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Advies bij de aanpassing van het amateurkunstendecreet m.b.t. 

reservevorming  

De SARC werd op 11 januari 2021 namens minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management Jan Jambon om advies 

gevraagd over het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 22 december 

2000 betreffende de amateurkunsten.  

I. SITUERING 

Het amateurkunstendecreet maakt het voor organisaties mogelijk om reserves opbouwen met de 

subsidie-enveloppe. Er worden echter voorwaarden opgelegd. De organisatie die een reserve wenst 

op te bouwen met een deel van de subsidie-enveloppe, moet dit op voorhand (dus voor de start van 

een vijfjarige beleidsperiode) aanvragen bij de administratie en in de jaarplanning duiden. 

Sinds de uitvoering van het Rekendecreet van 8 juli 2011 en daarna de uitvoering van de Vlaamse 

Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 staat de Vlaamse Regering reserve-opbouw toe tot 

20% van de jaarlijkse subsidie, zonder voorafgaande goedkeuring door de bevoegde administratie. 

Op het einde van een beleidsperiode mag de totale reserve opgebouwd met subsidies maximaal 50% 

van het gemiddelde jaarlijkse subsidiebedrag bedragen. 

Het ontwerp van decreet vervangt paragraaf 4 van artikel 12 van het amateurkunstendecreet en 

brengt de regelgeving in verband met reservevorming in overeenstemming met de Vlaamse Codex 

Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, naar analogie met het decreet sociaal-cultureel 

volwassenenwerk, het Bovenlokaal Cultuurdecreet en het circusdecreet. 
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II. ADVIES  

De SARC bracht advies uit over deze wijziging in zijn advies van 22 oktober 2020 over het 

programmadecreet 20211. De SARC bevestigt zijn positief advies over de aanpassing van de regels 

m.b.t reservevorming binnen het amateurkunstendecreet. 
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1 SARC, Advies over het programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021, 22 
oktober 2020, https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20102022_Advies_programmadecreet_BO21.pdf  
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