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Advies bij het uitvoeringsbesluit bij het verzameldecreet cultuur 

De SARC werd op  4 maart 2019 om spoedadvies gevraagd bij het voorontwerp van besluit van de 

Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet houdende diverse bepalingen in het 

beleidsveld cultuur (hierna: uitvoeringsbesluit bij het verzameldecreet cultuur).  

Op 11 januari 2019 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het ontwerp van decreet 

houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur (hierna: verzameldecreet cultuur). De SARC 

bracht bij het verzameldecreet advies uit op 14 september 20181, en nog een keer bij enkele 

bijkomende artikelen op 15 oktober 20182. 

Dat decreet geeft invulling aan de resultaten van de “bovenbouwoefening cultuur”, waarmee o.a. de 

kerntaken en regelgeving voor de drie sectorale steunpunten (Kunstenpunt, Faro, Socius) daar waar 

wenselijk gelijkgeschakeld en vastgelegd worden en belangenbehartigers VVC, VVBAD en Forum 

Amateurkunsten niet langer ondersteund worden uit de middelen van het beleidsdomein cultuur. 

Daarnaast wordt een aantal organisaties en subsidieregelingen decretaal verankerd. Ten slotte 

voorziet het ontwerp van decreet ook in een aantal kleinere en technische wijzigingen van diverse 

regelgeving in het beleidsveld cultuur. Voorliggend voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

strekt ertoe de nodige uitvoeringsmodaliteiten vast te leggen. 

De Algemene Raad van de SARC brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en 

de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk onderstaand advies uit via een schriftelijke procedure. 

Inhoud  

De artikelen 2 en 4 van het uitvoeringsbesluit behandelen procedures en modaliteiten in verband 

met de innovatieve partnerprojecten. 

Artikel 3 bevat bepalingen in verband met de vergoedingen voor de leden van 

beoordelingscommissies. 

Artikel 5 duidt de gedelegeerd ordonnateur aan van het DAB Frans Masereel Centrum. Artikel 16 

voorziet in een retroactieve werking van dit artikel 5. 

                                                           
1 https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20180914_advies_Verzameldecreet.pdf  
2 https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20181015_Advies_Verzameldecreet_bijkomende_punten.pdf  

https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20180914_advies_Verzameldecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20181015_Advies_Verzameldecreet_bijkomende_punten.pdf
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Artikel 6 geeft invulling aan een Afsprakenkader Onderzoek voor de drie steunpunten in het culturele 

veld. 

Artikel 7 bepaalt de wijze waarop de ingediende aanvraagdossiers voor het steunpunt sociaal-

cultureel werk worden beoordeeld. 

Artikel 8 en artikel 9 strekken ertoe de verwijzingen naar het Forum voor Amateurkunsten in het 

uitvoeringsbesluit bij dit decreet op te heffen. 

De artikelen 10 tot 13 bevatten bepalingen in verband met het Participatiedecreet: de nodige artikels 

in het uitvoeringsbesluit Participatiedecreet worden opgeheven, gewijzigd of vervangen. 

Artikels 14 en 15 zijn aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal cultuurbeleid, als 

gevolg van aanpassingen aan de belangenbehartiging. 

 

Advies 

Voorliggende besluit legt de nodige uitvoeringsmodaliteiten vast bij het Verzameldecreet cultuur. De 

SARC adviseert hierbij positief.  

Hij wenst daarbij wel zijn grootste bekommernissen te herhalen.  

In verband met de belangenbehartiging meent de SARC dat er een transparante regeling nodig is die 

in de mogelijkheid voorziet om voor elk van de decreten, conform met de organisatie van sectorale 

steunpunten, een belangenbehartiger te ondersteunen als spreekbuis van de sector en contact voor 

het beleid.  

De SARC herhaalt ook zijn bezorgdheid in verband met de wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit 

Participatiedecreet. De SARC vraagt dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid blijft nemen 

om het recht op cultuurparticipatie te garanderen, ook daar waar de lokale overheden dat niet doen. 
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