondervoorzitters vormen het directiecomité van de Cultuurpactcommissie. 

Dit directiecomité is bevoegd voor de loopbaan en personeelsaangelegenheden van de 

Cultuurpactinspecteurs. 

 

De FOD Kanselarij zorgt voor de logistieke ondersteuning van de diensten, zoals het ter 

beschikking stellen van twee administratieve deskundigen, vertalers, ondersteuning bij het 

administratieve beheer van het budget dat wordt toegekend aan de diensten van de 

Cultuurpactcommissie, ICT-ondersteuning, enz. 
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3) Werkzaamheden van de Cultuurpactcommissie 

 

 

3.1 Taak en bevoegdheden 

 

De wet van 16 juli 1973 stelt een Cultuurpactcommissie in die de naleving en de interpretatie 

van de Cultuurpactregels moet verzekeren.  Deze Commissie is een politiek samengestelde 

commissie die klachten over inbreuken op de Cultuurpactwet behandelt. 

 

 

3.2 Klachtenbehandeling 

 

Personen, verenigingen of politieke fracties die menen dat hun culturele rechten werden 

geschonden, kunnen klacht indienen bij de Cultuurpactcommissie.  Klachten moeten worden 

ingediend binnen 60 dagen nadat de betwiste beslissing werd bekendgemaakt, of bij gebrek 

aan bekendmaking na de kennisname ervan.  De klacht moet per aangetekende brief worden 

opgestuurd naar de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, Hertogsstraat 4 te 1000 Brussel.  

De klachtbrief bevat de gegevens van de klager en een korte uiteenzetting van het voorwerp 

van de klacht. 

 

 

3.3 Adviezen en aanbevelingen 

 

De Cultuurpactcommissie onderzoekt elke ingediende klacht met de hulp van haar 

administratieve diensten.  De Cultuurpactinspecteurs nemen contact op met de betrokken 

partijen.  Zij kunnen alle inlichtingen inwinnen, alle nodige documenten opvragen en ter 

plaatse vaststellingen verrichten. 

 

De Cultuurpactcommissie probeert in eerste instantie steeds een verzoening tussen de 

partijen te bereiken.  Als een verzoening niet mogelijk is, brengt de Cultuurpactcommissie een 

gemotiveerd advies uit over de gegrondheid van de klacht, dat aangeeft welke bepalingen 

geschonden zijn. 
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De Cultuurpactcommissie kan in haar advies aanbevelingen opnemen voor de betrokken 

overheid en de voogdijoverheid, teneinde de gegeven adviezen te doen naleven.  Deze 

adviezen zijn openbaar, en alle belanghebbenden kunnen de zittingen van de Commissie 

bijwonen. 

 

 

3.4 Kennis- en experticecentrum 

 

Naast de hierboven beschreven klachtenbehandeling, fungeert de Cultuurpactcommissie ook 

als kennis- en expertisecentrum. 

 

De jongste jaren treedt de Cultuurpactcommissie steeds vaker op als een steunpunt voor de 

burgers en de overheidsbesturen. Bij wijze van preventie en informatieverstrekking, kunnen 

de Cultuurpactinspecteurs op vraag van lokale besturen, verenigingen en koepelorganisaties 

ook zonder formele klacht bemiddelen of toelichtingen geven. 

 

De Cultuurpactcommissie is bereid om preventief oplossingen uit te werken of 

beleidsvoorstellen te toetsen aan het Cultuurpact. Al doende heeft de Cultuurpactcommissie 

een uitstekende relatie opgebouwd met lokale besturen en voogdijoverheden. 

 

Een opvallende trend is dat de Cultuurpactcommissie steeds meer de lokale besturen moet 

bijstaan bij het nalezen van ontwerpreglementen. Op basis van de Cultuurpactwetgeving en 

jurisprudentie van de Cultuurpactcommissie wordt dan consult verstrekt aan de 

belanghebbende partijen. 

 

Tevens wordt op ruime schaal informatie verspreid over de Cultuurpactwetgeving en haar 

toepassing. 

 

Voogdijoverheden hebben in de loop der tijd een waardevolle samenwerking opgebouwd met 

de administratieve diensten van de Cultuurpactcommissie inzake de opvolging van de 

uitspraken van de Cultuurpactcommissie. 



14 
 

 

3.5 Begroting 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie.  De kolom Vereffeningskrediet toont de bedragen die aan het begin 

van het jaar zijn toegekend.  De kolom Verbruik bevat de bedragen die effectief werden 

uitgegeven aan werkingskosten, duurzame roerende goederen en investeringen in 

informatica.  Het verbruik van de kredieten varieert sterk van jaar tot jaar, volgens de noden 

van de dienst. 

 

Hieruit blijkt dat in 2021 circa 30% van het budget daadwerkelijk gespendeerd werd. 

 

 

 

  

Vereffeningskrediet 

 

 

Verbruik van het 

vereffeningskrediet 

 

Werkingskosten van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie 

 

53.000 euro 

 

16.930 euro 

 

Uitgaven voor de aankoop van duurzame 

roerende goederen, met uitsluiting van 

de informatica-uitgaven 

 

1.000 euro 

 

0 euro 

 

Investeringsuitgaven inzake de 

informatica 

 

6.000 euro 

 

1.014 euro 
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3.6 Statistieken 

 

Klachten worden door de bevoegde ambtenaar aan de Nederlandstalige of de Franstalige 

voorzitter overgemaakt volgens de taal van de regio waaruit de klacht afkomstig is, en voor 

Brussel en de gemeenten met faciliteiten volgens de taal van de klacht. 

 

In 2021 ontving de Cultuurpactcommissie zes klachten: vier Nederlandstalige, twee 

Franstalige en geen Duitstalige klachten. 

 

Van die zes klachten, waren er drie gericht tegen beslissingen genomen op 

gemeenschapsniveau. 

 

Er werden geen klachten ingediend tegen beslissingen genomen op intermediair niveau 

(provinciale overheden, intercommunale verenigingen, enz.). 

