Voorontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en
daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid
gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die
tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is ermee belast, in naam
van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te
dienen, waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1°
Kunst in Opdracht: de professionele omkadering ter ondersteuning van het
proces dat een opdrachtgever start om een kunstopdracht te realiseren;
2°
kunstopdracht: de realisatie van een kunstwerk op verzoek van een
opdrachtgever voor een specifieke context door een levende kunstenaar met
een professionele kunstpraktijk;
3°
publiek toegankelijk gebouw: een gebouw waar burgers, bedrijven en
maatschappelijke instellingen toegang tot hebben ongeacht of deze toegang
voortdurend, periodiek of occasioneel verleend wordt.
Art. 3. §1. De financiering van de kunstopdrachten gebeurt op basis van
percentages toegepast op de volgende schijven van de bouwkosten:
1°
1,5% voor de schijf die lager is dan of gelijk is aan 1.000.000 euro;
2°
1% voor de schijf die hoger is dan 1.000.000 euro en lager is dan of gelijk is
aan 3.000.000 euro;
3°
0,5% voor de schijf die hoger is dan 3.000.000 euro en lager is dan of gelijk
is aan 100.000.000 euro;
4°
0,25% voor de schijf die hoger is dan 100.000.000 euro.
1°
2°

Het eerste lid is van toepassing op:
iedere publieke rechtspersoon die geheel ten laste van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest een gebouw opricht,
transformeert of herbestemt;
iedere publieke of private rechtspersoon die vanaf een subsidie van 30% van
de bouwkost, in de vorm van een eenmalige of recurrente uitbetaling, ten
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3°

laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse
Gewest een gebouw opricht, transformeert of herbestemt, met uitzondering
wanneer de kostprijs van de infrastructuur wordt verrekend aan de
gebruiker;
iedere publieke of private rechtspersoon die voor een langdurige
terbeschikkingstelling van een gebouw dat in overleg met de rechtspersoon
wordt opgericht, getransformeerd of herbestemd een vergoeding ten laste
van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest
ontvangt.

In afwijking van het tweede lid geldt voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Sport
de verplichting van het eerste lid enkel voor gebouwen waar voorheen de
onderwijsfunctie of sportfunctie niet aanwezig was.
§2. Voor de berekening van de 30% subsidie, zoals vermeld in §1, tweede lid, 2°,
worden de premies en subsidies die toegekend zijn volgens de onroerend
erfgoedregelgeving, niet in rekening gebracht om het aandeel ten laste van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest te bepalen.
§3. De Vlaamse Regering kan in het kader van Kunst in Opdracht per sector in
functie van de gehanteerde financierings- en subsidiemechanismen regels
uitwerken om het kunstbudget vast te stellen.
Art. 4. Artikel 3 is van toepassing voor alle publiek toegankelijke gebouwen als de
bouwkosten meer dan 500.000 euro bedragen.
Art. 5. Iedere rechtspersoon als vermeld in artikel 3,§1, tweede lid, kan in het
kader van een masterplan of meerjarenplan de middelen van afzonderlijke
kunstopdrachten bundelen teneinde deze te besteden binnen een vooraf bepaalde
termijn die uiterlijk afloopt als de uitvoering van het masterplan of meerjarenplan
beëindigd is. In dat geval zullen deze rechtspersonen in de documenten verbonden
aan de realisatie van een masterplan of meerjarenplan garanderen dat de
gebundelde middelen besteed worden aan Kunst in Opdracht.
Art. 6. De kunstopdracht wordt specifiek voor de context, het publiek toegankelijk
gebouw, de infrastructuur of de omgeving geconcipieerd. Voor de start van de
bouwwerken worden door iedere rechtspersoon als vermeld in artikel 3,§1, tweede
lid, de volgende elementen in het kader van Kunst in Opdracht in de documenten
verbonden aan het bouwproject opgenomen :
1°
het kunstbudget;
2°
de werkwijze en de samenwerkingsverbanden voor de kunstopdracht;
3°
de verwachtingen over de duurzame output op de locatie;
4°
de levenscyclus van het kunstwerk;
5°
de nazorg.
Art. 7. De Vlaamse Regering zorgt voor de expertiseopbouw, de kennis- en
informatiedeling en de uitbouw van samenwerkingsverbanden voor de
ondersteuning van de activiteiten op het vlak van Kunst in Opdracht.
Art. 8. Op de bedragen, vermeld in dit decreet, is de ABEX-index van toepassing.
Alle bedragen, vermeld in dit decreet, zijn exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde.
Art. 9. De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het decreet van 23 december 1986 houdende integratie van kunstwerken in
gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door
Pagina 2 van 3

de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de
Vlaamse Gemeenschap behoren, gewijzigd bij het decreet van 12 mei 1998;
2° het decreet van 23 december 1986 houdende integratie van kunstwerken in
gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door
de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot het
Vlaams Gewest behoren, gewijzigd bij het decreet van 12 mei 1998.
Art. 10. Dit decreet is van toepassing op de bouwwerken waarvoor een aanvraag
tot bouwvergunning is ingediend vanaf de datum van de inwerkingtreding ervan.
De decreten, vermeld in artikel 9, blijven van toepassing op de bouwwerken
waarvoor de aanvraag tot bouwvergunning is ingediend vóór de datum van de
inwerkingtreding van dit decreet.
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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