
   
 

   

OPEN BRIEF AAN DE BELEIDSVERANTWOORDELIJKEN 
(met culturele bevoegdheden of niet) 
 
INVESTEREN IN CULTUUR VOOR EEN OPEN BRUSSEL 
 
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO), het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), de Brusselse 
Museumraad (BMR) en de Concertation des Centres Culturels bruxellois (CCCB) willen op 
hun beurt hun onrust en ongenoegen uiten over de besparingen die de Brusselse culturele 
sector te slikken krijgt. Ze kunnen zich terugvinden in de vele initiatieven en opinies van 
collega’s, en wijzen erop dat kunst mee vormgeeft aan een rechtvaardige maatschappij die 
democratie, solidariteit, openheid en een kritisch discours hoog in het vaandel draagt, zelfs 
(en vooral !) tijdens een periode van crisis. Bovendien zijn ze ongerust over de gevolgen 
van deze maatregelen op de laboratoriumfunctie die Brussel vervult.  
  
Besparingen en bedreigingen op alle niveaus… 
 
Nu alle regeringen gevormd zijn en de meeste begrotingen gefinaliseerd, wordt het stilaan 
duidelijk wat Brussel en zijn culturele spelers te wachten staan: 
 

 Vlaamse organisaties hebben recent te horen gekregen dat ze vanaf 2015 tot 7,5 % 
zullen moeten besparen. Ook op de middelen voor de uitbating van de 
infrastructuren van de Brusselse podia wordt bespaard. 

 De Franse Gemeenschap van haar kant heeft een besparing van 1 % aangekondigd bij 
alle organisaties met een convention of contrat-programme, terwijl het 
cultuurbudget al jarenlang onder druk staat (geen indexeringen van de 
subsidiebedragen, besparingen in de infrastructuurbudgetten, enz.). 

 Nog meer verontrustend is het nieuws van de federale regering. Niet alleen de 
federale culturele instellingen (Bozar, De Munt/La Monnaie en het Nationaal Orkest 
van België – allemaal Brusselse spelers) moeten tot 20 à 30 % van hun middelen 
inleveren. De federale wetenschappelijke instellingen, waaronder de Musea voor 
Schone Kunsten van België en de Musea voor Kunst en Geschiedenis, delen ook 
zwaar in de klappen. 

 Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heerst er nog onduidelijkheid over 
de maatregelen rond de werkgelegenheid in de culturele sector, zowel wat betreft de 
aangekondigde herziening van het systeem van de GECO-posten, als wat betreft de 
manier waarop het Gewest zal omgaan met de korting op patronale sociale 
zekerheidsbijdragen bij artistieke prestaties. 

 Hoewel er op Europees niveau voorlopig nog geen sprake is van besparingen, belooft 
de aanstelling van de Hongaar Tibor Navracics als Europees Commissaris voor Cultuur 
weinig goeds. Een politicus die in eigen land de vrijheid van meningsuiting van de 
nationale media aan banden heeft gelegd…  

 



 
 
 
 

 
 
 
En op het kruispunt van al deze niveaus, wordt Brussel extra hard getroffen… 
 
Meer nog dan andere Belgische steden, is Brussel een belangrijke aantrekkingspool voor 
kunstenaars uit de hele wereld. De hoofdstad is een plek waar ze kunnen experimenteren; 
het is een plek waar kan worden gedroomd. Vele organisaties (werkplaatsen, collectieven, 
…) ondersteunen deze kunstenaars en dragen zo bij tot een divers, rijk cultureel landschap. 
Door de nieuwe besparingen zijn veel van die kleinere (en meer fragiele) organisaties niet 
meer levensvatbaar en dreigt er op dit niveau een ware kaalslag die niet alleen de 
organisaties maar ook de kunstenaars zelf treft. 
 
Grote instellingen als Bozar en De Munt/La Monnaie, maar ook onze gezelschappen en 
kunstenaars worden internationaal gelauwerd voor hun kwaliteit en innovatief karakter. 
Dankzij deze topkwaliteit scheert Brussel op artistiek vlak hoge toppen. Aangetrokken door 
de diversiteit van de stad en grote creativiteit die er heerst, beslissen heel wat buitenlandse 
kunstenaars om zich in onze hoofdstad te vestigen. 
 
