Advies SARC – Algemene Raad
Brussel, 22 april 2011

Advies Programmadecreet 2011
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
vroeg op 14 april 2011 een spoedadvies over het voorontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011.
Dit spoedadvies van de Algemene Raad van de SARC van 22 april 2011 kwam tot
stand via schriftelijke procedure.
Het advies heeft uitsluitend betrekking op Hoofdstuk 8 – Fonds CCP-ECP, artikel 21.

Hoofdstuk 8 – Fonds CCP-ECP, artikel 21
Inleiding
Het artikel voorziet in de oprichting van een ‘Fonds CCP-ECP’. Het betreft een
begrotingsfonds met een variabel krediet waarmee de werking van het Cultuur
Contactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP: Europe for Citizens
Programme) zullen worden gefinancierd.
Door de oprichting van een begrotingsfonds wordt tegemoet gekomen aan een de
opmerking van het Rekenhof.
Bij de budgettaire controle in 2009 stelde het Rekenhof vast dat de Europese
subsidies voor cultuur en burgerschapsvorming op een orderekening werden gestort.
Dat is een rekening bestemd voor gelden die doorgestort kunnen worden aan
derden. Het Rekenhof merkte op dat de Europese subsidies volledig aangewend
worden voor de werking van de contactpunten die behoren tot het departement en
dus niet bestemd zijn voor derden.
Er wordt nu via het zogenaamde programmadecreet, geopteerd voor een fonds met
variabel krediet om een oplossing te bieden voor het gesignaleerde probleem.
Een fonds, omdat de wijze van uitbetaling van de subsidies door Europa niet strookt
met het principe van de jaarlijkse begrotingscyclus. Via een begrotingsfonds kan de
jaarlijkse cyclus doorbroken worden omdat gelden van het vorige jaar nog kunnen
aangewend worden in het lopende jaar.
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Een variabel krediet omdat pas duidelijk wordt hoeveel van de begrote middelen
effectief worden uitbetaald als de Europese Commissie de kosten aanvaard. Het is
dus niet vooraf geweten hoeveel de subsidies uiteindelijk zullen bedragen.
Advies
De SARC Algemene Raad stelt vast dat het departement voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media een oplossing op maat aanreikt voor de terechte opmerking van het
Rekenhof.
De raad hoopt dat deze werkwijze zal toelaten aan de beide contactpunten om hun
sensibiliserende en ondersteunende opdracht voor het culturele veld optimaal te
vervullen.

Luk Verschueren, algemeen voorzitter SARC
Iris Van Riet, algemeen secretaris SARC
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