Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 20 december 2013 betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse
Gemeenschap, artikel 3 en 4;
Gelet op de adviesvraag binnen 30 dagen, die op 17 augustus 2016 bij de Raad van State is
ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 juli 2016;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Hoofdstuk 1. Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1°
decreet van 20 december 2013: het decreet van 20 december 2013 betreffende de
Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap;
2°
Cultuurprijzen: de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap, vermeld in artikel 2 van
het decreet van 20 december 2013;
3°
minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden.
Hoofdstuk 2. Cultuurprijzen
Art. 2. De minister kan jaarlijks de volgende Cultuurprijzen toekennen:
1°
de Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste;
2°
de Cultuurprijs voor Cultureel Ondernemerschap;
Pagina 1 van 4

3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

de Cultuurprijs voor Amateurkunsten;
de Cultuurprijs voor Sociaal-cultureel volwassenenwerk;
de Cultuurprijs voor Muziek;
de Cultuurprijs voor Beeldende Kunsten;
de Cultuurprijs voor Podiumkunsten;
de Cultuurprijs voor Film;
de Cultuurprijs voor Letteren.

1°
2°
3°

De volgende Cultuurprijzen kunnen om het jaar alternerend toegekend worden:
de Cultuurprijs voor Circus alternerend met de Cultuurprijs voor Lokaal Cultuurbeleid;
de Cultuurprijs voor Architectuur alternerend met de Cultuurprijs voor Vormgeving;
de Cultuurprijs voor Immaterieel Erfgoed alternerend met de Cultuurprijs voor Roerend
Erfgoed.

Art. 3. De Cultuurprijzen kunnen toegekend worden aan een natuurlijke persoon of een organisatie.
Aan natuurlijke personen en organisaties kan verschillende keren dezelfde Cultuurprijs
worden toegekend.
Art. 4. In afwijking van artikel 3, eerste lid, kan de Cultuurprijs voor Roerend Erfgoed alleen
toegekend worden aan een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie als die organisatie
beschikt over het kwaliteitslabel als museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek.
Art. 5. De Cultuurprijs voor Lokaal Cultuurbeleid kan ook toegekend worden aan een instelling,
een gemeente, een stad, een intergemeentelijk of regionaal samenwerkingsverband.
Art. 6. De Cultuurprijs voor Immaterieel Erfgoed kan ook uitgereikt worden aan een element
immaterieel cultureel erfgoed. Dat kan alleen als dat element opgenomen is in de Inventaris
Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Art. 7. In afwijking van artikel 3 kan de Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste slechts
eenmalig aan een natuurlijke persoon of een organisatie toegekend worden.
Hoofdstuk 3. Criteria
Art. 8. De Cultuurprijzen worden toegekend aan een organisatie waarvan de zetel gevestigd is in
het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, of aan een natuurlijke
persoon die minstens drie jaar betrokken is bij het culturele leven in de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 9. Een laureaat wordt bekroond voor een bijzondere prestatie of verdienste die zichtbaar
was in zijn respectieve sector in het afgelopen jaar, of in de afgelopen twee jaar voor alternerende
Cultuurprijzen.
In afwijking van de periode, vermeld in het eerste lid, kunnen het ruimere oeuvre of de
vroegere prestaties in rekening worden gebracht.
Art. 10. De volgende natuurlijke personen of organisaties komen in aanmerking voor een
nominatie:
1°
een natuurlijke persoon of een organisatie die al een opmerkelijk traject volgt, met
bijzondere acties in het afgelopen jaar;
2°
een natuurlijke persoon of een organisatie die bijzondere verdiensten heeft geleverd aan
het huidige landschap of aanbod;
3°
een natuurlijke persoon of een organisatie die een voorbeeldfunctie vervult voor de
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andere actoren.
Art. 11. In afwijking van artikel 9 wordt voor de Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste
het oeuvre van een kunstenaar of een bijzondere verdienste van een natuurlijke persoon of een
organisatie binnen het brede culturele veld in aanmerking genomen.
Hoofdstuk 4. Procedure voor toekenning
Afdeling 1. Samenstelling en opdrachten van de jury
Art. 12. De minister benoemt jaarlijks per Cultuurprijs een jury die bestaat uit negen leden,
waaronder de voorzitter. De jury heeft tot taak om gemotiveerde voordrachten te verstrekken
aan de minister.
1°
2°
3°

De samenstelling van de jury voldoet aan de volgende voorwaarden:
de jury is een weerspiegeling van de actoren van de sector en is
evenwichtig
samengesteld, rekening houdend met gender, diversiteit en regionale spreiding;
de jury bestaat uit leden die vertrouwd zijn met de sector en op de hoogte zijn van de
voorgeschiedenis en de recente ontwikkelingen;
de leden van de jury participeren regelmatig in de activiteiten van de sector.

Art. 13. De administratie bezorgt voor de samenstelling van de jury een lijst van kandidaten aan
de minister. De minister kan daaraan een of meer leden toevoegen.
Art. 14. De secretaris is een personeelslid van de administratie.
Art. 15. De leden van de jury stellen in consensus een laureaat voor aan de minister. Bij gebrek
aan consensus wordt de laureaat voorgedragen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke
stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art. 16. De gemotiveerde voordracht van de laureaat wordt aan de minister voorgelegd. Alleen de
juryleden die aanwezig zijn op de beraadslaging, worden in het juryverslag als jurylid opgenomen.
Art. 17. De secretaris ondersteunt de werking van de jury, maakt het verslag op en laat dat
goedkeuren door de jury.
De gemotiveerde voordracht, vermeld in artikel 16, wordt samen met het goedgekeurde
verslag voorgelegd aan de minister.
De juryleden en de secretaris bewaren een absolute geheimhouding over de
genomineerden en de laureaat tot op het moment van de uitreiking.
Art. 18. De voorzitter van de jury kan aanspraak maken op een vergoeding van 90 euro per
vergadering.
De juryleden kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 60 euro per vergadering.
De juryleden en de voorzitter van de jury kunnen aanspraak maken op een
reisvergoeding voor vergaderingen, gebaseerd op de prijs van een treinrit in eerste klas.
De vergoedingen worden uitbetaald aan de hand van de presentielijst die tijdens de
vergadering is opgesteld.
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Afdeling 2. De toekenning van de Cultuurprijzen
Art. 19. Als de minister akkoord gaat met de voordracht, vermeld in artikel 15, bekrachtigt de
minister de laureaat.
Art. 20. De minister maakt de laureaten per sector bekend tijdens een vooraf
sectorevenement.

bepaald

Art. 21. De laureaat van de Cultuurprijs ontvangt een bedrag van 10.000 euro.
In afwijking van het eerste lid ontvangt de laureaat van de Cultuurprijs voor Algemene
Culturele Verdienste een bedrag van 20.000 euro.
Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Art. 22. Overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 20 december 2013 worden de
Cultuurprijzen toegekend binnen de perken van de begroting.
Art. 23. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Art. 24. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, 23 september 2016.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel,

Sven GATZ
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