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1 BEOORDELINGSCOMMISSIE KLASSIEKE MUZIEK 1 (KM1) 

1.1 METHODIEK 

De commissie Klassieke Muziek 1 beoordeelde, gebruik makende van de verzamelde expertise, 21 dossiers 
en maakte keuzes rekening houdend met het zeer beperkte budgettaire kader. Ze komt tot volgende 
conclusie: 

• dossiers ‘positief binnen budget’, subsidie in de lijn van het gevraagde bedrag; 
• dossiers als ‘negatief’, worden niet ondersteund. 

 
De gevolgen van de budgettaire krapte leiden tot heel scherpe keuzes bij:  

• 10 dossiers ‘positief binnen budget’, subsidie voor een lager bedrag dan gevraagd; 
• dossiers ‘positief buiten budget’ worden voorgelegd aan de Landschapscommissie; 

 
De 3 aanvragers die ‘Positief binnen het budget’ vallen en een, zowel artistiek als zakelijk, overtuigend 
gemotiveerd en gestoffeerd dossier indienden, krijgen een subsidiebedrag in de lijn van het gevraagde 
bedrag. Deze organisaties en ensembles worden bijgevolg gehonoreerd op basis van het volledige 
vertrouwen voor de komende beleidsperiode dat de commissie in hen stelt. 
 
In 10 andere gevallen vertoonde het dossier lacunes of onduidelijkheden zodat de commissie niet anders 
kon dan lagere bedragen toekennen dan de door hen gewenste subsidie. Om organisaties toe te laten hun 
vorige, positief beoordeelde werking verder te zetten werden in sommige gevallen de in de vorige ronde 
toegekende subsidiebedragen opnieuw voorgesteld. 
 
De 4 dossiers die als eindadvies ‘positief buiten budget’ scoorden werden door de commissie als minder 
overtuigend beoordeeld. Zij worden in een volgorde naar de Landschapscommissie toegeleid.  
In een aantal gevallen hebben de aanvragers hogere tot veel hogere subsidiebedragen aangevraagd om 
met name de toekomstige onmogelijkheid om de werkingssubsidies aan te vullen met projectsubsidies te 
ondervangen. De commissie heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met dit ‘verlies’ aan mogelijke 
bijkomende inkomsten bij de bepaling van het voorgestelde eindbedrag.  
 
De commissie oordeelde dat 4 aanvragers een dossier indienden dat artistiek en/of zakelijk onvoldoende 
scoorde om in aanmerking te komen voor een structurele ondersteuning.  
 
Motivering tienjarige ondersteuning: voor SOV en MDB wordt die niet opportuun geacht door de 
commissie omdat de kunstenorganisaties niet kunnen aantonen dat langetermijn-subsidiëring 
noodzakelijk is voor hun werking. Voor MDB is de reden hiervoor o.a. dat de mix van functies nog niet 
stabiel onderbouwd werd en voor SOV leek de aanvraag hiervoor prematuur o.a. omdat de organisatie 
nog een traject voor de boeg heeft om aan te tonen dat een lange termijn-subsidiëring een noodzaak is 
voor de werking. 
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1.2 DOSSIERS ‘POSITIEF BUITEN BUDGET’ – KLASSIEKE MUZIEK 1 

 MUSICA 

Relevantie: Als bruggenbouwer en impulscentrum voor muziek is Musica een stabiele en betrouwbare 
partner, die uitgegroeid is tot een unieke schakel in het Vlaamse cultuurlandschap. Het is een van de 
weinige organisaties die zwaar inzet op de functies participatie en reflectie. 
 
Motivering 10 jaar: De kunstenorganisatie kan niet aantonen dat lange-termijn-subsidiëring noodzakelijk 
is voor de werking; de werking van de organisatie is diffuus. De landschapsversterkende rol binnen het 
subsidiesysteem van haar sector wordt onvoldoende aangetoond. 
 
Voorgesteld bedrag: €800 000. 
 

