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Bibliotheekcommissie Schaarbeek : 
N-VA stapt naar de Cultuurpactcommissie

Volgende week woensdag 29 mei stelt de Vlaamse schepen Adelheid Byttebier voor de derde (!)  
keer aan de gemeenteraad een samenstelling voor van de Schaarbeekse Nederlandstalige 
Bibliotheekcommissie. De N-VA wordt op bedenkelijke wijze uit die commissie geweerd en stapt dan 
ook naar de Cultuurpactcommissie om de goedkeuring ervan te doen vernietigen.

In een eerste fase wou schepen Adelheid Byttebier (Groen!) enkel die Vlaamse partijen uitnodigen 
die vertegenwoordigd zijn in de Schaarbeekse gemeenteraad, en dat zijn uitsluitend Groen! en Open 
Vld. Omdat zij uiteindelijk besefte dat Nederlandstalig Schaarbeek veel meer is dan enkel Groen! 
en de Open Vld heeft zij geprobeerd de politieke vertegenwoordiging in die Bibliotheekcommissie 
uit te breiden met onder meer sp.a en CD&V, ook al hebben deze partijen geen enkel 
gemeenteraadslid in Schaarbeek. Dat mevrouw Byttebier overigens zelf een sp.a-kandidaat had 
uitgekozen waarmee de sp.a absoluut niet tevreden was, en zonder deze partij te consulteren, roept 
enige vragen op.

N-VA Schaarbeek heeft er geen enkel probleem mee dat de commissie wordt uitgebreid met 
bijvoorbeeld CD&V en sp.a, maar dan wel indien ook rekening gehouden wordt met de N-VA. Wij 
zijn in Schaarbeek niet minder representatief dan CD&V en sp.a (integendeel zelfs) en hebben dan 
ook recht op een zitje. In het document dat schepen Byttebier woensdag ter goedkeuring gaat 
voorleggen aan de gemeenteraad staan 16 namen : zij als voorzitster, 5 vertegenwoordigers van 
politieke partijen (“politieke fracties” genoemd), 6 zogenaamde “Gebruikers en pluralistische 
strekkingen” en 4 waarnemers. Schepen Byttebier heeft het over de de politieke fracties PS-sp.a, 
MR-Open VLD, CdH-CD&V, Ecolo-Groen en de Lijst van de Burgemeester (LB). Dit is bijzonder 
merkwaardig, want gezien de Open Vld zich afgescheurd heeft van de MR-fractie, de MR oppositie 
voert tegen de meerderheid en de Open Vld de meerderheid steunt, en zowel CD&V als sp.a geen 
enkel  gemeenteraadslid hebben in Schaarbeek bestaat er dan ook geen MR-Open Vld, PS-sp.a of 
CdH-CD&V-fractie. Bij de “gebruikers en pluralistische strekkingen” staan overigens verschillende 
namen van militanten van politieke partijen. Bepaalde linkse partijen vallen dus twee keer in de 
prijzen. On n'est jamais si bien servi que par soi-même...

In een lezersbrief in Brussel Deze Week (15 mei jongstleden) kondigde schepen Byttebier reeds aan 
aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse politieke partijen in de Nederlandstalige 
Bibliotheekcommissie mee te laten aanduiden door de Franstalige fractieleiders van de grote 
politiek families. Dit is heel merkwaardig, want het gaat hier immers niet over een gemeentelijke 
bibliotheekcommissie (waarover het Cultuurpact richtlijnen geeft), maar over een Nederlandstalige 
bibliotheekcommissie in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Je houdt 
omgekeerd toch ook geen rekening met de Vlaamse partijen indien er een Franstalige 
bibliotheekcommissie wordt opgericht in een Brusselse gemeente ? 

Het Cultuurpact voorziet inderdaad in een pluralistische Bibliotheekcommissie samengesteld op 
basis van de politieke representativiteit in Vlaamse en Waalse gemeenten, maar vermeldt nergens 
dat in het Brussels Gewest Nederlandstalige bibliotheekcommissies zouden moeten 
samengesteld worden door de fractieleiders van de grote Franstalige partijen (waarmee de 
kleinere Vlaamse partijen eventueel samenwerken in een fractie). Dit systeem wordt nu gebruikt om 
de N-VA uit de bibliotheekcommissies te kunnen houden. N-VA Schaarbeek stelt echter dat bij de 
samenstelling van de plaatselijke Nederlandstalige bibliotheekcommissie rekening moet worden 



gehouden met de representativiteit van de politieke partijen binnen het palet van Vlaamse partijen, 
en dat het nogal sneu is dat 'fracties' die geen enkele Vlaamse verkozene hebben in de gemeenteraad 
(PS-SP.a, MR, CDH-CD&V en LB-FDF) gaan beslissen wie er in de Nederlandstalige 
bibliotheekcommissie mag zetelen en wie niet. 

CD&V en sp.a hebben geen gemeenteraadslid in Schaarbeek maar mogen toch in de Schaarbeekse 
Bibliotheekcommissie zetelen, N-VA wordt echter de toegang geweigerd. Indien de Schaarbeekse 
gemeenteraad het huidige voorstel van schepen Byttebier goedkeurt stapt onze partij naar de 
Cultuurpactcommissie met de vraag om de goedkeuring ervan te doen vernietigen.

Voor meer inlichtingen : Lieven Van Mele, voorzitter N-VA Schaarbeek, 
gsm : 0476 55 23 02, lieven.vanmele@n-va.be.


