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ALGEMENE RAAD
Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
uitvoering van het decreet circuskunsten in Vlaanderen

De Algemene Raad besprak het ontwerp van besluit op zijn vergadering van 2 december
2008.

Advies
Voorliggend besluit herneemt grotendeels de bepalingen van het reglement voor 2009
betreffende de ondersteuning van de circuskunsten, waarover de SARC op 12 september
2008 advies uitbracht. Dit advies gaat dan ook vooral in op de wijzigingen en
aanvullingen die in dit besluit zijn aangebracht ten opzichte van het reglement.

1. Algemeen
De SARC brengt een positief advies uit.
Het besluit houdt het evenwicht tussen de verplichtingen en verantwoordelijkheden die
gepaard gaan met het aanvragen en ontvangen van subsidies en de vrijheid van
handelen die nodig is voor de circuskunsten om zich ten volle te ontplooien.

2. Specifieke opmerkingen
2.1. Subsidiëring van de creaties
Art.5: De termijn voor spreiding wordt bepaald wat duidelijkheid biedt voor de
initiatiefnemers. De verlenging tot een jaar na de einddatum biedt meer kansen op
spreiding.
2.2. Subsidiëring van een festival
Art.9 tot en met 11: De festivals krijgen de mogelijkheid om meerjarenprojecten op te
zetten. De overeenkomst tussen het festival en de minister geeft meer soepelheid en
ruimte voor vernieuwing.
2.3. Subsidiëring van de internationale spreiding van een circuskunstproductie
Art.13: Vaak moeten producties al een jaar voordien engagementen aangaan voor
deelname aan internationale evenementen. Het is voor de initiatiefnemers een goede
zaak om dan al een ondersteuningsgarantie te hebben. Het laatste lid van artikel 13
maakt dit mogelijk.
Art.15: De SARC wees er in juli 2008 op dat het geen goede zaak is dat enkel
deelname aan een Vlaamse of Nederlandse opleiding tot docent in aanmerking
komt voor subsidie, omdat circuskunst een bij uitstek internationale kunstvorm is.
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Het is dan ook positief dat in punt 2° geen verwijzing meer is opgenomen naar
Vlaamse of Nederlandse opleidingen.
2.4. Subsidiëring van bijscholingen en opleidingen voor circuskunstenaars
Art.16: Het is zinvol om, indien verblijfskosten worden vergoed, de reiskosten te
beperken, zoals voorzien in het laatste lid van artikel 16.
Art.17: De administratieve last wordt beperkt en de rechtszekerheid vergroot
omdat de aanvrager niet jaar per jaar een nieuwe aanvraag moet doen voor
subsidiëring van een opleiding of bijscholing.
2.5. Promotie van de circuskunsten
Art.20: Er is geen vaste datum voorzien om projectaanvragen in te dienen om op
opportuniteiten te kunnen ingaan. Per jaar kunnen slechts twee aanvragen
gesubsidieerd worden.
Art.23, §6: De onverenigbaarheden zijn nauwkeuriger omschreven. De verwijzing
naar onverenigbaarheid met een mandaat in de SARC is geschrapt. Dit is geen
probleem omdat de onverenigbaarheid is voorzien in het oprichtingsdecreet van de
SARC. 1
2.6. Slotbepaling
Art.24: De mogelijkheid voor een elektronische procedure wordt ingeschreven met de
bedoeling dat voor de beoordeling van individuele aanvragen voor subsidiëring van
bijscholingen of opleidingen, de beoordelingscommissie niet hoeft bijeen te komen.
Art. 26: De standaardformulering die voorziet dat de steun van de Vlaamse overheid
zichtbaar wordt gemaakt, wordt hier in het uitvoeringsbesluit ingeschreven in plaats van
in het subsidiebesluit. De subsidieaanvragers zijn zo vlugger op de hoogte van de
verplichting.

Brussel, 2 december 2008

Iris Van Riet
Algemeen Secretaris
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Luk Verschueren
Algemeen Voorzitter

Decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (BS 15 januari 2008),
artikel 7,§2,1°.