 

Drie klachten waren gericht tegen beslissingen genomen op lokaal niveau (steden en 

gemeenten). 
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Door de jaren heen 

 

 

Sinds haar ontstaan ontving de Cultuurpactcommissie 1522 klachten: 

 

 

- 988 Nederlandstalige klachten 

- 527 Franstalige klachten 

- en 7 Duitstalige klachten 
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Per overheidsniveau 

 

 

Klachten op lokaal niveau vormen de belangrijkste groep (80%). 

 

Zij worden ingediend door burgers en verenigingen, maar ook door 

gemeenteraadsleden en politieke fracties. 

 

 

 

 

 

 

In totaal ontving de Cultuurpactcommissie: 

 

- 218 klachten op gemeenschapsniveau 

- 81 klachten op intermediair niveau 

- 1223 klachten op lokaal niveau 
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Piekmomenten 

 

 

Gemiddeld ontvangt de Cultuurpactcommissie 33 klachten per jaar. 

 

Het aantal klachten echter sterk schommelen. 

 

Zo vallen pieken vaak samen met gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 

 

 

 

 

De werkbelasting verschilt van klacht tot klacht. 

 

Sommige klachten zijn complex (bv. meerdere klachtonderdelen, meerdere partijen 

met diverse belangen of grote culturele instellingen). 

 

Andere spelen zich af in een gemeenteraad vol spanningen. 
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Waar gaat het over? 

 

 

Globaal genomen gaan de meeste klachten over: 

 

- het beheer van culturele infrastructuur 

(bv. verdeling bestuursmandaten in een culturele instelling) 

- het betrekken van burgers en verenigingen bij het beleid 

(bv. samenstelling cultuurraad) 

- het toekennen van subsidies 

- het gebruik van infrastructuur 
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Regionale verschillen 

 

 

In de Vlaamse en de Franse gemeenschap klagen burgers en verenigingen over 

verschillende dingen. 

 

- Nederlandstalige klachten gaan vaker over het betrekken van burgers en 

verenigingen bij het culturele beleid. 

 

- Franstalige klachten zijn doorgaans gericht tegen het beheer van culturele 

instellingen en diensten. 
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Wie zijn de klagers? 

 

 

De Cultuurpactwet hanteert twee categorieën van klagers: 

 

- 60 % van de Cultuurpact-klachten is afkomstig van partijpolitieke 

“strekkingen” (bv. politieke fracties in gemeenteraad, provincieraad) 

 

- 40% is afkomstig van “gebruikers” (bv. burgers, verenigingen) 

 

Per taal bestaan echter grote verschillen. 

Aan Nederlandstalige kant worden meer klachten ingediend door gebruikers. 

Terwijl aan Franstalige kant vooral politieke mandatarissen klacht indienen. 
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ADVIEZEN 

 

 

Sinds 1975 heeft de Cultuurpactcommissie 1269 adviezen en verzoeningen 

uitgebracht. 

 

240 klachten werden ingetrokken. 

 

En 13 klachten waren eind 2021 nog in behandeling. 

 

 

 

 

 

 

Klagers kunnen hun klacht te allen tijde intrekken (bv. wanneer het probleem op het 

terrein is opgelost na bemiddeling door de Cultuurpactcommissie). 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NL klachten FR klachten

Klachten in behandeling (eind 2021)



23 
 

 

Meestal ontvankelijk 

 

 

De Cultuurpactcommissie moet de ontvankelijkheid en gegrondheid van elke 

ingediende klacht beoordelen. 

 

79% van de klachten is ontvankelijk. 
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Onontvankelijke klachten 

 

 

Een klacht kan onontvankelijk zijn omdat de indiener geen belang kan aantonen, 

omdat de beroepstermijn van zestig dagen is verstreken, of omdat geklaagd wordt 

over een materie die niet onder de Cultuurpactwet valt. 

 

 

 

 

 

 

Klachten die niet per aangetekende brief worden verstuurd, zijn ook onontvankelijk. 
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Ontvankelijke klachten 

 

 

Als een ontvankelijke klacht gegrond is, probeert de Cultuurpactcommissie in de 

eerste plaats een verzoening te bereiken. 

 

Wanneer een verzoening onhaalbaar is, brengt de Cultuurpactcommissie een 

gemotiveerd advies uit. 

 

In dit advies kan de Cultuurpactcommissie aanbevelingen opnemen voor de 

aangeklaagde overheid en de voogdijoverheid. 

 

 

 

 

 

Wanneer het onderzoek uitwijst dat de betwiste overheidsbeslissing niet in strijd is 

met de Cultuurpactwetgeving, dan vaardigt de Cultuurpactcommissie een advies uit 

over de ongegrondheid van de klacht. 
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4) Klachten en rechtspraak in 2021 

 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de klachten die in 2021 werden ingediend en de 

adviezen die in 2021 werden uitgebracht. 

 

KLACHTEN ONTVANGEN IN 2021 

 

Klacht 1421 Cerfontaine 

Burgercomité ADN-Pays de l’Eau-d’Heure vs. gemeente wegens gemeentelijk infoblad 

 

Deze klacht was eind 2021 nog in behandeling. 

 

Klacht 1422 Brussels gewest 

De heer Walter Vandenbossche (Koninklijk Groot Broederschap van de Heilige Guido) vs. 

Vlaamse gemeenschapscommissie wegens subsidies 

 

Op 1 april 2021 diende de heer Walter Vandenbossche namens het Koninklijk Groot 

Broederschap van de Heilige Guido klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

tegen het collegebesluit van de Vlaamse gemeenschapscommissie van 15 maart 2021 

betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van “Connecting Brussels”. 

 

Deze klacht was eind 2021 nog in behandeling. 

 

Klacht 1423 De Pinte 

De heer Wim Vanbiervliet (Ruimte) vs. gemeente wegens het reglement voor de toekenning 

van rechten voor vrijetijdsverenigingen op onroerende goederen van het lokaal bestuur De 

Pinte 

 

Op 29 juli 2021 diende de heer Wim Vanbiervliet als gemeenteraadslid namens de fractie 

Ruimte klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen het reglement van de 

gemeente De Pinte van 31 mei 2021 betreffende de toekenning van rechten voor 

vrijetijdsverenigingen op onroerende goederen van het lokaal bestuur De Pinte. 
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Deze klacht was eind 2021 nog in behandeling. 

