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Conform art. 86 van het Kunstendecreet van 23 april 2021 wordt met het oog op integrale landschapszorg bij de
beoordeling van werkingssubsidies een landschapscommissie opgericht.
De Landschapscommissie wordt voor eenmalige werkzaamheden uiterlijk twee maanden na de indiendatum
voor de aanvragen voor werkingssubsidies aangesteld.
De administratie bezorgde de minister een indicatieve lijst van leden om de Landschapscommissie samen te
stellen. De minister kon daar een of meerdere leden aan toevoegen.
Een lid van de Landschapscommissie heeft een brede disciplineoverschrijdende kennis van het kunstenveld, het
kunstenbeleid en de historiek ervan. De Landschapscommissie bestaat uit minimaal vijf experten met stemrecht,
al dan niet benoemd in de pool, die niet hebben deelgenomen aan het beoordelingsproces van
werkingssubsidies en een voorzitter, zonder stemrecht.
Volgende personen nemen zonder stemrecht deel aan het overleg:
1. Een vertegenwoordiger van vzw Kunstensteunpunt;
2. Minimaal één expert of voorzitter per discipline die betrokken was bij het beoordelingsproces van
werkingssubsidies en die het resultaat van dat beoordelingsproces per discipline kan toelichten.
De minister heeft beslist om volgende personen te benoemen als lid van de Landschapscommissie:
Declerck Veerle
Geubbelmans Igor (voorzitter)
Hesters Delphine
Meulemans Naomi
Pattyn Chantal
Strobbe Filip
De Landschapscommissie neemt haar taak op na afronding van de beoordeling door de beoordelingscommissies.
De taak van de Landschapscommissie is drieledig:
1. De Landschapscommissie beoordeelt enkel de aanvragen die van de beoordelingscommissie een positief
advies buiten het beschikbare budget hebben gekregen.
Ze doet dit op een disciplineoverschrijdend niveau aan de hand van de beoordelingscriteria vermeld in
artikel 56, §1, 3° en 4° van het Kunstendecreet. Overeenkomstig art. 8 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 juli 2021 tot uitvoering van het Kunstendecreet beschikt de Landschapscommissie
hiervoor over 5% van het totaal beschikbare budget voor werkingssubsidies van kunstenorganisaties.
2. De Landschapscommissie stelt een bijkomend advies op over de toekenning van werkingssubsidies voor
2 beleidsperiodes. Ze houdt hierbij rekening met de volgende afwegingen:
• een evenwichtige verdeling over disciplines, in relatie tot de verhoudingen in het kunstenveld;
• een evenwichtige verdeling over functies;
• een regionale spreiding.
3. De Landschapscommissie stelt een bijkomend advies op over de eventuele functies, rollen,
subdisciplines of aandachtspunten uit de visienota die niet of onvoldoende worden opgenomen door
de kunstenorganisaties die worden voorgesteld voor subsidiëring. De Vlaamse Regering kan deze
elementen meenemen in de onderhandeling met de organisaties in het kader van het afsluiten van de
beheersovereenkomst.
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