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Advies bij het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen 

tot begeleiding van de begroting 2023 
 
De SARC werd op maandag 10 oktober 2022 door Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele om advies gevraagd bij het voorontwerp van 
programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2023. De SARC brengt 
advies uit over Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 
 
Dit spoedadvies van de Sectorraad Media en de Sectorraad Kunsten en Erfgoed kwam tot stand via 
een schriftelijke procedure. 
 
 

ADVIES 
 
Afdeling 1. Artikel 2 - Subsidies aan organisaties met een bijzondere opdracht binnen mediabeleid 
 
Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), Journalismfund.eu en Vlaamse Vereniging van 
Journalisten (VVJ) staan jaarlijks als nominatim opgenomen in het uitgavendecreet. Artikel 75, derde 
lid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO), zoals gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2022 en 
van toepassing vanaf 1 januari 2023, bepaalt dat in geen geval een reserve kan worden aangelegd 
ten laste van een subsidie met alleen een rechtsgrond in het decreet houdende de uitgavenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat het essentieel is voor deze organisaties om reserves te 
kunnen aanleggen, zoals voorzien in de lopende samenwerkingsovereenkomsten, wordt bij 
begrotingsopmaak 2023 een reglementaire decretale basis gecreëerd via dit artikel. 
 
De SARC geeft hierbij een positief advies maar beveelt wel een automatische indexering van de 
subsidies aan.  
 
Afdeling 2. Wijziging van artikel 18 in het Kunstendecreet van 23 april 2021 
 
De SARC geeft een positief advies bij deze wijziging en wil daaromtrent nogmaals1 benadrukken dat 
een voldoende hoog percentage van het budget beschikbaar gesteld moet worden om dit 

 
1 Advies bij het Kunstendecreet van 27 november 2020; Advies bij het uitvoeringsbesluit Kunstendecreet van 30 
april 2021. 
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beleidsinstrument doordacht aan te wenden en een veranderende kunstenpraktijk met ruimte voor 
innovatie en experiment te stimuleren. 
 
 
Afdeling 3. Subsidies aan organisaties met een bijzondere opdracht binnen het cultuurbeleid 
 
De SARC geeft een positief advies. 
 
 
 
 
 
Namens de Sectorraad Media, 

Simon Delaere, voorzitter 
Valerie Ansoms, secretaris 
 

Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, 

Bart Demuyt, voorzitter 
Sigrid Bosmans, ondervoorzitter 
Laura Van Wijnsberghe, secretaris 
 

 


