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Elke Sleurs (N-VA), la secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, responsable entre 
autres des ESF, établissements scientifiques fédéraux (les grands musées, etc.) a 
envoyé lundi soir sa “Note de politique 2015”, intitulée “La Politique scientifique passe 
la vitesse supérieure”. On attendait un exposé plus précis, établissement par 
établissement, des annonces sur les procédures de nominations urgentes, etc. Mais la 
note reste souvent générale et Elke Sleurs renvoie la balle à 2015 avec des éléments 
plus précis qui seront pris sur la base d’une concertation entamée avec chaque ESF :  
“J’ai déjà lancé la concertation avec les ESF afin de fixer leurs priorités. 
J’évaluerai les résultats de ce questionnaire en 2015 et l’implémenterai si 
nécessaire”.  
 
Mais on peut voir trois points quand même importants. 
 
1 - Le Futur musée 
La question épineuse de l’implantation du futur nouveau musée d’Art moderne 
est abordée. On sait que la Région bruxelloise le veut au garage Citroën, près du 
Canal ; l’ancien ministre Stefaan De Clerck, président de Proximus, lançait la 
piste du palais de justice ; l’ancien bâtiment Vanderborght est aussi en piste. 
Mais Elke Sleurs balaie pour l’instant ces pistes “des médias” et privilégie celle 
de la rénovation des salles du musée actuel des Beaux-Arts (elle doit pour cela 
avoir l’appui de Jan Jambon, N-VA, responsable de la Régie des bâtiments). Elle 
écrit, sans citer le Citroën : “Le problème d’un musée d’Art moderne, 
contemporain et actuel, est connu de tous. Le musée existant a été fermé et vidé 
de son contenu en 2011. Cette décision était injustifiée : les artistes ont 
soudainement perdu une scène importante et le public, une collection appréciée. 
Plusieurs pistes sont aujourd’hui envisagées et avancées dans les médias : mais 
pour moi, celles d’autres bâtiments, considérés comme des enveloppes plus 
importantes que les collections qu’ils sont censés abriter, ne sont pas une 
priorité. Elles ne reposent pas sur une recherche préparatoire fondée de 
l’investissement initial et des coûts d’exploitation ultérieurs. C’est pourquoi on 
examine de quelle façon la collection d’art moderne des musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique pourrait de nouveau être intégrée dans ses bâtiments”. 
“Le ministre- président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort (PS), a réagi: 
“Nous mettrons sur pied un Musée d’art moderne et contemporain, le long du 
canal, avec ou sans le fédéral”, nous a-t-il dit.  (…) 



 
 
>>> La presse flamande est plus nette et plus critique 
 
Geen moderne kunst in Citroën: 
'Collectie terug naar KMSKB' 
17:31 - 09/12/2014 
De federale collectie moderne en hedendaagse kunst van het Museum voor Schone Kunsten gaat niet 
naar de Citroëngarage langs het kanaal. Dat heeft staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs 
beslist. En dat terwijl de Brusselse regering net grootse plannen heeft met de Citroëngarage. 
 
'Het is een welles-nietesspelletje tussen het federaal en het Brussels niveau. Wij vrezen dat het er ook 
in andere dossiers niet goed uitziet voor Brussel.' 
 
Video: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/geen-moderne-kunst-citroen-collectie-terug-
naar-kmskb 
----------- 

De collectie moderne en hedendaagse kunst die nu in de depots zit, keert terug 
naar het Museum voor Schone Kunsten. De dagen van het Fin-de-Sièclemuseum 
in Brussel zijn geteld. 

De zowat vierduizend stukken uit de collectie moderne en hedendaagse kunst keren 
terug naar het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Dat schrijft staatssecretaris 
voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) in haar beleidsnota.Ze verwijst daarvoor 
naar het regeerakkoord, dat zegt dat waardevolle infrastructuur in stand houden 
prioriteit heeft op nieuwe initiatieven. 
De site van het Museum voor Schone Kunsten zit vol. De enige plek om de collectie 
onder te brengen, is waar ze vandaan kwam: in de ondergrondse zalen waar nu het Fin-
de-Sièclemuseum zit.Het Fin-de-Sièclemuseum ging vorig jaar op sinterklaasdag open 
en kostte 7,5 miljoen euro.Het is opgebouwd rond de collectie Gillon-Crowet, die door  
het Brussels Gewest werd aanvaard als betaling van successierechten. Ze werd toen 
geschat op 22 miljoen euro. 

Het Brussels Gewest zal dus een nieuw onderkomen moeten zoeken voor deze 
collectie. De alternatieve plekken die al in de maak waren om de collectie moderne en 
hedendaagse kunst te herbergen, worden bij deze twijfelachtig. Voor de  
overgangsoplossing in het Vanderborghtgebouw is een studie van 750.000 euro 
besteld en een bedrag van zeven miljoen euro geblokkeerd. 



