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Op 3 juli 2015 maakte de Vlaamse Gemeenschap met een decreet een einde aan de verplich-
ting van de gemeenten om alleen of in een samenwerkingsverband een openbare bibliotheek 
op te richten. In zijn advies over het ontwerp van decreet vraagt de Raad van State of deze 
maatregel verzoenbaar is met het grondwettelijk gewaarborgde recht op culturele ontplooi-
ing. Bij een negatief antwoord kan het Grondwettelijk Hof het decreet vernietigen. Tijd voor 
een situering.

CUlTURElE ONTPlOOIING EN OPENBARE 
BIBlIOTHEKEN
Het recht op culturele ontplooiing werd begin jaren negentig 
van vorige eeuw in de Belgische Grondwet opgenomen. Het 
staat niet alleen, maar maakt deel uit van een afzonderlijk artikel 
(23) dat ieder het recht toekent een menswaardig leven te lei-
den. Om te verhinderen dat dit holle woorden blijven, verplicht 
de grondwet de verschillende wetgevers van ons land om bin-
nen hun bevoegdheid de economische, sociale en culturele rech-
ten te waarborgen. Het gaat dan o.m. om het recht op arbeid en 
sociale zekerheid, op bescherming van gezondheid en gezond 
leefmilieu, op behoorlijke huisvesting, maar ook over het recht 
op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

De Grondwet port de overheden hiermee aan om een drempel-
verlagend cultureel beleid te voeren. Alle leden van de maat-
schappij, ook de minst begoeden, moeten toegang krijgen tot 
culturele activiteiten. De wetgevers moeten inhoud geven aan 
de culturele rechten, ze moeten culturele voorzieningen en acti-
viteiten organiseren en subsidiëren zodat iedereen zich ten volle 
cultureel kan ontplooien. 

Sinds 1978 meende de Vlaamse decreetgever dat één van de 
instrumenten daartoe de bibliotheekplicht is, d.i. de plicht van 
elke gemeente om alleen of in een onderling samenwerkings-
verband een openbare bibliotheek op te richten. Tegenover 
die verplichting stond een gedeeltelijke cofinanciering door de 
Vlaamse overheid, mits er aan bepaalde kwalitatieve en kwan-
titatieve eisen werd voldaan.

Door het decreet van 3 juli 2015 wordt de verplichte oprichting 
van gemeentelijke openbare bibliotheken afgeschaft voor de 
meeste Vlaamse gemeenten (randgemeenten uitgezonderd), en 
wordt de voorwaardengebonden sectorale financiering ingeruild 
voor een verhoogde basisfinanciering van de gemeenten. De 
gemeenten beslissen voortaan vrij over de besteding van deze 
middelen. In het meest drastische scenario kan een gemeente 
haar bibliotheek sluiten en de middelen voor andere doelein-
den inzetten. 

ADVIES RAAD VAN STATE
In zijn advies over het ontwerp van het decreet, dat later het 
decreet van 3 juli 2015 werd, ziet de Raad van State de biblio-
theekplicht als één van de manieren waarop de decreetgever het 
grondrecht op culturele ontplooiing kan waarborgen. Tegenover 
de verplichting voor elke gemeente om een openbare biblio-
theek te organiseren, staat immers het recht voor elke burger 
op toegang tot een dergelijke bibliotheek. De decreetgever 
heeft bovendien de rol van de openbare bibliotheek als cul-
tuurinstrument uitdrukkelijk erkend. Het decreet van 6 juli 2012 
betreffende het Lokaal Cultuurbeleid omschrijft een openbare 
bibliotheek tenslotte als ‘een basisvoorziening waar elke burger 
terecht kan met zijn vragen over cultuur en die actief is op het 
vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie’. 
Verder noemt het decreet ‘de organisatie door een gemeente 
van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de heden-
daagse behoeften’, een Vlaamse beleidsprioriteit. 

Volgens de Raad van State impliceert het recht op culturele 
ontplooiing een standstill-verplichting voor de overheid. De 
bevoegde wetgever moet zich immers onthouden van elke 
maatregel die het geldende beschermingsniveau van dit recht 
in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen 
zijn die verband houden met het algemeen belang. 