 ANIMA ETERNA 

Relevantie: Ondanks een sterke reputatie en lange geschiedenis bleek de organisatie de voorbije jaren in 
transitie met een verminderde artistieke slagkracht tot gevolg. De zakelijke omkadering en de reputatie 
van het orkest, kunnen, samen met een sterke hernieuwde artistieke visie en een verdere lokale 
verankering, leiden tot een nieuwe doorstart. De organisatie heeft het potentieel om haar unieke positie 
in het Vlaamse landschap te heroveren. 
 
Voorgesteld bedrag: €600 000. 
 

 CONSORT MUSICKE 

Relevantie: De commissie oordeelt dat de organisatie op uitzonderlijke wijze beantwoordt aan het 
aandachtpunt Meerstemmigheid en landschapszorg, Het neemt een unieke plaats in het landschap en biedt 
transculturele inzichten die elders nauwelijks aan bod komen. 
 
Voorgesteld bedrag: €200 000. 
 

 B.O.X. OFFICE 

Relevantie: B.O.X. is vrij uniek als men de organisatie beschouwt als behorend tot de 'barokensembles'. Op 
dat vlak kan zijn aanzien worden als een artistieke bruggenbouwer tussen klassiek, pop en andere 
muziekgenres. 
 
Voorgesteld bedrag: €120 000. 
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2 BEOORDELINGSCOMMISSIE KLASSIEKE MUZIEK 2 (KM2) 

2.1 METHODIEK 

De commissie Klassieke Muziek 2 las de 22 dossiers met een strenge maar rechtvaardige bril en maakt, 
rekening houdend met het budgettaire kader, zeer scherpe keuzes i.f.v. een dynamisch veld. Ze maakt de 
oefening naar beste vermogen en komt tot volgende conclusie: 

- 10 dossiers ‘positief binnen budget’, subsidie in de lijn van het gevraagde bedrag  

- 2 dossiers ‘positief binnen budget’, subsidie voor een lager bedrag dan gevraagd  

- 2 dossiers ‘positief buiten budget’ worden voorgelegd aan de Landschapscommissie 

- 8 dossiers als ‘negatief’, worden niet ondersteund.   

De commissie maakt een onderscheid tussen dossiers die ze uiteindelijk zeer goed (6), goed (4) dan wel 
voldoende (4) vindt. 
 
Aan de 10 aanvragers die ‘Positief binnen het budget’ vallen en een goed tot zeer goed dossier indienden, 
geeft ze het volle vertrouwen voor de komende beleidsperiode. Deze organisaties krijgen een 
subsidiebedrag in de lijn van het gevraagde bedrag omdat ze allen een dynamisch plan voorleggen, 
allesomvattend zijn en zorgen voor een doorstroom zowel binnen als buiten de organisaties. De commissie 
was over deze dossiers unaniem positief. 
 
De ‘zeer goede’ dossiers ontvangen dus het gevraagde bedrag. Bij de ‘goede’ dossiers is 1% minder dan het 
gevraagde bedrag toegekend, om de 2 van de 4 dossiers die ze ‘voldoende’ achtte toch binnen budget te 
kunnen zetten. Bij deze ‘voldoende’ dossiers had de commissie echter essentiële inhoudelijke zowel als 
zakelijke vragen, waarbij de groei van het gevraagde subsidiebedrag niet verantwoord was. Ze was 
unaniem wel akkoord dat deze organisaties, in functie van hun relevantie in het landschap, hun werking 
moet kunnen continueren en houdt ze het huidige subsidiebedrag aan. De 2 andere dossiers die ook 
‘voldoende’ waren scoorden net iets lager en ontvingen omwille van een tekort aan budget het eindadvies 
‘positief buiten budget’. De commissie oordeelde dat 8 aanvragers een dossier indienden dat inhoudelijk 
en/of zakelijk niet voldoende was om in aanmerking te komen voor een structurele ondersteuning. Daarbij 
hanteerde ze de rode lijn dat, wanneer een dossier of zakelijk of inhoudelijk onvoldoende scoorde, als 
eindconclusie een negatief advies kreeg.  
 

