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Ontwerp van Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 6, 2° van het
besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de
voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de
Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij.
Toelichting
Een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt verdeeld over de Vlaamse
Gemeenschap. Verschillende sectoren, waaronder cultuur, maken er gebruik van.
De voorwaarden voor toekenning van de subsidies liggen vast in een besluit van de
Vlaamse Regering van 8 november 2002, gewijzigd bij besluit van 5 december 2008.
Recent dook bij de toepassing in de cultuursector een probleem op voor wat betreft
de indiendatum voor subsidieaanvragen.
Het besluit van de Vlaamse Regering bepaalt de uiterste indiendatum voor projectof investeringssubsidies en subsidies voor prijzen en beurzen op 31 maart van het
dienstjaar. Er is voorzien dat de bevoegde minister van die datum mag afwijken. In
de cultuursector wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In deze sector
kunnen projecten heel het jaar door worden aangevraagd en gesubsidieerd.
Tot het Rekenhof opmerkte dat subsidies voor aanvragen die na 31 maart werden
ingediend onrechtmatig zijn want in strijd met het besluit van de Vlaamse Regering.
.
Minister Schauvliege vraagt nu advies aan de SARC over een ontwerp van
ministerieel besluit waarmee zij de bestaande toestand wil regulariseren. Het besluit
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treedt in werking vanaf 1 april 2013, zodanig dat er ook voor dit jaar geen problemen
kunnen rijzen.
Door deze werkwijze blijft de bestaande situatie behouden en lopen organisaties die
na 31 maart een project indienen en hiervoor subsidies ontvangen, niet het risico dat
de subsidies teruggevorderd worden.
Een verkorting van de indientermijn zou ook de mogelijkheden voor de cultuursector
drastisch inperken.
De Inspectie van Financiën gaf een positief advies nadat ze de verzekering kreeg dat
de datum van 1 december niet de deur openzet voor post factum subsidiëring.

Advies
De SARC geeft positief advies over de aanpassing van de indiendatum van 31 maart
naar 1 december.
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