Schendt het decreet van 3 juli 2015 deze onthoudingsplicht? De 
regering argumenteerde dat de afschaffing van de bibliotheek-
plicht geen aanzienlijke vermindering van het beschermingsni-
veau inhield omdat de huidige bibliotheekwerking stevig is ver-
ankerd in het lokale cultuurweefsel. Dat de gemeenten voortaan 
volledig autonoom kunnen beslissen over het behoud van de 
bibliotheek, zal daar volgens de Regering weinig aan veranderen 
omdat zowel de sector als de lokale besturen matuur genoeg 
zijn om hierover zelf beslissingen te nemen. Volgens de over-
heid kunnen de lokale besturen zelf inschatten hoe het lokale 
cultuurbeleid, met inbegrip van de bibliotheekwerking, het best 
wordt ingevuld, door bijv. te beslissen om samen te werken met 
een andere gemeente om een gemeenschappelijke bibliotheek 
open te houden. 
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De doelstelling van een bibliotheek: informatiebemiddeling, 
cultuurverspreiding, zorg om het documentair erfgoed en het 
bevorderen van de ontmoeting, kan volgens de overheid ook 
anders dan met een bibliotheek bereikt worden. De Vlaamse 
overheid is daarom van mening dat een lokaal bestuur de keuze 
moet hebben om dat doel op een andere manier te bereiken. 

De Raad van State raakte niet overtuigd van de argumenten van 
de overheid omdat de afschaffing van de bibliotheekplicht een 
ander recht doet verdwijnen. Het recht voor elke burger “op 
een volledig aanbod van bibliotheek- en informatiedienstver-
lening”, verdwijnt dan terwijl de openbare bibliotheek al sinds 
1978 als een openbare dienst wordt beschouwd en in 2012 zelfs 
als ‘basisvoorziening’ werd bestempeld door de decreetgever. 
De Raad van State wijst er fijntjes op dat de bibliotheekver-
plichting er in 1978 niet zomaar is gekomen. Het was een reactie 
op de vaststelling dat de eerste bibliotheekwet van 17 oktober 
1921, die nauwelijks verplichtingen bevatte, er na ruim 50 jaar 
toepassing niet in was geslaagd om een verantwoord openbaar 
bibliotheekwezen te doen ontstaan. Lees: Op basis van vrijwil-
ligheid zou er nooit in elke gemeente een openbare bibliotheek 

zijn, hoe kunnen we dan geloven dat alle gemeenten, na de ver-
dwijning van de bibliotheekplicht, geheel vrijwillig, hun biblio-
theken zullen behouden? 

Bovendien, vervolgt de Raad, gaat de afschaffing van de ver-
plichting voor elke gemeente om een openbare bibliotheek te 
organiseren niet gepaard met compenserende maatregelen.
Tegenover de Raad van State verweerde de Vlaamse overheid 
zich door te stellen dat Vlaanderen de bibliotheken niet loslaat. 
Ze zal een ondersteunende of faciliterende rol opnemen om 
de bibliotheek naar een relevante maatschappelijke toekomst 
te leiden als kwaliteitsvol kennis- en informatiecentrum, bijv. 
door het opschalen van de digitalisering. Maar de Raad van 
State stelt nuchter vast dat het ontwerp van het decreet hier-
over niets bepaalt. Anders gezegd: geen woorden maar (wet-
gevende) daden… 

Tot slot benadrukt de Raad van State dat de grondwet de stand-
still-verplichting om de culturele rechten te waarborgen, oplegt 
aan de decreetgever. Die mag deze verplichting niet op de lokale 
besturen afwentelen door ervan uit te gaan dat zij de bestaande 
bibliotheken wel zullen behouden.

De Raad van State concludeert met de vaststelling dat de 
afschaffing van de bibliotheekplicht wordt verantwoord door 
de wil van de decreetgever om het gemeentelijk belang te ver-
ruimen. Het komt er op neer dat de decreetgever van oordeel 
is dat het beter is om ‘het waarborgen van het recht op toe-
gang tot een bibliotheek’ op gemeentelijk niveau te regelen. 
Het Grondwettelijk Hof zal moeten beoordelen of dit motief 
beschouwd kan worden als een motief van algemeen belang. 
Een motief dat vereist is om een betekenisvolle vermindering 
van het geldende beschermingsniveau van dit culturele recht 
te verantwoorden. 

SCHIJN EN wERKElIJKHEID
Voor de liefhebbers van het genre zijn het advies van de Raad 
van State, en de repliek van de Vlaamse regering heerlijke lite-
ratuur. En literatuur leeft van de spanning tussen schijn en wer-
kelijkheid.

