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Advies over het ontwerpbesluit bij het Amateurkunstendecreet 

 
Op 25 september vroeg Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de SARC om advies over het ontwerp 
van besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 20 december 2000 betreffende 
de amateurkunsten. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk behandelde de adviesvraag via 
schriftelijke procedure en keurde het advies definitief goed op 24 oktober 2018. 

Situering 

Het voorliggend ontwerp van besluit biedt een antwoord op een aantal vaststellingen van de 
adviescommissie met betrekking tot de huidige projectregelgeving. De adviescommissie werkte 
ontwerpreglementen uit voor twee luiken binnen de huidige projectregelgeving: de internationale 
culturele projecten in Vlaanderen en de tegemoetkomingen in de buitenlandse reizen. Daarnaast 
wordt nog een mogelijkheid tot cofinanciering voor internationale projecten ingeschreven. Het 
voorstel vervangt het hoofdstuk ‘internationale culturele projecten in de amateurkunstensector’. 

Advies 

A) Algemeen 
 
Het is positief dat er rekening wordt gehouden met de bevindingen van de adviescommissie en dat 
er een aantal beperkte aanpassingen aan dit besluit gebeuren. Men probeert daarbij zo goed als 
mogelijk tegemoet te komen aan een aantal pijnpunten die er nu zijn zoals de drempels voor 
bepaalde disciplines.  
Ook het inzetten op cofinanciering is positief. Het zou goed zijn om deze nieuwe subsidielijn ook ten 
gepaste tijde grondig te evalueren op zijn meerwaarde. Organisaties zullen hier (zeker in het begin) 
best ook in gestimuleerd en begeleid worden. 
Anderzijds bouwt het besluit mogelijks een aantal nieuwe drempels in. 
 
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk merkt ook op dat de nota aan de Vlaamse Regering een aantal 
maatschappelijk relevante criteria benoemd zoals diversiteit, duurzaamheid etc. In het besluit zelf 
komt dit nagenoeg niet aan bod. Als het de bedoeling is om deze criteria in de praktijk ook te 
hanteren bij de beoordeling, dienen deze criteria te worden uitgewerkt in het besluit en de memorie 
van toelichting. 
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B) Artikelsgewijze opmerkingen 
 
In wat volgt benoemt de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk de belangrijkste opmerkingen per 
artikel. 
 

• Artikel 11:  subsidieaanvragers  
Artikel 11 stelt dat amateurkunstenorganisaties of -groepen een aanvraag kunnen indienen voor een 
internationaal project. Voor internationale reistoelagen komen ook individuele amateurkunstenaars 
in aanmerking. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk merkt op dat de administratieve last in 
verhouding moet staan tot de subsidiëring. Het kan niet de bedoeling zijn om initiatieven ertoe te 
dwingen om zich voor een eenmalige subsidie om te vormen naar een rechtspersoon. Bovendien 
beperkt afdeling 3 (internationale reistoelagen) zich tot een tegemoetkoming in de reiskosten.  
Om die redenen is een uitsluiting van feitelijke verenigingen niet aan orde. De sectorraad stelt voor 
om feitelijke verenigingen ook toe te laten een aanvraag in te dienen voor internationale 
reistoelagen. Zoniet worden opnieuw drempels gecreëerd en een groot deel potentiële aanvragers 
uitgesloten. 
 

• Art 14: projectbegroting 
Artikel 14 beschrijft de inhoud van het projectdossier, waaronder de projectbegroting. In 
tegenstelling tot de begroting voor een internationale reistoelage (art. 16/2), wordt echter niet 
gesteld dat de begroting in evenwicht dient te zijn. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vraagt om 
deze passage ook in artikel 14 toe te voegen.   
 

• Art 16/1: indiendata aanvraag internationale reistoelage 
De indiendata voor de aanvraag van een internationale reistoelage worden gereduceerd van 3 naar 
2.  De ervaring uit de amateurkunstensector leert echter dat er veelal op korte termijn gepland 
wordt. Bevestigingen uit het buitenland komen soms zeer laat, waardoor plannen kort voor de 
reisdatum concreet vorm krijgen. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk pleit om die reden om een 
uitbreiding van de indiendata, in plaats van een reductie. De sectorraad pleit voor 4 indiendata per 
jaar of idealiter tot 3 maand voor de reisdatum. Op die manier kan de sector kort op de bal spelen. 
 

• Art 16/2: beschrijving project bij de aanvraag van een internationale reistoelage 
Bij de aanvraag van een internationale reistoelage dient het buitenlands project beschreven te 
worden. De term ‘project’ wordt echter niet geconcretiseerd. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 
stelt voor om in de memorie van toelichting meer duiding te geven aan de hand van voorbeelden. 
 

• art 16/6: indiendatum projectaanvraag 
Naar analogie met de indiendata voor de aanvraag van een internationale reistoelage, vraagt de 
sectorraad ook een uitbreiding voor projectaanvragen van 2 in plaats van 1. 
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