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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 9 november 2018 betreffende de
uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de
ondersteuning van de professionele kunsten

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het Kunstendecreet van 13 december 2013, artikel 15, 18, artikel 36,
gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2018 en artikel 44, vervangen bij het decreet van
29 juni 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018 betreffende de
uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de
professionele kunsten;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2019;
Gelet op het advies van de sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media, gegeven op …;
Gelet op advies … van de Raad van State, gegeven op …, met toepassing van artikel 84,
§1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018 betreffende de
uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de
professionele kunsten wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2/1. Een kortlopende beurs als vermeld in artikel 15 van het Kunstendecreet kan
aangevraagd en toegekend worden voor een looptijd van drie, zes, negen of twaalf
maanden. Ongeacht de looptijd kan die aanvraag alleen op een forfaitair bedrag van
5000 of 10.000 euro betrekking hebben.
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Een meerjarige beurs als vermeld in artikel 18 van het Kunstendecreet kan
aangevraagd en toegekend worden voor een looptijd van 1,5; 2; 2,5 of 3 jaar.
Ongeacht de looptijd kan die aanvraag alleen betrekking hebben op een forfaitair bedrag
van 15.000, 20.000, 25.000 of 30.000 euro.
De verhouding tussen het gevraagde bedrag, de looptijd en de artistieke
ontwikkeling die de aanvrager wil doormaken, worden toegelicht in de aanvraag.
Een commissie als vermeld in artikel 44 van het Kunstendecreet kan geen ander
beursbedrag dan het gevraagde adviseren.”.
Art. 2. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“Commissies waarvoor met toepassing van artikel 44, §1, van het Kunstendecreet door
de Vlaamse Regering drie vaste beoordelaars benoemd zijn, kunnen voor de advisering
over de subsidies, vermeld in artikel 30 van het Kunstendecreet, uitgebreid worden met
aanvullende wisselende beoordelaars uit de pool van beoordelaars, vermeld in artikel 36
van het Kunstendecreet, tot een commissie van maximaal negen leden.”;
2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Een vaste beoordelaar in een commissie die de Vlaamse Regering benoemt met
toepassing van artikel 44, §1, van het Kunstendecreet, kan een andere vaste beoordelaar
vervangen binnen een andere commissie die in dezelfde discipline werkt.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel, (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ
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