 

Klacht 1424 Hechtel-Eksel 

De heer Hendrik Claes (vzw De Ruisvoorn) vs. gemeente wegens gebruik visvijver en kantine 

 

Op 2 augustus 2021 diende de heer Hendrik Claes namens vzw De Ruisvoorn klacht in bij de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel wegens 

de herbestemming van het gemeentelijke recreatiepark Kiefhoek, dat een visvijver, een 

kantine en een aanpalend terrein omvat. 

 

Deze klacht was eind 2021 nog in behandeling. 

 

Klacht 1425 Franse gemeenschap 

Mevrouw Françoise Colinia en de heren Guillaume Soupart en Bernard Pinchart (vzw Grand 

Hornu) wegens de aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitter van vzw Grand Hornu 

 

Deze klacht was eind 2021 nog in behandeling. 

 

Klacht 1426 Vlaamse gemeenschap 

Vzw Flagey vs. Vlaamse gemeenschap wegens de samenstelling van de raad van bestuur en 

de algemene vergadering van vzw Flagey 

 

Op 24 november 2021 diende vzw Flagey klacht in bij de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie tegen een schrijven van de Vlaamse minister-president van 27 

september 2021 volgens hetwelk de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene 

vergadering van vzw Flagey in strijd zou zijn met de Cultuurpactwet. 

 

Deze klacht was eind 2021 nog in behandeling. 
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ADVIEZEN UITGEBRACHT IN 2021 

 

Klacht 1355 Awans 

De heer Bérenger Tsingos vs. vzw “Foyer culturel d’Awans” wegens samenstelling 

cultuurraad 

 

De heer Bérenger Tsingos diende klacht in tegen de beslissing van de gemeente Awans 

houdende de samenstelling van de cultuurraad van vzw “Foyer culturel d’Awans”, omdat 

Ecolo niet vertegenwoordigd is in deze vzw. 

 

Met het oog op een verzoening, heeft de gemeente de statuten van de vzw aangepast, zodat 

alle politieke fracties van de gemeenteraad met medebeslissende of adviserende stem in de 

beheersorganen kunnen zetelen. 

 

Nadat de fractie Ecolo een vertegenwoordiger kreeg in de algemene vergadering en de raad 

van bestuur, kon een verzoening tussen de partijen worden bereikt. 

 

Klacht 1358 Vlaamse gemeenschap 

De heer Tom De Clercq (vzw Keremos) vs. Vlaamse regering wegens subsidies 

 

Op 10 augustus 2016 diende de heer Tom De Clercq namens vzw Keremos klacht in bij de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie wegens de verdeling van werkingssubsidie voor de 

periode 2017 t.e.m. 2021, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaamse kunstendecreet. 

 

Het onderzoek van de administratie bracht echter geen sporen van ongelijke behandeling aan 

het licht, noch op het niveau van de verhaalcommissie, noch inzake voorkennis die volgens de 

klager zou hebben bestaan bij bepaalde subsidieaanvragers.  Omdat het Cultuurpact dus niet 

werd geschonden, oordeelde de algemene vergadering van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie dat de klacht ontvankelijk maar ongegrond was. 
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Klacht 1365 Hensies 

Mevrouw Caroline Horgnies (UPT) vs. gemeente wegens gemeentelijke media 

 

Mevrouw Caroline Horgnies diende als gemeenteraadslid van de fractie UPT klacht in tegen 

het feit dat minderheden op disproportionele wijze toegang krijgen tot het gemeentelijk 

infoblad en de Facebook-pagina van de gemeente.  De opeenhoping van deze procedés 

berooft de indienster van de klacht van een juiste en evenredige ruimte voor 

meningsuitdrukking. 

 

Na gesprekken met de inspectiediensten, heeft de gemeente de voorgestelde stappen 

uitgevoerd en de procedure verbeterd, om ruimte voor minderheidsstrekkingen te 

garanderen in de gemeentelijke publicaties.  Ook de Facebook-pagina werd gezuiverd. 

 

Er kon een verzoening bereikt worden, aangezien de stappen die werden voorgesteld door de 

gemeente gericht zijn op een eerlijke en evenredige verdeling van de ruimte voor 

meningsuiting van de politieke strekkingen in de gemeentelijke publicaties. 

 

Klacht 1366 Rotselaar 

De heer Jeroen Janssens (anders) vs. gemeente wegens samenstelling raad van bestuur AGB 

 

Op 21 januari 2017 diende de heer Jeroen Janssens als gemeenteraadslid van de fractie 

“anders”, klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de beslissing van de 

gemeenteraad van Rotselaar van 21 november 2016 houdende de aanstelling van een lid van 

de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar. 

 

Artikel 25 van de Cultuurpactwet bepaalt dat een klacht bij de Commissie moet worden 

ingediend binnen zestig dagen na de datum waarop de bestreden beslissing van de overheid 

wordt bekendgemaakt of betekend.  Deze termijn begint te lopen op de dag waarop de 

klagende partij kennis kreeg van de beslissing, als deze niet bekend werd gemaakt, noch 

betekend. 
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Aangezien de heer Janssens als gemeenteraadslid de gemeenteraad van 21 november 2016 

bijwoonde en tijdens de zitting de bestreden beslissing vernam, begon de termijn op die dag 

te lopen.  Maar de heer Janssens diende zijn klacht pas in op 21 januari 2017, zijnde 61 dagen 

na kennisname van de bestreden beslissing.  Wegens het overschrijden van de termijn van 

zestig dagen, oordeelde de algemene vergadering van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie dat de klacht onontvankelijk naar tijd was. 

 

Klacht 1367 Braine-l’Alleud 

De heer Olivier Vanham (Intérêts Brainois) vs. gemeente wegens gemeentelijke publicaties 

 

De heer Olivier Vanham diende als gemeenteraadslid namens de fractie Intérêts Brainois 

klacht in tegen de beslissingen van de gemeenteraad van Braine-l’Alleud houdende het 

gebruik van gemeentelijke media door de gemeenteraad. 

