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Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad 

Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 

Media 

 19 oktober 2018 

 

Advies over het programmadecreet begrotingsopmaak 2019 

De SARC wordt per brief van 12 oktober 2018 om spoedadvies gevraagd over het voorontwerp van 

decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 (‘programmadecreet BO19’).  

Volgende punten worden door de SARC geadviseerd: 

- Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media: 
o Oprichting begrotingsfonds voor de classificatie van films, voor het eerst vertoond in 

Belgische bioscopen (art. 2) 
o Wijzigingen aan het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (art. 3-4) 

- Hoofdstuk 5. Internationaal Vlaanderen 
o Opheffingsbepaling van rechtspersoon CVN (art. 9) 

De SARC-Algemene Raad brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de 
Sectorraad Media onderstaand advies uit via een schriftelijke procedure. 
 

Advies 

Begrotingsfonds voor filmclassificatie 

Er wordt een begrotingsfonds voor de classificatie van films voor het eerst vertoond in Belgische 

bioscopen opgericht. Het fonds wordt gespijsd door de bijdragen van de Franse Gemeenschap, de 

Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel – 

Hoofdstad, aan de Vlaamse Gemeenschap voor de coördinatie en het secretariaat van de classificatie 

van films. Het fonds kan ook gespijsd worden door geldelijke boetes. Het fonds wordt aangewend 

voor de loon- en werkingskosten die gemaakt worden in het kader van de classificatie van films voor 

het eerst vertoond in Belgische bioscopen, door de Vlaamse Gemeenschap. 

In het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de 

begroting 2018, waarover de SARC op 23 april 2018 adviseerde1, werd voor de aanwerving van een 

personeelslid het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht aangewend. Na advies van de 

                                                           
1 https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20180423_SARC_advies_Programmadecreet_BA2018.pdf  

https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20180423_SARC_advies_Programmadecreet_BA2018.pdf
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Inspectie Financiën wordt die optie verlaten, en wordt een apart begrotingsfonds opgericht waarmee 

zowel loon- als werkingskosten kunnen betaald worden.  

De SARC adviseert positief. Hij vraagt eventuele regelgeving aangaande de filmkeuring waarin nog 

naar het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht zou worden verwezen, aan te passen. 

 

Wijziging decreet EVA KMSKA 

Per decreet van 26 januari 2018 werd het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

(KMSKA) omgevormd tot een EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap)2. Via dit programmadecreet 

wordt de opheffing van de vorige rechtsvorm, namelijk DAB (Dienst Afzonderlijk Beheer) met één 

jaar uitgesteld tot 1 januari 2020. Op 31 december 2019 zullen de saldi op de rekeningen van die 

dienst met afzonderlijk beheer, alsook de rechten en verplichtingen die eraan verbonden zijn, 

worden overgedragen aan het EVA.  

De link met de begroting 2019 bestaat erin dat de uitbetaling van de lonen in de transitieperiode 

naar een volledig verzelfstandigd KMSKA moet worden verzekerd. Het is derhalve nodig dat de 

loonmiddelen op de refertekredieten van de DAB en het Departement CJM blijven staan. Dit kan 

enkel indien de opheffing wordt uitgesteld en de opheffingsbepaling wordt gewijzigd. In het 

uitgavendecreet bij begrotingsopmaak 2019 wordt er tevens een bepaling opgenomen die de 

overdracht van de personeelskredieten naar de toekomstige vzw regelt. De timing van de overdracht 

van de saldi op de rekeningen van de DAB KMSKA, alsook de overdracht van de rechten en 

verplichtingen die eraan verbonden zijn, wordt hier op afgestemd.  

De SARC heeft geen opmerkingen. 

 

Opheffing rechtspersoon CVN 

De Vlaamse regering besliste op 20 maart 2015 om het secretariaat van CVN op te heffen en de 

samenstelling, de werking en de subsidies aan CVN te heroriënteren. Het onderhavige 

programmadecreet heft de rechtspersoonlijkheid van de Commissie op en duidt de rechtsopvolger 

aan. De restmiddelen van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland zullen zo spoedig 

mogelijk worden overgedragen aan rechtsopvolger vzw De Buren. 

De SARC heeft geen opmerkingen. 

 

Namens de Algemene Raad, 
Luk Verschueren, algemeen voorzitter 
Gaëtan Poelman, algemeen secretaris 
 

 

                                                           
2 De SARC adviseerde hierover op 8 september 2017: 
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170908_advies_kmska_oprichtingsdecreet.pdf.  

Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, 
Herman Baeten, voorzitter 
Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter 
Nai Han Lau, secretaris 
 

Namens de Sectorraad Media, 
Simon Delaere, voorzitter 
Valerie Verdoodt, ondervoorzitter 
Hanne Schuermans, secretaris 
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