De finale oplossing, een nieuw kunstmuseum in de Citroëngarage, wordt penibel nu het 
Brussels Gewest de collectie van de federale overheid niet krijgt. 
 
Van onze redacteur Geert Sels 

  'Verschillende machtsniveaus spelen 
mee in Citroëndossier' 
door © tvbrussel - 09/12/2014 
Is de beslissing van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) om de federale 
moderne kunstcollectie niet aan het Brussels Gewest te geven de doodsteek voor een museum in de 
Citroëngarage? Cultuurjournalist Eric Vancoppenolle is voorzichtig. "In België weet je nooit, het 
laatste woord in dit dossier is nog niet gezegd." 
 
Video: http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/verschillende-machtsniveaus-spelen-mee-
citroendossier 
 

Kunst in Citroëngarage:  
'Amateurtoneel van laag niveau’ 
door EVC © brusselnieuws.be - 09/12/2014 
 
Amateurtoneel van laag niveau, vindt Groen. Een genadeslag, zegt de SP.A bij monde 
van Yamila Idrissi. Verschillende politici reageren op de aankondiging van Elke Sleurs 
(N-VA) dat het Fin-de-Sièclemuseum moet opkrassen en dat de federale overheid geen 
werken leent voor een museum voor moderne kunst in het Citroëngebouw. 

 
Vandaag dinsdag stelt staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) haar beleidsnota 
Wetenschapsbeleid voor in de Kamer. Sleurs heeft beslist dat het Fin-de-
Sièclemuseum geen toekomst heeft in het gebouw van de Schone Kunsten aan de 
Regentschapsstraat. Bovendien is er voor haar geen sprake van het in bruikleen geven 
door het Museum voor Moderne Kunst van zijn collectie – eigendom van de federale 
overheid – aan het Brussels Gewest. Die wil de collectie moderne en hendedaagse 
kunst onder brengen in het Citroëngebouw aan het kanaal. 

In een persbericht reageert Groen-Brussel verontwaardigd.  “Het welles-nietesspelletje 
over de herbestemming van de Brusselse Citroëngarage doet eerder denken aan een 
slecht amateurtoneel dan aan goed bestuur", klinkt het. “Niet alleen heeft de discussie 
over het museum de belastingbetaler al veel geld gekost, het wordt hoog tijd dat men 
gaat bepalen op welke manier de hele Citroënsite een bestemming kan krijgen die recht 
doet aan het opmerkelijke gebouw.” 



Parlementslid Annemie Maes zegt dat "Brussel een echt Museum voor Hedendaagse 
en Moderne Kunst verdient". "Een volwaardig museum dat uit meer bestaat dan uit wat 
kelderstukken uit het Museum voor Schone Kunsten zoals nu op tafel ligt. Het wordt 
dringend tijd dat de verantwoordelijken op alle niveaus eens gaan bepalen wat er 
precies moet getoond worden en waar dat op een optimale manier kan. Het gezeul met 
de collectie zoals we het vandaag zien, heeft de belastingbetaler in deze crisistijden al 
onnodig veel geld gekost.”  

Maes stelt luidop wel de vraag of de Citroëngarage per se de ideale locatie voor het 
museum is. “Er kwam daarover van verschillende experts al heel wat kritiek én 
bovendien redt men op die manier maar een stukje van het gebouw, terwijl de 
achterliggende delen architecturaal zelfs interessanter zijn.” Volgens haar collega-
parlementslid Arnaud Verstraete “gebeurt invulling van de site op dit moment gebeurt 
op basis van de dada’s van een aantal ministers.”  Groen vraagt dat het volledige 
gebouw maximaal wordt benut. 

Idrissi: 'Genadeslag' Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (SP.A) heeft het over “een 
genadeslag voor het project van een museum voor moderne en hedendaagse kunst 
aan het kanaal". “Zonder de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten wordt de toekomst van het nieuw kunstmuseum in de Citroëngarage 
penibel", zegt ze. “Het museum voor moderne en hedendaagse kunst in de kanaalzone 
staat voor mij symbool voor de mogelijkheid van federale, Vlaamse, Waalse en 
Brusselse politici om aan eenzelfde zeel te trekken, om zichzelf te overstijgen en 
verandering mogelijk te maken.” 

Idrissi ziet het museum als een schitterende kans voor België om een ambitieus project 
op te bouwen rond een ijzersterke publiek-private collectie. “Laat dit project nu niet ten 
prooi vallen aan communautaire kortzichtigheid, met Brussel als kind van een politieke 
afrekening”, zegt ze. 

	  