 

De klager wijst op wanverhoudingen qua beeldgebruik in het gemeentelijk infoblad, waarbij 

uitsluitend leden van het college worden getoond op foto’s van evenementen die 

plaatsvinden in de gemeente. 

 

Hoewel de gemeente beweert dat het gemeentelijk infoblad apolitiek is en akte heeft 

genomen van de aanbevelingen, hebben de inspectiediensten kunnen vaststellen dat de 

schepenen en de burgemeester in zekere zin via foto’s in de kijker worden geplaatst, op een 

wijze die de feitelijke berichtgeving over gemeentelijke evenementen overschrijdt. 

 

De algemene vergadering van de Cultuurpactcommissie verklaarde de klacht ontvankelijk en 

gegrond. 

 

Aangezien de gemeente van plan is om de gemeentelijke publicaties op deze wijze te blijven 

beheren en de voornaamste vraag van de klager was om de garantie te krijgen dat de 

strekkingen vooral tijdens verkiezingsperioden op evenredige wijze aan bod komen op foto’s, 

bleek een verzoening onmogelijk en heeft de Cultuurpactcommissie een advies utigebracht 

dat het college van burgemeester en schepenen van Braine-l’Alleud aanbeveelt om het 

huishoudelijk reglement aan te passen zodat alle democratische strekkingen die 
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vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad de garantie hebben dat zij op evenwichtige wijze 

toegang krijgen tot de verschillende gemeentelijke media. 

 

Klacht 1368 Antoing 

Mevrouw Sabine Mahieu en de heer Samuël Vincent (UCA) vs. gemeente wegens 

samenstelling algemene vergadering vzw “Centre de lecture publique d’Antoing” 

 

Mevrouw Sabine Mahieu en de heer Samuel Vincent dienden als gemeenteraadsleden 

namens de fractie UCA klacht in tegen de beslissing van de gemeenteraad om geen 

vertegenwoodiger van UCA op te nemen in de beheersorganen van vzw “Centre de lecture 

publique d’Antoing”. 

 

Hoewel de klacht onontvankelijk naar tijd werd verklaard, kon een verzoening worden bereikt 

dankzij de wil tot samenwerking van de gemeente Antoing. 

 

De gemeente heeft de interventies van de inspectiediensten ter harte genomen.  Er werd 

gewezen op bepaalde onregelmatigheden ten opzichte van de principes van de 

Cultuurpactwet, vooral inzake toegang voor minderheden.  Na de vaststelling van de 

tekortkomingen, heeft de gemeente voorgesteld om de statuten van de vzw aan te passen, 

zodat zij beantwoorden aan het Cultuurpact. 

 

De opname van minderheden met raadgevende stem in de beheersorganen is voortaan 

opgenomen in de statuten. 

 

De Cultuurpactcommissie heeft derhalve een advies uitgebracht dat de klacht onontvankelijk 

naar tijd verklaart en onderstreept dat een verzoening bereikt werd overeenkomstig de 

bepalingen van het Cultuurpact. 
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Klacht 1369 Chastre 

Mevrouw Andrée Debauche, mevrouw Catherine Brusselmans en de heer Thierry Henkart 

(Ecolo) vs. gemeente wegens gemeentelijk infoblad 

 

Mevrouw Andrée Debauche, de heer Thierry Henkart en mevrouw Catherine Brusselmans 

dienden als gemeenteraadsleden van de fractie Ecolo klacht in tegen de gemeenteraad van 

Chastre wegens de slecht functionerende toegang tot het gemeentelijke infoblad en alle huis-

aan-huisbladen die worden gepubliceerd door de gemeenteraad van Chastre, wat enkel ten 

goede komt aan de meerderheid. 

 

Als gevolg van de laatste verkiezingen, is de fractie Ecolo toegetreden tot de gemeentelijke 

meerderheid.  De klagers hebben daarop de wens meegedeeld om de klacht die werd 

ingediend bij de Cultuurpactcommissie in te trekken. 

 

De Cultuurpactcommissie nam derhalve akte van de intrekking van de klacht. 

 

Klacht 1391 Ganshoren 

De heer Karl Vanlouwe (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling mandaten in vzw Sport, 

cultuur en vrije tijd 

 

Op 22 januari 2019 diende de heer Karl Vanlouwe als gemeenteraadslid van de fractie N-VA 

klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de beslissing van de 

gemeenteraad van Ganshoren van 20 december 2018 inzake de aanstelling van 

vertegenwoordigers van de gemeenteraad in vzw “Sport, cultuur en vrije tijd”.  De fractie         

N-VA heeft daarbij als enige geen waarnemend mandaat gekregen, wat in strijd is met de 

Cultuurpactregels. 

 

De administratie van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie kon bereiken dat het 

gemeentebestuur aan de fractie N-VA een mandaat met raadgevende stem toekende in het 

beheersorgaan van vzw “Sport, cultuur en vrije tijd”, waardoor een verzoening bereikt kon 

worden. 
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Klacht 1392 Sint-Agatha-Berchem 

De heer Thomas Villa (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling mandaten in vzw “Sociale 

cohesie in Sint-Agatha-Berchem” 

 

Op 27 maart 2019 diende de heer Thomas Villa als gemeenteraadslid van de fractie NV-A 

klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de beslissing van de 

gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem van 27 februari 2019 betreffende de aanduiding van 

de vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de algemene vergadering van vzw “Sociale 

Cohesie van Sint-Agatha-Berchem”.  Daarbij hebben de twee kleinste fracties Défi en N-VA 

geen mandaat gekregen. 

 

De administratie van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie kon bereiken dat het 

gemeentebestuur aan de fracties N-VA en Défi een mandaat met raadgevende stem toekende 

in het beheersorgaan van vzw “Sociale cohesie van Sint-Agatha-Berchem”.  Door deze 

schikking kon een verzoening worden bereikt. 

