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Geachte heer Minister-president, 
geachte mevrouw de Minister, 
 
 
Ik kom bij u als raadsman van de vzw Danspunt, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Salvatorstraat 18a. 
 
Cliënte behartigt de belangen van de particuliere danssector, en heeft tot doel de 
(artistieke) kwaliteit van dans in Vlaanderen en Brussel te bevorderen. 
 
Zoals verschillende sectoren, wordt ook de private danssector hard getroffen 
door de huidige coronacrisis, en de maatregelen die genomen worden om de 
pandemie in te dijken.  
 
Per ministerieel besluit van 29 januari 2021 werden een reeks nieuwe 
maatregelen genomen, die een grote impact hebben op de particuliere 
danssector. Voornamelijk volgende maatregelen springen daarbij in het oog:1 

 
1 Deze maatregelen worden als volgt toegelicht:  
‘Overwegende dat kinderen en jongeren vandaag een psychisch kwetsbare groep vormen, in het bijzonder kinderen en 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar, na maanden met afstandsonderwijs voor bepaalde groepen en een gebrek aan activiteiten 
in georganiseerd verband; 
[…] 
Overwegende dat één of meerdere groepen van maximum 10 kinderen of jongeren tot en met 18 jaar, exclusief begeleiders, 
tegelijkertijd activiteiten mogen bijwonen in georganiseerd verband; 
[…] dat deze activiteiten tijdens [de Krokusvakantie] om die reden mogen worden bijgewoond door één of meerdere groepen 
van maximum 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld; 
Overwegende dat activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, in de mate van het mogelijke, buiten moeten worden 
georganiseerd; dat, indien dit niet mogelijk is, de ruimtes voldoende moeten worden verlucht; 
Overwegende dat deze activiteiten voor kinderen en jongeren van 13 tot en met 18 jaar verplicht buiten moeten worden 
georganiseerd; 
Overwegende dat de stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en dat wisselende contacten moeten worden 
vermeden; dat het dus ook noodzakelijk is om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan 
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‘Art. 2. In artikel 15 van hetzelfde besluit2 worden de volgende wijzigingen 
doorgevoerd: 
1° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt: 
"§ 5. Een maximum van 10 personen tot en met 18 jaar, de begeleiders niet 
meegeteld, mag activiteiten in georganiseerd verband bijwonen, in het bijzonder 
door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige 
trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de regels voorzien in artikel 
18. 
In afwijking van het eerste lid, mag een maximum van 25 kinderen tot en met 12 
jaar, de begeleiders niet meegeteld, activiteiten in georganiseerd verband 
bijwonen, in het bijzonder door een club of vereniging, die plaatsvinden van 13 
februari 2021 tot en met 21 februari 2021, steeds in aanwezigheid van een 
meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en met naleving van de regels 
voorzien in artikel 18.”;’ 
 
En 
 
‘Art. 3. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 
"Activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of 
vereniging, zonder overnachting, zijn toegestaan voor personen tot en met 18 
jaar, overeenkomstig de toepasselijke protocollen. Deze activiteiten mogen 
georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 10 
personen tot en met 18 jaar, de begeleiders niet meegeteld. 
In afwijking van het eerste lid, zijn deze activiteiten toegestaan voor één of 
meerdere groepen van maximum 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders 
niet meegeteld, van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021. 
De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in 
eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen 
van een andere groep. 
Voor de personen vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten 
georganiseerd. Voor de kinderen tot en met twaalf jaar worden deze activiteiten 
in de mate van het mogelijke buiten georganiseerd. 
De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het 
mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen 
elke persoon, en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker of elk ander alternatief in stof." 
 
Vanzelfsprekend heeft cliënte er alle begrip voor dat er verregaande acties 
dienen genomen te worden om de verspreiding van het covid-19-virus in te 
perken, en dat voormelde maatregelen daartoe bijdragen. 
 
