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Vlaamse overheid 
Arenbergstraat 9 
1000 BRUSSEL 
cjm.vlaanderen.be 
 
 

VERSLAG 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

datum: donderdag 23 januari (10u-12u30) 
aanwezig: Dirk De Clippeleir, Johan Valcke, Sara De Bosschere, Frederik Beernaert, Laurien Saraber, Bruno 
Verbergt, Rolf Quaghebeur 
afwezig met kennisgeving: Lara Rogiers  
aanwezig vanuit de administratie: Jan Denolf (afdelingshoofd Subsidiëren en Erkennen), Caroline 
Uyttendaele (teamverantwoordelijke Kunsten en Cultureel Erfgoed), Lyne Viskens (beleidsmedewerker 
kunsten), Mayke Vermeren (procesverantwoordelijke commissiewerking kunsten) 
voorzitter: Rolf Quaghebeur 
verslaggever: Mayke Vermeren  
onderwerp: Adviescommissie Kunsten  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
 
AGENDA  

1. Kennismaking met de nieuwe Adviescommissie Kunsten  
2. Wettelijke bepalingen en werking Adviescommissie Kunsten  
3. Deontologische code/vergoedingen/RSVZ 
4. Opstellen/aanpassen huishoudelijk reglement 
5. Feedback beslissingsvoorstel ronde 1 projecten en beurzen 2020 
6. Inventaris werking en tijdslijn 
7. Timing vergaderingen 2020 

 
 
BESPREKING 
Kennismaking met de nieuwe adviescommissie 

• De nieuwe Adviescommissie Kunsten (ACK) werd door de Vlaamse Regering benoemd op 6 december 
2019. Afdelingshoofd Jan Denolf verwelkomt de commissieleden.  

• Ronde tafel waarin de aanwezigen zich kort voorstellen.  
 
Wettelijke bepalingen en werking Adviescommissie Kunsten  

• De decretale rol van ACK wordt verduidelijkt: de kwaliteitsbeoordeling gebeurt volgens decretaal 
bepaalde criteria. De ACK waakt over de methodiek van die beoordeling op een metaniveau.  

• Het is van belang om de continuïteit van de werking van de ACK te garanderen en de brug tussen de 
verschillende niveaus (kabinet, administratie, sector, voorzitters) te versterken.  

• Er wordt duiding gegeven bij de werking van de vorige adviescommissie(s) die het systeem van de 5 
waardecategorieën bedacht in samenspraak met de administratie. Een aantal vaststellingen die vanuit 
het verleden werden meegenomen:  

o Vorige ACK werkte eerder technocratisch en legalistisch (ook als reactie op de ACK van 
voordien). 

o We willen adviseren vanuit een integratie van theoretische kaders en praktijk. Het oogmerk is 
om tot echte “kwaliteitsbeoordeling” te komen, waarbij we streven naar terugkoppeling en 
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dialoog met zowel de beoordelaars (via de voorzitters), de administratie 
(beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend) en het politieke niveau. 

o Vanuit onze specifieke rol en expertise kunnen proactief een breder beleidsgericht advies 
geven. Zeker indien een decreetswijziging zou overwogen worden kunnen aspecten die te 
maken hebben met de kwaliteitsbeoordeling verbeterd worden. 
 

Deontologische code/vergoedingen/RSVZ 

• De deontologische code wordt overlopen, samen met de richtlijnen inzake vergoedingen en RSVZ.  

• Nadruk wordt gelegd op het feit dat de voorzitter van de ACK optreedt als woordvoerder. Alle vragen 
die aan leden van de AC gericht worden,  zullen worden doorverwezen naar de voorzitter.  

• De biografieën en de bestuursmandaten van de leden van de ACK zullen gepubliceerd worden op de 
website van CJM.  
 

Opstellen/aanpassen huishoudelijk reglement 

• De adviescommissie legt binnen twee maanden na haar aanstelling (6 december 2019) een voorstel 
van huishoudelijk reglement en een voorstel van deontologische code ter goedkeuring voor aan de 
minister.  

• Het huidige huishoudelijke reglement wordt overlopen en aanvaard met de toevoeging: “de 
samenvattende verslagen van de ACK worden na goedkeuring actief openbaar gemaakt via de website 
CJM en vermelding in de nieuwsbrief.” 
 

Feedback beslissingsvoorstel ronde 1 projecten en beurzen 2020 

• De ACK vraagt naar een volledig overzicht van de cijfers van het meest recente voorstel van beslissing 
om hiervan een analyse te maken.  

 
Inventaris werking en tijdslijn 

• De manier waarop de beoordeling werkt en de perceptie van de adviescommissie moet verbeteren.  

• ACK moet werken binnen de grenzen van de strategische visienota, dus de vraag is tevens in hoeverre 
de ACK zich kan mengen bij de totstandkoming van die nieuwe visienota en een toekomstige 
decreetswijziging.  

• Decretaal gezien moet de visienota kunsten een aantal elementen bevatten die rechtstreeks te maken 
hebben met de kwaliteitsbeoordeling. Ook al heeft de ACK geen decretale rol bij de totstandkoming 
van die visienota willen we aan de ene kant onze bezorgdheid hierover uitdrukken ten aanzien van 
administratie en kabinet en anderzijds, vanuit onze decretale rol, ook aanbieden om te helpen bij het 
uitwerken van de elementen in de visienota die hierop betrekking hebben. De ACK waakt er hierbij 
voor niet in de plaats te treden van de administratie of van het politiek niveau. De voorzitter neemt 
hiervoor contact op met het kabinet en stelt voor om via de administratie het proces te volgen en te 
bewaken, voor wat betreft de elementen inzake kwaliteitsbeoordeling, vanuit het perspectief dat er in 
de visienota voldoende handvaten moeten zitten die toelaten dat de beoordelaars die nota ook 
daadwerkelijk als kader kunnen gebruiken voor kwaliteitsbeoordeling. 

• ACK is voorstander van een proactieve aanpak, eerder dan post factum. Men wil zoeken naar een 
systematiek die rekening houdt met de bestaande realiteit en dus meer doet dan enkel een 
theoretisch discours voeren.  Die systematiek moet vervolgens ook verbonden worden met het 
gevoerde beleid.  De voorzitter neemt hiervoor contact op met het kabinet van de minister. 

• De ACK zal haar adviezen ook proactief naar het kabinet communiceren.  

• ACK zal aan de voorzitters vragen om een delegatie (max. 3 leden) af te vaardigen op de eerstvolgende 
adviescommissie. Nadien kan een delegatie van de voorzitters ook aanwezig zijn op de AC wanneer er 
relevante punten op de agenda staan. Omgekeerd wil de voorzitter van ACK, aangevuld met één of 
meer leden van de ACK, ook (een deel) van het voorzittersoverleg bijwonen.  

 
Timing vergaderingen 2020 
Mits het momenteel nog niet duidelijk is wanneer de volgende projectenronde zal plaatsvinden wordt de 
opmaak van een timing verplaatst naar de volgende vergadering: donderdag 27 februari 2020 van 10u tot 13u. 
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TO DO  

• Voorzitters uitnodigen voor volgend overleg ACK (Mayke) 

• Tabel met gegevens VVB bezorgen aan ACK (Mayke) 
 
  
 
 
 
 
Rolf Quaghebeur        Mayke Vermeren  
Voorzitter        Secretaris 