 

Klacht 1393 Leuven 

De heren Zeger Debyser (N-VA) en Lorin Parys (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling 

mandaten in AG M en AG Stadsontwikkeling Leuven 

 

Op 30 maart 2019 dienden de heren Debyser en Parys als gemeenteraadsleden van de fractie 

NV-A klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de Leuvense 

gemeenteraadsbeslissingen van 25 februari en 25 maart 2019 inzake de verdeling van 

bestuursmandaten in het autonoom gemeentebedrijf Museum M en het autonoom 

gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven. 

 

De klagende fractie kreeg van het stadsbestuur slechts één bestuursmandaat in elk 

gemeentebedrijf, terwijl dat er volgens het Cultuurpact twee moeten zijn (systeem-D'Hondt). 

 

Omdat de stad de verdeling van de mandaten niet wilde wijzigen tijdens de huidige legislatuur, 

was een verzoening onhaalbaar en oordeelde de algemene vergadering van de Vaste 

Nationale Cultuurpactcommissie dat de klacht ontvankelijk en gegrond was. 
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Klacht 1394 Leuven 

De heren Zeger Debyser (N-VA) en Lorin Parys (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling 

mandaten in vzw Leuven Mindgate 

Klacht 1395 Leuven 

De heren Zeger Debyser (N-VA) en Lorin Parys (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling 

mandaten in vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 

 

Op 23 mei 2019 dienden de heren Debyser en Parys als gemeenteraadsleden van de fractie 

NV-A ook nog klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de Leuvense 

gemeenteraadsbeslissingen van 25 maart 2019 betreffende de samenstelling van de raad van 

bestuur van vzw Leuven MindGate en vzw Leuven Klimaatneutraal 2030. 

 

Ondanks de inspanningen van de administratie van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, 

weigerde het stadsbestuur om de klagende fractie op te nemen in de raad van bestuur van 

beide vzw’s.  Een verzoening was dus niet haalbaar, zodat de algemene vergadering van de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie oordeelde dat ook klacht 1394 en 1395 ontvankelijk 

en gegrond waren. 

 

Klacht 1396 Berlare 

De heer Wim Arbijn (Gemeentebelangen Groot Berlare) vs. gemeente wegens verdeling 

mandaten in CC Stroming en bibliotheek 

 

Op 11 juni 2019 diende de heer Wim Arbijn als gemeenteraadslid van de fractie GGB klacht in 

bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de beslissing van de gemeenteraad van 

Berlare van 13 mei 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers van de gemeente 

in de raad van bestuur van het cultuurcentrum Stroming en de bibliotheek. 

 

De fractie van de klager kreeg in eerste instantie weliswaar een waarnemend mandaat 

toegekend.  Maar pas na bemiddeling door de administratie van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie, hebben beide partijen begrepen dat een waarnemend lid officieel de 

agenda van de raad van bestuur ontvangt, de vergaderingen van de raad van bestuur mag 
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bijwonen, aan de besprekingen mag deelnemen, maar geen stemrecht kan uitoefenen.  

Zodoende kon een verzoening worden bereikt. 

 

Klacht 1397 Geraardsbergen 

De heren Filip De Bodt en Wim Schrever (vzw Climaxi) vs. gemeente wegens sluiting 

zwembad Den Bleek 

Klacht 1398 Geraardsbergen 

Mevrouw Marleen Francq (actiegroep Den Dok Blijft) vs. gemeente wegens sluiting 

zwembad Den Bleek 

 

Op 19 juni 2019 dienden de heren Filip De Bodt en Wim Schrever (vzw Climaxi) en mevrouw 

Marleen Francq (actiegroep Den Dok Blijft) klacht in tegen de op 2 mei 2019 aan de klagers 

ter kennis gebrachte beslissing van het stadsbestuur van Geraardsbergen om het stedelijk 

openluchtzwembad “Den Bleek” te sluiten. 

 

Tijdens het onderzoek bleek al gauw dat de klagende vzw Climaxi geen belang doet blijken en 

ook geen nadeel heeft geleden door de bestreden sluiting van het zwembad, met als gevolg 

dat de klagers beslisten om klacht 1397 in te trekken. 

 

De indienster van klacht 1398 doet echter wel een belang blijken.  Zij woont immers in 

Geraardsbergen en was een vaste gebruiker van de zwembadinfrastructuur “Den Bleek”.  

Tijdens de onderhandelingen met de partijen, maakt de administratie van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie duidelijk dat een gemeentebestuur niet verplicht is om een zwembad 

in te richten of open te houden.  Dit heeft als gevolg dat de indienster van de klacht zich niet 

langer verzet tegen de sluiting an sich. 

 

De indienster van de klacht blijft er wel bij dat het Cultuurpact geschonden werd, omdat de 

gemeente voorafgaand aan de beslissing tot sluiting van het openluchtzwembad geen enkel 

advies heeft gevraagd aan de cultuurraad of de sportraad.  Het gemeentebestuur betreurt 

deze vergetelheid, maar heeft intussen de inwoners en de verenigingen via een 

participatietraject betrokken bij de socioculturele herbestemming van de site van het 
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voormalige zwembad.  De indienster van de klacht acht dat daarmee tegemoetgekomen 

wordt aan haar verzuchtingen, zodat een verzoening kon worden bereikt. 

 

Klacht 1399 Brussel 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling mandaten in vzw 

Brussels Major Events 

Klacht 1400 Brussel 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling mandaten in vzw 

Brussels Expo 

Klacht 1401 Brussel 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling mandaten in vzw 

Prosport Bruxelles-Brussel 

Klacht 1402 Brussel 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) vs. gemeente wegens verdeling mandaten in vzw 

Brusselse Zwem- en Badinrichtingen 

 

Op 30 juli 2019 diende de heer Mathias Vanden Borre als gemeenteraadslid van de fractie      

N-VA klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de samenstelling van de 

beheersorganen van vzw Brussels Major Events, vzw Brussels Expo, vzw Prosport Bruxelles-

Brussel en vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen, waarin zijn fractie niet vertegenwoordigd 

is. 