2.2 DOSSIERS ‘POSITIEF BUITEN BUDGET’ – KLASSIEKE MUZIEK 2 

Als de landschapscommissie deze dossiers zou meenemen, dan adviseert de beoordelingscommissie KM2 
om het huidige subsidiebedrag (2021) aan te houden, in overeenstemming met de twee dossiers die 
‘positief binnen budget’ voor een lager bedrag werden gehonoreerd.  
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 Festival van Vlaanderen Brugge – MAFESTIVAL 

Festival van Vlaanderen Brugge - MAFestival vertoeft in een overgangsfase, maar het dossier biedt geen 
overtuigend daadkrachtig antwoord op de toekomstgerichte profilering. In het ruime aanbod binnen de 
Stad Brugge en met de grote aanwezigheid van oude muziek in Vlaanderen is de uniciteit van het 
oudemuziekfestival MAFestival verwaterd. 
 
De commissie is evenwel van mening dat MAFestival een meerwaarde biedt als (zomer)festival en als 
presentatieplek voor de vele Vlaamse ensembles oude muziek. De repliek toont aan dat MAFestival wil 
inzetten op de opbouw van een afgelijnd profiel, waarbij de commissie deze organisatie – als dit binnen 
de landschapstekening kan – de voorkeur geeft om alsnog structureel te ondersteunen.  
 
Voorgesteld bedrag: €279.634,40 
 

 OXALYS 

De commissie erkent enerzijds de historische positie en rol van Oxalys. Anderzijds  overtuigt het dossier 
inhoudelijk artistiek niet dermate om binnen het beschikbare budget voor een structurele ondersteuning 
meegenomen te worden. Oxalys blijft hoogstaand musiceren, maar de landschapsrelevantie is volgens de 
commissie afgenomen.  
 
Voorgesteld bedrag: €224.561,01 
 

3 BEDENKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN 

3.1 COMMISSIE KLASSIEKE MUZIEK 1  

- Commissie KM1 stelt vast dat heel wat aanvragers activiteiten ontplooien die gericht zijn op 

publiekseducatie, participatie of de ontwikkeling van talent en repertoire. Deze activiteiten worden 

als een meerwaarde en een troef verwelkomd zolang zij in het verlengde van de kerntaken liggen van 

de betrokken ensembles of instellingen. Toch stelt KM1 vast dat waar het zwaartepunt kantelt naar 

een steeds groter wordend arsenaal aan educatieve, reflectieve of vormende activiteiten de functies 

reflectie, ontwikkeling en participatie heel weinig aangevinkt blijven. KM1 is van oordeel dat het 

benadrukken van het bestaan van deze functies en de consequenties van het al dan niet intekenen 

daarop, fundamentele gevolgen heeft voor de manier waarop een aanvraag moet beoordeeld worden. 

- KM1 merkt op dat in de voorgestelde werking van de organisaties vaak raakpunten met het 

kunstonderwijs aan bod komen in de dossiers. De commissie vindt dit erg nuttig voor het veld, 

waardoor een betere doorstroming vanuit het kunstonderwijs naar het kunstenveld gestimuleerd 

wordt en anderzijds in de praktijk van het kunstonderwijs meer aansluiting kan gevonden worden 

met het kunstenveld. Hoewel hier het beleid een actieve inbreng zou kunnen bieden om de 
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beleidsdomeinen cultuur en onderwijs beter op elkaar te laten inspelen, merkt KM1 dat dit momenteel 

nog een hiaat blijft in het veld. KM1 komt dan ook tot de conclusie dat er wel degelijk aan 

talentontwikkeling kan worden gedaan binnen de context van het kunstendecreet in afwachting van 

meer gestructureerde flankerende maatregelen van het beleid. 