Daarnaast is de meervoudige en hybride identiteit hét kenmerk bij uitstek van Brussel. 
Specialisten spreken vandaag over de ‘superdiverse’ stad. In deze context staat de 
verdediging van gemeenschapsbelangen niet meer centraal. Hoe kunnen we samen 
vormgeven aan een samenleving  waarin iedereen zijn of haar plek vindt met respect voor 
ieders waarden en origine, zonder dat één gemeenschap de andere overheerst: dat is de 
uitdaging waar Brussel en bij uitbreiding, de metropolitane zone, nu voor staat. 
 
Hun kernopdracht is voor een groot stuk artistiek. Tegelijk leggen de Brusselse culturele 
spelers zich ook toe op publieksbemiddeling, educatieve en/of sociaal-artistieke functies, 
internationalisering, en wat musea betreft ook op het behoud, beheer en openstellen van 

collecties.  Alle Brusselse organisaties staan met hun voeten in de stedelijke context. Ze 
stellen zich open naar een zo breed mogelijk publiek, werken aan een steeds groter wordend 
maatschappelijk draagvlak en zetten zich in voor de ontwikkeling van het brede potentieel 
van de stad. Dit zijn natuurlijk geen gemakkelijke processen. Ze vergen veel tijd en 
vertrouwen, en kunnen niet volledig in cijfers weergegeven worden.  Als er keuzes gemaakt 
moeten worden, zullen de publiekswerking en de innoverende creatiepraktijken zeker 
niet gespaard blijven. De gevolgen zullen evenmin becijferbaar zijn, maar niettemin 
desastreus.   
 
En nu wordt op alle vlak de Brusselse culturele sector zijn zuurstof ontnomen. Heel wat 
spelers (groot en klein) geven aan dat hun werking in gevaar komt. Niet enkel de artistieke 
rol van de organisaties wordt bemoeilijkt, ook hun maatschappelijke opdracht en relevantie 
komen onder druk te staan. 
 
 
 
 



 

 
   Contact: 
 
   Brussels Kunstenoverleg, Leen De Spiegelaere, leen@brusselskunstenoverleg.be, www.brusselskunstenoverleg.be 
   Brusselse Museumraad/Conseil bruxellois des Musées, Leen Ochelen, leen@brusselsmuseums.be, www.brusselsmuseums.be 
   Concertation des Centres Culturels bruxellois, Daphné Leclef, coordination@centresculturelsbruxellois.be, www.centresculturelsbruxellois.be 
   Réseau des Arts à Bruxelles, Sophie Alexandre, sophie@reseaudesartsabruxelles.be, www.reseaudesartsabruxelles.be 

  

 
 
 
Voor een open Brussel ? 
 
Het Brusselse culturele veld speelt mee op internationaal niveau en is tegelijk sterk 
verankerd in een ‘superdiverse’ stad. De ontmoeting van de twee grote gemeenschappen 
van ons land wordt er bovendien vanuit een positieve en open houding gestimuleerd. 
Willen onze beleidmakers dit echt kwijt? Willen we echt niet langer dat onze hoofdstad de 
culturele rijkdom van ons land uitdraagt op nationaal en internationaal niveau? Gaan we al 
deze kunstenaars en instellingen in de kou laten staan en de kern van de Brusselse dynamiek 
wegsnijden? Worden de inspanningen naar een diverser publiek en aanbod dan niet 
gewaardeerd?  Mogen we hopen dat alle overheden de eigenheid van de Brusselse culturele 
sector zullen (h)erkennen, niet vanuit chauvinisme maar vanuit een terechte zorg voor de 
maatschappij ? Dat ze de opgebouwde expertise op het terrein rond samenwerking en 
verbinding naar waarde zullen schatten? En mogen we dan hopen dat ze het belang inzien 
om de laboratoriumfunctie van deze stad te ondersteunen om op die manier tot een betere 
samenleving te komen? 
  
 
 
 
 
 
 
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO)     Brussel, 28 oktober 2014 
Le Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) 
De Brusselse Museumraad (BMR) 
La Concertation des Centres Culturels bruxellois (CCCB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO), het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), de Brusselse Museumraad 
(BMR) en de Concertation des Centres Culturels bruxellois (CCCB) verenigen meer dan 250 
organisaties uit alle disciplines; podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst, film, 
letteren, en mengvormen hiervan. De aard van de structuren  die we vertegenwoordigen, is heel 
divers. Van theaters, musea en culturele centra over werkplaatsen, gezelschappen en kunstencentra 
tot enkele festivals en erfgoedinstellingen: de verscheidenheid van de leden van de culturele 
netwerken, vormt het draagvlak voor het schrijven van deze brief. 