 

Voor klacht 1399 kon een verzoening worden bereikt, doordat het stadsbestuur een 

waarnemend mandaat in vzw Brussels Major Events toekende aan de klagende fractie.  De 

stad was hier enkel toe bereid, omdat de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie in 2019 een 

gelijkaardige klacht (nr. 1362) tegen de foutieve samenstelling van de beheersorganen van 

vzw Brussels Major Events ontvankelijk en gegrond verklaarde. 

 

Voor klacht 1400, 1401 en 1402 was een verzoening onmogelijk, zodat de algemene 

vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie deze klacht ontvankelijk en 

gegrond verklaarde. 
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Klacht 1403 Haaltert 

De heer Jan Schelfhout (Vlaams Belang) vs. gemeente wegens weigering verhuur van 

gemeentelijke infrastructuur 

 

Op 10 september 2019 diende de heer Jan Schelfhout namens de fractie Vlaams Belang klacht 

in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de weigering van het Haaltertse college 

van burgemeester en schepenen van 8 augustus 2019 om gemeentelijke culturele 

infrastructuur te verhuren aan politieke verenigingen voor de organisatie van socio-culturele 

activiteiten. 

 

Artikel 4 van de Cultuurpactwet zegt nochtans duidelijk dat overheden zich moeten 

onthouden “van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om 

ideologische of filosofische redenen”. 

 

Het gemeentebestuur kon ertoe worden bewogen om zijn reglement op het gebruik van 

gemeentelijke infrastructuren aan te passen.  De klager en zijn politieke vereniging kunnen 

voortaan gemeentelijke infrastructuren huren voor het organiseren van socio-culturele 

activiteiten.  Door deze schikking kon een verzoening worden bereikt. 

 

Klacht 1404 Herentals 

De heren Bart Wynants en Paul Snoeys (Cultuurraad) vs. gemeente wegens hervorming 

adviesraden 

 

Op 25 november 2019 dienden de heren Bart Wynants (voorzitter van de cultuurraad) en Paul 

Snoeys (secretaris van de cultuurraad) klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

wegens de opheffing van de bestaande adviesraden en de installatie van nieuwe 

adviesstructuren in Herentals. 

 

De administratie van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie kon een verzoening bereiken 

door het stadsbestuur van Herentals ervan overtuigen om het reglement van het “strategisch 

atelier vrije tijd” zodanig aan te passen dat het thans een volwaardige adviserende functie 

heeft. 
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Klacht 1405 Vlaamse gemeenschap 

De heer Bart Maréchal vs. Vlaamse regering wegens samenstelling beheersorganen vzw 

Opera Ballet Vlaanderen 

Klacht 1406 Vlaamse gemeenschap 

De heer Bart Maréchal vs. Vlaamse regering wegens samenstelling beheersorganen vzw 

Antwerp Symphony Orchestra 

Klacht 1407 Vlaamse gemeenschap 

De heer Bart Maréchal vs. Vlaamse regering wegens samenstelling beheersorganen vzw 

deSingel 

Klacht 1408 Vlaamse gemeenschap 

Bart Maréchal vs. Vlaamse regering wegens samenstelling beheersorganen vzw Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

 

Op 17 december 2019 diende de heer Bartold Maréchal klacht in bij de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie, omdat de samenstelling van de beheersorganen van vzw Opera Ballet 

Vlaanderen, vzw Antwerp Symphony Orchestra, vzw deSingel en vzw Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen geen afspiegeling vormen van de samenstelling van het Vlaams 

parlement sinds de verkiezingen van 26 mei 2019. 

 

Op 7 juni 2021 heeft de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

akte genomen van het feit dat de heer Maréchal zijn klachten tegen de samenstelling van de 

vier bovenstaande vzw’s heeft ingetrokken. 

 

Klacht 1409 Hechtel-Eksel 

De heer Raf Truyens (CD&V) vs. gemeente wegens gebruiksreglement 

gemeenschapscentrum en sporthal 

 

Op 7 januari 2020 diende de heer Raf Truyens als gemeenteraadslid namens de fractie CD&V 

klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie omdat de vaste commissie van advies 

van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek niet werd geraadpleegd bij de aanpassing 
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van de gebruikersreglementen van het gemeenschapscentrum en de sporthal van Hechtel-

Eksel. 

 

Uit het onderzoek van de administratie blijkt echter dat de cultuurraad op 21 november 2019 

een positief advies heeft uitgebracht over het gebruikersreglement van het 

gemeenschapscentrum, en dat de sportraad op 6 november 2019 een positief advies heeft 

uitgebracht over het gebruikersreglement van de gemeentelijke sporthal. 

 

Enkel de vaste commissie van advies van het gemeenschapscentrum werd niet gevraagd om 

een advies te verstrekken over het gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum.  

Maar een dergelijke verplichte vaste commissie van advies werd in 2016 afgeschaft door het 

decreet Lokaal Cultuurbeleid.  En te Hechtel-Eksel kwam deze vaste commissie dan ook al 

jaren niet meer samen. 

 

De administratie stelde wel vast dat de gemeentelijke cultuurraad en de sportraad geen 

nieuwe samenstelling kregen naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 

2018. 

 

Er kon een verzoening worden bereikt, waarbij de gemeente Hechtel-Eksel de cultuurraad en 

de sportraad opnieuw heeft samengesteld conform de bepalingen van artikel 3, 6 en 7 van de 

Cultuurpactwet.  De vaste commissie van advies van het gemeenschapscentrum werd 

afgeschaft. 

 

Klacht 1410 Cerfontaine 

De heer Hubert Lechat (Cerf+) vs. gemeente wegens gemeentelijk infoblad 

 

De heer Hubert Lechat diende als gemeenteraadslid namens de fractie Cerf+ klacht in bij de 

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de gemeente Cerfontaine wegens de weigering 

om alle politieke fracties van de gemeenteraadsfracties toegang te verlenen tot het 

gemeentelijk infoblad. 
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De burgemeester bevestigt de beslissing van de raad om democratische politieke fracties geen 

toegang te verlenen tot het infoblad nadat de klager die deel uitmaakt van de oppositie 

daarom had gevraagd. 