- Commissie KM1 stelt vast dat het gebruik van het huidige systeem aan hoorzittingen niet voldoet aan 

de verwachtingen van de commissieleden (en vermoedelijk ook de aanvragers). Beperkte online 

meetings van een kwartier waarin drie vragen worden afgevuurd zonder verdere dialoog zijn 

duidelijk stresserend en intimiderend voor de aanvrager en niet altijd even nuttig voor de 

beoordelaars, waardoor de meerwaarde als te beperkt wordt ervaren. Een meer substantieel 

contactmoment waarop een dialoog kan worden gevoerd op basis van enkele vooraf doorgegeven 

onderwerpen, dringt zich op als een meer nuttig alternatief. Een andere mogelijkheid is een 

uitgebreidere repliek waar dan schriftelijk ten gronde op het advies kan worden ingegaan door de 

organisatie.   

- Commissie KM1 vindt dat een gestroomlijnde aanpak voor het geheel van de aanvragen een voordeel 

biedt, maar tegelijkertijd geeft de spreiding over twee commissies ook wel meer mogelijkheden om de 

expertise gelijkmatig te spreiden, rekening houdend met betrokkenheden bij dossiers door 

commissieleden. Het is niet wenselijk dat de nood aan een gezamenlijke aanpak door één commissie 

zou leiden tot een verarming aan discipline gerichte expertise in deze ene commissie. Het is anderzijds 

wel moeilijk om het landschap te overschouwen vanuit twee verschillende commissies met een 

verdeling van de dossiers deels gebaseerd op betrokkenheden van commissieleden.  

- Commissie KM1 merkte bij het behandelen van de insteken voor twee Vlaamse kunstinstellingen op 

dat de dossiers daar geschreven werden vanuit een standpunt van een zekere financiële veiligheid. 

Hier speelde veel minder de factor dat gevestigde waarden op een zelfde manier beoordeeld worden 

als nieuwe instromers.  Grotere organisaties binnen de disciplines die aanspraak willen maken op 10 

jarige subsidiëring als eventuele opstap naar een Vlaamse kunstinstelling, hebben veel minder 

financiële veiligheid bij hun aanvraag, gezien hun aanvraag in concurrentie behandeld wordt met de 

andere vijfjarige organisaties. Het toekennen van een tienjarige subsidie leek in deze erg beperkte 

budgettaire context ook eerder een beperking van het budget voor de laatste vijf jaar in te houden 

dan een verbetering van de status van de organisatie. 

- De dossiers voor gewone werkingssubsidies (5 of 10 jaar) moeten echter kwalitatief hoogstaander zijn 

en worden strenger beoordeeld dan de dossiers van de Kunstinstellingen die per definitie positief 

binnen budget zijn. De kwaliteitseisen voor de plannen van de Kunstinstellingen lijken onterecht een 

stuk lager te liggen dan voor de organisaties die structurele werkingssubsidies vragen. 

3.2  COMMISSIE KLASSIEKE MUZIEK 2 

- De commissie KM2 merkt op dat verschillende ensembles aan talentontwikkeling doen en de intentie 

hebben om de leemtes in het ecosysteem op te vullen. De aanvragende organisaties geven aan dat er 

binnen kunstopleidingen nood is aan extra verdieping en begeleiding naar een professionele praktijk. 

De initiatieven die organisaties nemen worden dan ook vaak toegejuicht. De commissie stelt zich 
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daarbij de vraag of dit een goede zaak is en hoe het beleid hier tegenover staat. Een kwalitatief 

kunstenveld start bij een kwalitatief voortraject waarbij onderwijs en cultuur elkaar tegemoet zouden 

moeten komen. 

