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Advies bij de wijziging van de indiendata voor de projectsubsidies en
beurzen via het Kunstendecreet
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
werd per brief van 12 maart 2020 door minister-president Jan Jambon om advies gevraagd bij het
voorontwerp 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, wat betreft de uiterlijke indiendata voor
het aanvragen van projectsubsidies en beurzen.
De sectorraad brengt na een schriftelijke procedure onderstaand advies uit.

1. Situering
In het voorliggend ontwerp van besluit wijzigt de Vlaamse Regering de uiterste indiendatum voor
subsidieaanvragen voor projecten en beurzen via het Kunstendecreet met een aanvangsdatum tussen
1 september en 31 december 2020.
Artikel 3, tweede lid, 2° 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 bepaalt dat de aanvraag voor een project dat in de tweede jaarhelft van start gaat uiterlijk op
15 maart van datzelfde jaar ingediend moet worden.
De Vlaamse Regering besliste op 6 maart haar principiële goedkeuring te hechten aan voorliggend
ontwerpbesluit waarin bepaald wordt om aan dit artikel 3, tweede lid, 2° een zin toe te voegen waarin
een afwijkende regeling voor het jaar 2020 mogelijk gemaakt wordt met een uiterlijke indiendatum op
15 mei.
De voorgestelde afwijking voor het jaar 2020 komt er ten gevolge van de principiële beslissing van 15
januari 2020 over de eerste projectsubsidieronde, waarbij het volledige beschikbare budget reeds
toegekend werd. Een tweede aanvraagronde – met uiterlijke indiendatum op 15 maart – vond
bijgevolg niet plaats. De Vlaamse Regering creëert met dit ontwerpbesluit de mogelijkheid om een
volledige of partiële ronde te organiseren indien men na de begrotingsaanpassing 2020 toch
voldoende middelen ter beschikking zou hebben voor de projectsubsidies en beurzen.
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2. Advies
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed adviseert positief bij het ontwerpbesluit, maar geeft de volgende
aandachtspunten mee.

2.1. Timing
Indien de Vlaamse Regering na de begrotingsaanpassing 2020 in april beschikt over voldoende budget,
zal men uiterlijk op 15 mei een projectsubsidieaanvraag kunnen indienen. De uiterlijke datum voor de
bekendmaking van de resultaten zal dan op 1 september zijn, terwijl de projecten dienen te starten
tussen 1 september en 31 december 2020.
De sectorraad wijst in dit scenario op de krappe timing wat betreft de aanvangstermijn van de
projecten. Het lijkt in deze zinvol om de uiterlijke datum waarop de projecten moeten starten te
vervroegen en verlengen, eventueel tot in het voorjaar van 2021. Daarnaast zou voor de
subsidieaanvrager de mogelijkheid voorzien moeten worden om projecten vroeger op voorhand in te
dienen dan vier maanden.

2.2. Volwaardigheid en frequentie van de projectsubsidierondes
De sectorraad pleit voor het voorzien van voldoende middelen om jaarlijks minstens twee – en bij
voorkeur drie – volwaardige subsidierondes te kunnen organiseren voor de projecten en beurzen. De
raad verzoekt om de bestaande voorwaarden en criteria uit het uitvoeringsbesluit en Kunstendecreet
te respecteren en het organiseren van partiële rondes te vermijden.
Door het plaatsvinden van deze projectsubsidieronde afhankelijk te maken van het al dan niet
beschikbare budget wordt de continuïteit van het concept van de dynamische ruimte in het gedrang
gebracht.
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