 

De klager stelt voor om het huishoudelijk reglement te wijzigen, waarbij wordt vastgelegd op 

welke wijze de politieke fracties toegang krijgen tot de inhoud van de gemeentelijke 

communicatiemiddelen.  Hij wil ook de mogelijkheid hebben om in het gemeentelijk infoblad 

artikelen van algemeen belang te publiceren en de politieke debatten te voeden en de burgers 

te informeren voor zover openbare middelen worden gebruikt en de meerderheid haar 

standpunt verkondigt. 

 

De analyse van enkele nummers van het “Bulletin Communal, Pour Information, Commune de 

Cerfontaine” toont duidelijk aan dat artikelen van leden van het college en foto’s van leden 

van het college, genomen tijdens verschillende evenementen, een grote zichtbaarheid 

genieten. 

 

De weigering om het gemeentelijk infoblad open te stellen, lijkt daarom disproportioneel en 

arbitrair, aangezien slechts één minderheidsfractie vraagt om op evenredige wijze toegang te 

krijgen tot het gemeentelijk infoblad (drie leden van de oppositie versus twaalf leden van de 

meerderheid). 

 

Het verzoek van de klager is legitiem en lijkt de meerderheid niet te kunnen schaden, gelet 

op de modaliteiten bedoeld in het voorstel van wijzing van het huishoudelijk reglement. 

 

Aangezien een verzoening onmogelijk bleek, heeft de Cultuurpactcommissie een advies 

uitgebracht dat het college van burgemeester en schepenen van Cerfontaine aanbeveelt om 

alle democratische strekkingen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van 

Cerfontaine op evenwichtige wijze toegang te geven tot de gemeentelijke 

uitdrukkingsmiddelen, zoals het gemeentelijk infoblad, teneinde de bepalingen van de 

Cultuurpactwet na te leven. 
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De algemene vergadering van de Cultuurpactcommissie was van oordeel dat de klacht 

ontvankelijk en gegrond was. 

 

1411 Rotselaar 

De heer Jeroen Janssens (anders) vs. gemeente wegens samenstelling raad van bestuur 

autonoom gemeentebedrijf 

 

Op 6 maart 2020 diende de heer Jeroen Janssens als gemeenteraadslid namens de fractie 

“anders” klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de beslissing van de 

gemeenteraad van 6 januari 2020 houdende de vervanging van een bestuurslid van het 

autonoom gemeentebedrijf Rotselaar. 

 

De samenstelling van de raad van bestuur werd echter goedgekeurd op de 

gemeenteraadszitting van 28 januari 2019. De indiener van de klacht heeft deze beslissing 

nooit aangeklaagd bij de Cultuurpactcommissie, waardoor hij de samenstelling van de raad 

van bestuur minstens impliciet aanvaard heeft. 

 

De indiener van de klacht kon dus geen belang doen blijken bij de bestreden beslissing van 6 

januari 2020, zodat de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

klacht 1411 onontvankelijk verklaarde. 

 

1412 Vlaamse gemeenschap 

De heer Frederik Pas (vast lid Cultuurpactcommissie namens Vlaams Belang) vs. Vlaamse 

regering wegens samenstelling beheersorganen vzw Flagey 

 

Op 23 maart 2020 diende de heer Frederik Pas klacht in bij de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie, omdat de samenstelling van de beheersorganen van vzw Flagey geen 

afspiegeling vormt van de samenstelling van het Vlaams parlement sinds de verkiezingen van 

26 mei 2019. 
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De klager kon echter geen persoonlijk belang of nadeel kan aantonen, zodat de algemene 

vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie klacht 1412 onontvankelijk 

verklaarde. 

 

1413 Bruxelles 

De heer Maxime Prévot (CDH) vs. raad van bestuur van vzw BX1 wegens weigering om 

waarnemer op te nemen in raad van bestuur 

 

De heer Maxime Prévot diende als partijvoorzitter van CDH klacht in bij de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie tegen de beslissing van de raad van bestuur van vzw BX1 om geen 

vertegenwoordiger met raadgevende stem in zijn midden op te nemen. 

 

De heer Gauthier de Sauvage, secretaris-generaal van CDH, deelde in juni 2021 in naam van 

de klager mee dat hij de klacht die werd ingediend bij de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie wilde intrekken, omdat de fractie CDH intussen genoegdoening heeft 

gekregen. 

 

De Cultuurpactcommissie nam derhalve akte van de intrekking van de klacht. 

 

1414 Ekeren 

De heer Kurt Van Noten (Vlaams Belang) vs. district wegens samenstelling adviesraad 

Cultuur 

 

Op 15 juni 2020 diende de heer Kurt Van Noten als districtsraadslid namens de fractie Vlaams 

Belang klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de beslissing van de 

districtsraad van 27 april 2020, waarbij de klassieke cultuurraad wordt vervangen door een 

“adviesraad Cultuur” en een “Cultuurplatform”.  De klagende fractie kantte zich tegen het feit 

dat de districtsraad de “adviesraad Cultuur” wilde laten samenstellen door een ambtelijke 

werkgroep. 
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Een adviesorgaan voor Cultuur moet worden samengesteld door de districtsraad, omdat die 

als enige kan oordelen over de waarborgen van de vertegenwoordiging van de ideologische 

en filosofische strekkingen in een orgaan dat het districtsbestuur moet adviseren. 

 

Doordat de districtsraad van Ekeren op 14 december 2020 de samenstelling van de 

“adviesraad Cultuur” goedkeurde, werd tegemoetgekomen aan de eis van de klagende fractie 

en kon de administratie van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie een verzoening 

bereiken tussen de partijen. 

 

1415 Vlaamse gemeenschap 

De heer Wies Descheemaeker (vakbondsverantwoordelijke ACOD VRT) vs. VRT wegens 

inhoudelijke opmerkingen van een aantal bestuursleden 

 

Op 30 juni 2020 diende de heer Wies Descheemaeker als vakbondsverantwoordelijke namens 

ACOD VRT klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, omdat verschillende leden 

van de raad van bestuur van de VRT inhoudelijke opmerkingen hadden gemaakt over een 

passage uit het tv-programma “De Ideale Wereld” van 30 april 2020.  Deze passage werd later 

geschrapt door de CEO van de VRT, die daar als enige decretaal toe bevoegd is. 

