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SARC

Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

ALGEMENE RAAD
Advies over het reglement voor 2009 betreffende de ondersteuning van de
circuskunsten in Vlaanderen

De Algemene Raad besprak het ontwerp van reglement op zijn vergadering van 12
september 2008 na toelichting door mevrouw Inge Loodsteen, medewerkster van Vlaams
minister Anciaux.

Advies
1. Haast en spoed is zelden goed
Haast en spoed is zelden goed, zo luidt een aloude volksspreuk. Het feit dat de SARC op
12 september 2008 om advies gevraagd wordt over een reglement dat met ingang van
1 oktober 2008 uitwerking heeft, hypothekeert de kwaliteit van het advies. Dit is
uiteindelijk niet in het belang van de circuskunsten in Vlaanderen.
Maar, het is evenmin in het belang van deze sector om het uitbrengen van een advies op
de lange baan te schuiven. Bovendien zijn de bepalingen in het reglement grotendeels
een herneming van het voorontwerp van decreet waarover de SARC op 1 juli 2008 advies
uitbracht en zijn ze slechts voor één jaar geldig.
Het zijn deze overwegingen die de doorslag hebben gegeven om versneld advies uit te
brengen in de hoop dat de volksspreuk in dit geval niet van toepassing is.

2. Algemeen
De SARC oordeelt positief over het reglement. Het kan later als inspiratiebron dienen voor de
uitvoering van het decreet betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen.

3. Opmerkingen
De SARC heeft wel enkele bedenkingen.

3.1. In hoofdstuk 3, artikel 12, §3, derde lid is de opportuniteit voor de Vlaamse
overheid één van de beoordelingscriteria. De SARC waarschuwt dat het hanteren
van een ruim begrip als opportuniteit te veel marge biedt voor interpretatie. Dit
komt de rechtszekerheid niet ten goede.

3.2. Met toepassing van artikel 12 worden om de twee maanden beurzen
toegekend. Tegelijk kunnen heel het jaar aanvragen worden ingediend. Dit
betekent, volgens de SARC, dat op een bepaald ogenblik het beschikbare geld op
is waardoor de aanvragen die daarna nog worden ingediend, vruchteloos zijn.
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3.3. De SARC stelt zich vragen bij de deontologie die de beoordelingscommissie
zal hanteren bij haar werkzaamheden. Het huishoudelijk reglement dat de
commissie geacht wordt op te stellen, kan hier soelaas bieden. Echter, gezien de
strikte timing voor de beoordeling van de aanvragen, zal het opstellen van het
huishoudelijk reglement wellicht niet de eerste prioriteit zijn. De SARC stelt
daarom voor dat de minister, bij de installatie van de beoordelingscommissie,
aandacht vraagt voor de deontologie.

Brussel, 12 september 2008

Iris Van Riet
Algemeen Secretaris

Luk Verschueren
Algemeen Voorzitter
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