- De commissie KM2 merkt ook op dat een aantal grote spelers, met een lange traditie en functie in het 

veld en die essentieel zijn voor een gezond klassieke muzieklandschap, een betreurenswaardig minder 

goed beleidsplan indienden. Daarbij is het zakelijk luik, voornamelijk aan inkomstenzijde, vaak niet 

transparant of volledig. Ook zijn de missie, visie en daaraan gekoppelde strategische en operationele 

doelstellingen en de toekomstvisie niet steeds doordacht of uitgewerkt. De commissie deed ook de 

vaststelling dat de organisaties deels op hun historisch belang rekenen voor een continuering van de 

ondersteuning. 

- De commissie stelt echter dat dossiers van gevestigde waarden met dezelfde strenge blik moeten 

worden beoordeeld als jonge gezelschappen, en dat zij uit respect voor het landschap (en de 

beoordelingscommissie) evengoed een degelijk inhoudelijk en zakelijk plan moeten voorleggen. Ook 

voor gevestigde waarden is een kritische zelfreflectie essentieel.  

- De commissie KM2 merkt dat aanvragers die nieuw zijn soms minder goede dossiers voorleggen, of 

eerder foute keuzes lijken te maken wat betreft functies. De commissie vraagt zich af of de aanvragers 

de steunpunten bereiken, of de kwaliteit aan begeleiding/ondersteuning toereikend is en of er 

voldoende aandacht gaat naar gerichte coaching van jonge/nieuwe aanvragers. Bovendien is de 

informatie die de verschillende organen verstrekken niet altijd congruent met de richtlijnen van de 

administratie. 

- De commissie KM2 vindt het een heikel punt dat de commissie slechts de helft van de aanvragen 

behandelt, en dus geen volledig beeld krijgt van alle aangevraagde werkingssubsidies. Een niet 

gestroomlijnde aanpak binnen de commissies kan leiden tot een versnipperd landschap. 

- De commissie KM2 stelt vast dat er te weinig budget is om zowel de werkingssubsidies van de 

belangrijke bestaande spelers te kunnen continueren als de kans te geven aan nieuwe spelers. Binnen 

een dergelijk beperkt financieel kader tot een coherent kwalitatief landschap te komen is moeilijk. 

Alles is onmiddellijk zwart of wit, waardoor weinig grijszone en nuance mogelijk is. De commissie 

vermoedt ook dat het krappe budget ontmoedigend werkt voor nieuwe indieners, die zich 

daarenboven moeten meten met de grote organisaties. De commissie krijgt weinig tot geen marge om 

vernieuwende jonge spelers het voordeel van de twijfel te geven, zonder de subsidie van gevestigde 

waarden te stoppen/verminderen. Hierdoor wordt er ook met een zekere terughoudendheid gekeken 

naar ‘zeer goede’  grote organisaties die nog verder willen groeien en meer budget aanvragen. 

- De hearings bevestigden voornamelijk de indruk die de commissie over het dossier had. Deze moet 

zeker worden behouden of kan zelfs eventueel nog uitbreiden tot een bredere en diepere inhoudelijke 

toelichting van en dialoog over de artistieke plannen. 
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3.3 BEDENKINGEN VOORZITTERS EN SECRETARISSEN VAN DE COMMISSIES 

KM1 + KM2 

De voorzitters en secretarissen geven bijkomend mee dat:  
- een intenser overleg tussen de twee parallel commissies aangewezen is. 

- de werking van organisaties die aanvragen voor 10 jaar vergelijkbaar is met die van een aantal 

Kunstinstellingen. De dossiers voor gewone werkingssubsidies (5 of 10 jaar) moeten echter  

kwalitatief hoogstaander zijn en worden strenger beoordeeld dan de dossiers van de 

Kunstinstellingen die per definitie positief binnen budget zijn. De kwaliteitseisen voor de plannen 

van de Kunstinstellingen lijken onterecht een stuk lager te liggen dan voor de organisaties die 

structurele werkingssubsidies vragen.   

Daarbij komt dat organisaties die aanvragen voor 10 jaar niet kunnen instromen als Kunstinstelling 
(door niet opnemen van Kerninstellingen) en dat hier ook geen mogelijkheid is tot uitstroom.  

 