 

De klager verzet zich niet tegen de beslissing van de CEO.  Zijn klacht is enkel gericht tegen het 

mailverkeer, waarin bepaalde leden van de raad van bestuur hun mening hebben uitgedrukt 

over de kwestieuze passage.  De klacht heeft dus geen betrekking op een overheidsbeslissing 

inzake culturele materies, zodat de algemene vergadering van de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie klacht 1415 onontvankelijk verklaarde. 

 

1417 Bernissart 

De heer Saverio Ciavarella (Oxigène-IC) vs. gemeente wegens infoblad en Facebook-pagina 

van de gemeente 

 

De heer Saverio Ciavarella diende als gemeenteraadslid namens de fractie “Oxigène-IC” klacht 

in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen de beslissingen van de gemeenteraad 
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Bernissart inzake het gebruik van gemeentelijke media door de gemeenteraad van Bernissart 

ten voordele van de gemeentelijke meerderheid. 

 

De klager stelt vast dat de leden van het college via foto’s en details over hun zitdagen steeds 

nadrukkelijker in de kijker worden geplaatst in het gemeentelijk infoblad, waardoor een 

wanverhouding ontstaat ten opzichte van de minderheidsstrekkingen, die hun mening kunnen 

uitdrukken in het gemeentelijk infoblad. 

 

De burgemeester wil het gemeentelijk infoblad niet openstellen, want hij vreest dat het 

infoblad daardoor een bron van bijkomende conflicten zal worden.  Bijgevolg kiest hij ervoor 

om de pagina met de zitdagen te verwijderen, als de beslissing van de Cultuurpactcommissie 

dat oplegt. 

 

Na enkele nummers van “Berni Info” te hebben geanalyseerd, stellen de inspectiediensten 

vast dat het gemeentelijk infoblad momenteel slechts algemene informatie lijkt te bevatten 

over het leven in de gemeente die van algemeen belang is voor de bevolking, met uitzondering 

van de pagina waarop de zitdagen van de schepenen worden vermeld.  Deze pagina kan 

worden beschouwd als een propagandamiddel, waarbij de meerderheid in de kijker wordt 

geplaatst, terwijl de leden van de gemeenteraad nergens aan bod komen.  Deze ongelijkheid 

bestaat niet op de website van de gemeente Bernissart. 

 

Rekening houdend met het feit dat het hoofdverzoek van de klacht erin bestaat om de 

garantie te verkrijgen dat de burgers neutraal geïnformeerd worden, zonder een politieke 

strekking te bevoordelen in de gemeentelijke communicatiemiddelen, zoals het gemeentelijk 

infoblad “Berni Info”, en dat een verzoening onmogelijk bleek, brengt de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie een advies uit, waarbij zij het college van burgemeester en schepenen 

van Bernissart aanbeveelt om de pagina te verwijderen waarop de schepenen staan vermeld 

met hun zitdagen en hun foto.  Het gemeentelijk infoblad “Berni Info” kan dan worden 

beschouwd als een publicatie die enkel plaatselijke en feitelijke informatie bevat. 

 

De algemene vergadering van de Cultuurpactcommissie was van oordeel dat de klacht 

ontvankelijk en gegrond was. 
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1418 Vlaamse gemeenschap 

De heer Geert Goubert vs. Vlaamse regering wegens samenstelling Vlaamse sportraad 

 

Op 28 september 2020 diende de heer Geert Goubert klacht in bij de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie tegen het ministerieel besluit van 27 juli 2020 houdende de benoeming 

van de leden van de Vlaamse sportraad.  De indiener van de klacht had zich kandidaat gesteld 

om onafhankelijk deskundige te worden in de Vlaamse sportraad.  Hij verzet zich ertegen dat 

zijn kandidatuur niet weerhouden werd voor een effectief mandaat in de Vlaamse sportraad. 

 

De Cultuurpactcommissie kon echter geen onregelmatigheden vaststellen in de 

selectieprocedure.  Ook de bewering van de klager dat de Vlaams-nationale strekking waartoe 

hij behoort niet vertegenwoordigd is, kon niet worden bewezen, want na onderzoek blijkt dat 

drie van de negen mandaten worden uitgeoefend door personen die behoren tot de Vlaams-

nationale strekking. 

 

Bijgevolg verklaarde de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 

klacht 1418 ontvankelijk en ongegrond 

 

1419 Diepenbeek 

De heer Patrick Hermans (PUUR-DIEPENBEEK) vs. gemeente wegens organiek reglement 

“advies, overleg en inspraak” 

 

Op 2 oktober 2020 diende de heer Patrick Hermans als gemeenteraadslid van de fractie PUUR-

DIEPENBEEK klacht in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tegen het Diepenbeekse 

gemeenteraadsbesluit van 21 september 2020 betreffende de weigering om het organiek 

reglement “advies, overleg en inspraak” aan te passen. 

 

Volgens de indiener van de klacht is dit reglement in strijd met de bepalingen van de 

Cultuurpactwet, omdat het bepaalt dat politieke mandatarissen en personeelsleden van het 

lokaal bestuur geen lid kunnen worden van de gemeentelijke adviesraden. 
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De administratie van de Cultuurpactcommissie heeft de klager duidelijk gemaakt dat 

adviesorganen de gemeenteraad en het schepencollege op een onafhankelijke wijze moeten 

kunnen adviseren, zonder directe of indirecte tussenkomst van politici of ambtenaren.  

Daarop heeft de klager zijn klacht ingetrokken. 
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5) Wetgevende initiatieven in 2021 

 

De Cultuurpactwet van 16 juli 1973 werd destijds aan Vlaamse zijde omgezet in het 

Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974. 

 

Op 13 oktober 2020 werd in het Vlaams parlement een voorstel van decreet ingediend, tot 

wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact, wat het 

waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en 

filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die 

opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid. 

 

Op woensdag 17 maart 2021 verwierp de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

het bovenstaande voorstel van decreet. 

 

 