De Raad van State werpt uit eigen beweging de vraag op of de 
afschaffing van de bibliotheekplicht wel grondwettig is, maar 
tegelijkertijd geeft hij te kennen dat de gemeentelijke openbare 

bibliotheek geen fetisj is waarvan het eeuwige bestaan door 
de grondwet gegarandeerd wordt. Volgens de Raad van State 
is de bibliotheekverplichting één van de manieren waarop de 
decreetgever het grondrecht op culturele ontplooiing vorm kan 
geven. Andere manieren zijn dus zeker mogelijk, zolang het glo-
bale beschermingsniveau van het recht op culturele ontplooiing 
niet significant, en in elk geval niet zonder een afdoende reden 
van algemeen belang, vermindert. 

De regering, daarin gevolgd door de decreetgever, heeft de 
juridische voorwaarden gecreëerd voor de sluiting van gemeen-
telijke bibliotheken. In de verantwoording komt ze niet verder 
dan dat de nieuwe regeling een lokaal bestuur toelaat het recht 
op culturele ontplooiing op een andere manier in te vullen. Een 
voorbeeld is, beslissen om met een andere gemeente samen te 
werken om een gemeenschappelijke bibliotheek open te hou-
den, maar dat kon onder de oude regeling al. kennelijk voelde de 
regering zich geremd om de ultieme consequentie van de door 
haar voorgestelde nieuwe regeling luidop te zeggen: een lokaal 
bestuur kan nu zijn openbare bibliotheek zonder meer opdoe-
ken, en de vrijgekomen middelen op andere domeinen inzetten. 
Het is net voor deze situatie dat de regering de argumenten 

“ VOOR DE LIEFHEBBERS VAN HET GENRE ZIJN HET 
ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE, EN DE REPLIEK VAN 
DE VLAAMSE REGERING HEERLIJkE LITERATuuR. EN 
LITERATUUR LEEFT VAN DE SPANNING TUSSEN SCHIJN 
EN WERkELIJkHEID.
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van de Raad van State had moeten weerleggen door, bijvoor-
beeld (hier verzin ik mogelijke argumenten), te wijzen op een 
verhoogde mobiliteit, een ruimere en vaak kosteloze toegang 
tot digitale informatie via internet, dalende gebruikscijfers bij 
de openbare bibliotheek, dalende prijzen voor de aankoop van 
boeken en andere informatiedragers, andere decretale onder-
steunende initiatieven in de cultuursector, enz. Deze elementen 
zouden kunnen wijzen op een verminderde behoefte aan uitle-
ning of consultatie van fysieke informatiedragers in de nabije 
leefomgeving van de burgers, en dat zou een afzwakking, en 
eventueel, mits voldoende compenserende maatregelen, zelfs 
een afschaffing van de bibliotheekplicht kunnen verantwoor-
den. Niets van dit alles in de toelichting bij het ontwerp: voor 
de Vlaamse decreetgever was dit geen cultuurpolitieke keuze, 
maar louter een bestuurlijke. Jammer dat een monument in de 
Vlaamse cultuurpolitiek gesloopt wordt zonder enige inhoude-
lijke argumentatie. 

uiteindelijk doet de Vlaamse regering in haar verantwoording 
openlijk aan kansberekening: slechts in 2 van de 20 keer dat het 
Grondwettelijk Hof moest nagaan of een wetgevende norm in 
overeenstemming was met het standstill-beginsel, stelde het 
een schending vast. Alvast een leuke innovatie: de wetgever 
schat zelf de juridische overlevingskansen van zijn initiatief in. 

GRONDwETTElIJK HOf 
Geregeld wordt de schending van één van de grondrechten van 
artikel 23 van de Grondwet voor het Grondwettelijk Hof ingeroe-
pen. Slechts uitzonderlijk stelt het Hof een ongrondwettigheid 
vast. Het Hof erkent immers dat de wetgevers over een ruime 
beoordelingsvrijheid beschikken om de socioculturele grond-
rechten in te vullen. 

Een wetgevende maatregel wordt slechts afgekeurd wanneer 
deze voortvloeit uit een kennelijk onredelijk oordeel. Het Hof 
beperkt zich bijgevolg tot een marginale toetsing, en zal boven-
dien rekening houden met alle wettelijke bepalingen die ertoe 
bijdragen het betrokken recht te waarborgen. Toch besluit het 
Hof soms wel degelijk tot een ongrondwettigheid. Recent nog, 
in een arrest van 1 oktober 2015, oordeelde het Hof dat de wet-
telijke uitsluiting van sommige, legaal in België verblijvende, 
vreemdelingen van het recht op maatschappelijke dienstver-
lening strijdig is met hun recht op sociale bijstand, één van de 
sociale rechten in het genoemde grondwetsartikel. 

