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Advie
es betre
effende bepalin
ngen tott begele
eiding vvan de
begro
oting 20
013, arttikelen 4
40, 55, 56 en 76
7
Vlaamss minister van
v Begrotting Philipp
pe MUYTE
ERS vraagtt de SARC
C om spoed
dadvies
over he
et voorontw
werp van decreet
d
hou
udende be
epalingen to
ot begeleidding van de
e
begroting 2013. In haar zittiing van 5 o
oktober 2012 keurde de Vlaamsse Regerin
ng het
voorontwerp princcipieel goe
ed. De definitieve goe
edkeuring van dit vooorontwerp is
gepland
d op vrijda
ag 19 oktob
ber.
Inleidin
ng
De Alge
emene Ra
aad van de SARC bre
engt advies
s uit op de vergaderi ng van vrijdag 12
oktober 2012, na raadplegin
ng van de Sectorraad
d Kunsten en Erfgoeed en de
Sectorrraad Socia
aal-Cultureel werk.
Advies
s
1) Hoofdstuk 5: Jeugd- en Kinderrrechten
Art.. 40. Aan artikel
a
19 van
v het deccreet van 20
2 januari 2012
2
houddende een
vern
nieuwd jeu
ugd- en kin
nderrechten
nbeleid wo
ordt een pa
aragraaf 4 ttoegevoeg
gd, die
luid
dt als volgt::
“§4.. In afwijkin
ng van artiikel 13, §1,, van het decreet
d
bed
draagt de ssubsidie vo
oor
vere
enigingen die in 2012
2 een erke
enningsprocedure doorliepen enn in dat jaa
ar op
bassis van het decreet va
an 18 juli 2
2008 houde
ende het voeren
v
van een Vlaam
ms
jeug
gd- en kind
derrechtenbeleid, zoa
als gewijzig
gd bij decrreet van 3 ddecember 2010,
voo
or het eerstt erkend we
erden als llandelijk ge
eorganisee
erde jeugddvereniging
g in het
jaarr 2013 55.0
000 euro.”
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De Algemene Raad onderschrijft de motivering voor dit artikel. De toevoeging
van deze paragraaf is inderdaad noodzakelijk om een gelijke behandeling van alle op
basis van dit decreet erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen te
garanderen.
2) Hoofdstuk 13: Terugbetaalbare voorschotten als steun aan audiovisuele
werken
Art. 55. Bij steunmaatregelen aan audiovisuele werken onder de vorm van
terugbetaalbare voorschotten volgt het Agentschap Ondernemen de nettoontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het
audiovisuele werk vijf jaar lang op, te rekenen vanaf de première van het
audiovisuele werk. Na vijf jaar wordt het dossier afgesloten, tenzij er concrete
indicaties bestaan dat er daarna nog substantiële netto-ontvangsten zullen
volgen.
Art. 56. De dossiers waarvan de netto-ontvangsten langer dan vijf jaar worden
opgevolgd, worden maximum 15 jaar opgevolgd. Voor deze dossiers wordt
jaarlijks beoordeeld op basis van de effectief gerealiseerde netto-ontvangsten van
dat jaar of het dossier al dan niet afgesloten kan worden.
De Algemene Raad beoordeelt beide artikelen positief. Het Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF) berekende dat het realistisch is te stellen dat de exploitatie van een
langspeelfilm in nagenoeg alle gevallen niet meer dan vijf jaar lang netto-ontvangsten
zal genereren. Leden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed beamen de cijfers
vanuit hun persoonlijke ervaring. De termijn van vijf jaar wordt slechts in
uitzonderlijke gevallen overschreden. In dergelijke gevallen is een maximum
opvolgingstermijn van 15 jaar ruimschoots voldoende om alle substantiële nettoontvangsten te omvatten.
De Algemene Raad staat achter de economische steunmaatregelen aan
langspeelfilms. De maatregelen stimuleren een positieve en evenwichtige
samenwerking tussen economie en cultuur.
Eveneens wordt hiermee een concurrentieongelijkheid weggewerkt tussen Wallonië
en Brussel enerzijds en Vlaanderen anderzijds, conform de Europese regelgeving.
Er zijn duidelijke terugverdieneffecten op de investeringen.
Het pleidooi om de effectieve uitvoering door het VAF te laten gebeuren, getuigt van
juiste expertiseaanwending. Het inzetten van extra organen en instituten wordt
vermeden wat zowel de effectiviteit als de efficiëntie ten goede komt.
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3) Hoofdstuk 22: Fonds tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken
en audiovisuele werken
Art. 76. Artikel 26 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001 wordt opgeheven.
Het Fonds dat bij programmadecreet BC 2001 opgericht werd (afdeling 2, artikel 26),
wordt niet langer gebruikt en mag bijgevolg opgeheven worden.
De Algemene Raad heeft geen opmerkingen bij dit artikel.

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