Het is evenwel volgende overweging uit het ministerieel besluit van  
29 januari 2021 dat cliënte tegen de borst stuit: 
 
‘Overwegende dat deze maatregelen niet van toepassing zijn op 
onderwijsactiviteiten van onderwijsinstellingen, noch op buiten-, voor- en 
naschoolse opvang, noch op huiswerkklassen, jeugdwelzijn of andere vormen 

 
verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week; dat bijgevolg sterk aangeraden wordt om het aantal 
groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere;’ 
 
2 Het ministerieel besluit van van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken 
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van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een 
leerachterstand;’ 
 
Deze bepaling impliceert dat het deeltijds kunstonderwijs (DKO), dat eveneens 
danslessen organiseert3, volledig ontsnapt aan de genoemde strenge 
maatregelen, waar de particuliere danssector – dansscholen en 
dansorganisaties met een regulier lesprogramma - zich wel strikt aan dienen te 
houden. 
 
Dit verschil in behandeling tussen enerzijds de private dansscholen/-organisaties 
en anderzijds het DKO gaat niet op. Immers staat het dansonderwijs dat door de 
beide spelers wordt gegeven op gelijke voet. Cliënte verklaart zich nader: 
 

- Vele dansscholen volgen, net zoals het DKO, jaar- en leerplannen om 
bepaalde eindtermen in de danskunst te bereiken.; 

- Wat het kwaliteitsniveau betreft, moeten de Vlaamse dansscholen niet 
onderdoen ten opzichte van het DKO, wel in tegendeel;  

- Verschillende dansscholen verlenen diploma’s aan hun leerlingen na de 
nodige evaluaties; 

- Er stromen minstens evenveel leerlingen van private dansscholen door 
naar hoger (dans)onderwijs, als leerlingen van het DKO4; 

- Het aspect vrijheidsbesteding is minstens even groot in het DKO als in 
de private danssector. 

 
Elk geval dient vastgesteld te worden dat private dansscholen en het DKO als 
gelijke categorieën dienen beschouwd te worden. 
 
Doordat private dansscholen thans verschillende behandeld worden tegenover 
het DKO lijkt een en ander sterk te wringen met het gelijkheids- en non-
discriminatiebeginsel overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
Een rechtvaardiging voor dit verschil in behandeling lijkt bovendien niet 
voorhanden te zijn.  
 
Op vandaag dienen dansscholen verregaande acties te nemen om zich te 
conformeren aan de genoemde regelgeving. Daarenboven worden verschillende 
dansscholen geconfronteerd met leerlingen die overwegen om over te stappen 
naar het DKO.5 
 
In het licht van bovenstaande verzoek ik u namens cliënte vriendelijk om deze 
manke situatie recht te trekken, en een regeling uit te werken waarbij de 
particuliere dansscholen op voet van gelijkheid behandeld worden tegenover het 
deeltijds kunstonderwijs. 
 
De geschetste problematiek leeft ook bij de Waalse pendant van cliënte, ASBL 
AFED6. In bijlage bezorg ik u een schrijven van de raadsman van AFED waarin 
de federale regering en de Franse gemeenschapsregering eveneens verzocht 
worden om gepaste maatregelen te nemen.  

 
3 Zie in dat verband artikel 10 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, dat luidt als volgt: ‘Het 
deeltijds kunstonderwijs omvat studierichtingen in de volgende artistieke domeinen: […] 2° dans […]’. 
4 Merk in dat verband op dat een vergelijking met muziekonderwijs te dezen niet opgaat. De instroom van studenten aan het 
conservatorium (hoger onderwijs) heeft van oudsher een traject aan een muziekacademie (DKO) gelopen. Bij hoger 
dansonderwijs geldt zulks niet. 
5 Indien een kind dansles volgt in het DKO kan hij/zij nog een andere hobby uitoefenen, hetgeen niet toegelaten is indien 
datzelfde kind dansles volgt in een private dansschool. 
6 l'Association Francophone des Écoles de Danse. 
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Graag geef ik u nog mee dat cliënte zeker openstaat voor overleg. 
 
Hopend op een constructieve oplossing teken ik. 
 
 
Met hoogachting 
Thomas Quintens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: schrijven van ASBL AFED 


