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Advies Sectorraad Kunsten en Erfgoed 

 25 april 2019 

 

Advies bij het ontwerp van besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit 

bij het Kunstendecreet 

 

Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 

wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018 betreffende de uitvoering van 

het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten 

principieel goed. Op 9 april 2019 ontving de Sectorraad Kunsten en Erfgoed een vraag om spoedadvies 

van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Met het kabinet kon worden afgesproken het advies op 25 

april 2019 te bezorgen. 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed besprak dit ontwerpbesluit op zijn vergadering van 23 april 2019 en 

brengt volgend advies uit. 

 

 

1. Situering 

In het voorliggend ontwerpbesluit wijzigt de Vlaamse Regering drie aspecten aan het uitvoeringsbesluit 

bij het Kunstendecreet. Ten eerste wordt een systeem van forfaitaire beursbedragen ingevoerd dat – 

door middel van de flexibele combinatie van meerdere termijnen met uiteenlopende vaste bedragen 

en anderzijds de duidelijkheid naar aanvragers en beoordelaars toe – een oplossing moet bieden voor 

een aantal onduidelijkheden betreffende het vrij aan te vragen beursbedrag binnen de kortlopende en 

meerjarige beurzen. Ten tweede worden de beoordelingscommissies voor projectsubsidies uitgebreid 

tot maximaal negen leden, dit door de toevoeging van twee extra wisselende leden. Ten derde wordt 

voorzien dat vaste beoordelaars vervangen kunnen worden door andere vaste beoordelaars binnen 

dezelfde discipline.  
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2. Advies 

2.1. Forfaitaire beursbedragen 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed is tevreden met de vooropgestelde wijziging en waardeert dat de 

beursbedragen niet gekoppeld zijn aan de duurtijd van de beurs, wat de flexibiliteit voor de aanvrager 

ten goede komt. De sectorraad meent dat de effectiviteit van deze nieuwe manier van werken via een 

forfaitair systeem op termijn geëvalueerd moet worden. Met betrekking tot de beursbedragen, merkt 

de sectorraad op dat het leveren van ‘maatwerk’ voor de beursaanvrager enigszins wegvalt, en vraagt 

men dat de beoogde planlastvermindering vanuit de praktijk ook geëvalueerd zal worden in de 

toekomst.  

 

2.2. Uitbreiding van beoordelingscommissies voor projectsubsidies tot maximaal negen 

leden 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed is tevreden dat de totaliteit van de beoordelingscommissies 

uitgebreid wordt, maar pleit – met oog op de stabiliteit van de beoordelingen – voor een verderzetting 

van de bestaande verhouding tussen de vaste en wisselende leden. 

 

2.3. Vervanging vaste beoordelaars door andere vaste beoordelaars binnen dezelfde 

discipline 

De  Sectorraad Kunsten en Erfgoed adviseert positief bij deze wijziging. 

 

 

 

 

 

Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed,  
 
Herman Baeten, voorzitter  
Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter  
Laura Van Wijnsberghe, secretaris 
 

 