Hoe zou het Grondwettelijk Hof oordelen over de afschaffing 
van de bibliotheekverplichting? Het is riskant hierover te specu-
leren. Het denkschema is wel duidelijk: leidt de afschaffing van 
de bibliotheekplicht tot een betekenisvolle vermindering van de 
waarborgen voor het recht op culturele ontplooiing? En zo ja, 
kan die verantwoord worden om redenen van algemeen belang?

De decreetgever heeft zelf nooit openbare bibliotheken opge-
richt, maar heeft de gemeenten daartoe verplicht. Het decreet 

van 3 juli 2015 schrapt die verplichting, maar doet op zich geen 
enkele openbare bibliotheek verdwijnen. kan men dan wel spre-
ken van een vermindering van het beschermingsniveau? Zolang 
geen enkele gemeente beslist om haar openbare bibliotheek 
zonder meer te sluiten, is er voor de inwoners toch geen enkel 
gevolg? In de feiten klopt dit, maar juridisch geldt het legali-
teitsbeginsel: het zijn de wetgevers die volgens de grondwet 
de nodige waarborgen voor de bescherming van o.m. de cul-
turele rechten moeten bieden. De bibliotheekverplichting was 
een dergelijke waarborg, en die is nu zonder meer weg. Dat op 
1 januari 2016 de openbare bibliotheken niet met bosjes door 
de gemeenten werden gesloten, doet niet echt ter zake. Op het 
niveau van de wetgeving betekent de schrapping van de biblio-
theekverplichting zeker een betekenisvolle vermindering van 
de bescherming, die alleen om redenen van algemeen belang 
verantwoord kan worden. 

Voor de Vlaamse decreetgever is de verruiming van de lokale 
autonomie een afdoende reden van algemeen belang. Dat lijkt 
op zich verdedigbaar, maar is dat ook zo als dit doel zo radicaal 
nagestreefd wordt dat de Vlaamse decreetgever nagenoeg vol-
ledig verzaakt aan zijn bevoegdheid inzake het bibliotheekwe-
zen? De Vlaamse decreetgever had zich kunnen beperken tot 
de samenvoeging van de sectorale financieringen met de basis-
financiering van de gemeenten, mét behoud van de verplich-
ting om in een gemeente of in een samenwerkingsverband van 
aan elkaar grenzende gemeenten een openbare bibliotheek te 
hebben. Ook dat zou de financiële autonomie van de gemeen-
ten aanzienlijk hebben doen toenemen, zonder verdamping van 
de waarborg voor elke inwoner op toegang tot een openbare 
bibliotheek in de omgeving. kennelijk heeft de Vlaamse regering 
ook aan die optie gedacht, want ze laat in de toelichting opteke-
nen: “Indien de bibliotheekplicht behouden blijft, maar er geen 
financiering meer tegenover staat, kan de vraag gesteld worden 
op welke wijze aan deze verplichting nog een kwalitatieve invul-
ling gegeven kan worden”. Vreemd toch dat de Regering deze 
vraag stelt. In haar eigen logica van vergroting van de lokale 
autonomie past immers maar één antwoord: de kwalitatieve 
invulling, net als de beslissing over de in te zetten middelen, is 
dan net een zaak van het gemeentebestuur. 

In de toelichting wordt verder de verwachting geuit dat de over-
heveling van verantwoordelijkheden aan de lokale besturen wei-
nig zal veranderen aan de “stevige verankering van de biblio-
theekwerking in het lokale cultuurweefsel”. Het is een vreemde 
paradox: aan de gemeenten wordt een grotere autonomie gege-
ven, in de verwachting dat ze die autonomie niet of weinig gaan 
gebruiken. Ondermijnt de decreetgever zo zelf niet zijn eigen 
argumentatie? In plaats van de eigen keuze met hand en tand 
te verdedigen, biedt hij zijn tegenstrever, de bibliotheekliefheb-
ber, de schouder aan en aait hem over zijn bol: “alles komt goed, 
die bibliotheken zullen heus wel blijven bestaan.” De decreet-
gever is ook maar een mens, met al zijn truken, strategieën en 
zwakke momenten… 
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