ADVIES

Algemene Raad i.s.m.
Sectorraad Kunsten en Erfgoed,
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk,
Sectorraad Media
14 oktober 2014

Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 –
hoofdstukken 8, 9 en 11
Namens de Vlaamse Regering verzoekt Vlaams minister van Begroting, Financiën en
Energie Annemie Turtelboom de SARC per mail van vrijdag 3 oktober 2014 en per brief van
7 oktober 2014 om advies aangaande het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014. Het betreft een advies met
spoed. De definitieve goedkeuring van het ontwerp van decreet is gepland op 17 oktober
2014.
Bij nazicht bleken de relevante artikels voor de SARC de artikels 27 (hoofdstuk 8), 28
(hoofdstuk 9) en 30 (hoofdstuk 11).
Onderstaand advies werd door de SARC-Algemene Raad in samenwerking met de
Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad
Media schriftelijk afgehandeld.

Advies

1. Hoofdstuk 8: Pensioenfonds VRT
Hoofdstuk 8, artikel 27 van het voorontwerp van decreet regelt de toevoeging van een nieuw
lid aan artikel 29 van het decreet betreffende rustpensioenen, toegekend aan de
vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen als
volgt:
‘In afwijking van het tweede lid kan de Vlaamse Regering met het oog op de vlotte overgang
van de pensioenverplichtingen, de effectieve overdracht van een deel van de activa laten
ingaan op een specifiek te bepalendatum, alsook de nadere regels en modaliteiten met
betrekking tot de overgang van de pensioenverplichtingen bepalen.’
Het decreet betreffende de rustpensioenen van de VRT werd goedgekeurd door de Vlaamse
Regering, na een positief advies van de SARC-Sectorraad Media op 28 november 2013. Het
werd in het Belgische Staatsblad gepubliceerd op 25 april 2014.
In het artikel 29 van dat decreet werd bepaald dat:
‘De financiering van de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van dit
decreet […]:
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2° is ten laste van de Vlaamse Gemeenschap, die daarvoor de nodige maatregelen neemt,
uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de bekendmaking
van dit decreet in het Belgisch Staatsblad. […]’
Deze timing kon echter niet gerespecteerd worden. Daarom wordt met de voorliggende
aanpassing via het Programmadecreet aan de Vlaamse Regering de kans gegeven om af te
wijken en de activa op een latere datum over te dragen. Dit zal gebeuren via een besluit van
de Vlaamse Regering, net zoals dat zal gebeuren voor de overname van de verplichtingen
die vervat zijn in de dienstverleningsovereenkomst tussen enerzijds de VRT, het
Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen, en anderzijds de Pensioendienst voor de
Overheidssector, PDOS (art. 29, 2e lid, 2°).
Advies:
De SARC stelt vast dat uitvoering zal gegeven worden aan het decreet en adviseert positief.

2. Hoofdstuk 9: terugbetaling van kunstenaarstoelagen
Hoofdstuk 9, artikel 28 van het voorontwerp van decreet regelt de toevoeging van een punt
7° aan artikel 22, §2 van het decreet houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, gewijzigd bij het decreet van 21 november
2008, dat de terugbetalingen van kunstenaarstoelagen verleend op basis van het
Kunstendecreet regelt.
Dit punt 7° wordt toegevoegd aan het artikel dat de oprichting van het begrotingsfonds
‘Fonds Kunsten en Erfgoed’ regelt. Het vernieuwde Kunstendecreet heeft het instrument
‘kunstenaarstoelagen’, dit zijn de ‘minitoelagen’ van vroeger, decretaal verankerd. De
‘kunstenaarstoelage’ is bedoeld voor kunstenaars of organisaties die uitgaven hebben in
functie van hun professionele praktijk die ze niet kunnen voorfinancieren maar wel via
aflossingen kunnen terugbetalen. Deze subsidie kan nu al verstrekt worden.
Deze subsidie is renteloos en moet door de ontvanger volledig worden terugbetaald volgens
de modaliteiten in het Kunstendecreet, goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 4
december 2013, en het bijhorende uitvoeringsbesluit van 9 mei 2014.
Er wordt in dit programmadecreet voorzien dat subsidies die verstrekt worden vanuit de
basisallocatie (beleidskrediet HE) via terugbetalingen van de kunstenaarstoelagen bij het
fonds terecht komen, waardoor op korte termijn een rollend fonds wordt gecreëerd dat
zichzelf financiert.
Advies:
De SARC vindt het een goede zaak dat middelen die worden terugbetaald in het Fonds
Kunsten en Erfgoed terechtkomen, waardoor deze middelen terug voor kunsten en erfgoed
kunnen worden ingezet. Hij adviseert positief.

3. Hoofdstuk 11: Jeugdbeleid
Hoofdstuk 11, artikel 30 van het voorontwerp van decreet regelt een aanpassing van artikel
4, §4, eerste lid, van het decreet betreffende het lokaal en provinciaal jeugdbeleid. Het zorgt
voor overeenstemming met het bedrag voorzien in de tweede begrotingsaanpassing. In de
initiële begroting was het bedrag reeds lager dan oorspronkelijk voorzien omdat het
indexcijfer lager was dan verwacht. Omwille van een desindexering wordt dit bedrag bij de
begrotingsaanpassing 2014 nu verlaagd tot 21.298.000 euro.
De zinsnede “ten minste 21.760.000 euro” wordt daarom vervangen door “ten minste
21.298.000 euro”. Het bedrag voor de uitvoering van het decreet wordt zo met 462.000
verminderd.
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Advies:
De SARC hoopt dat het lokaal jeugdbeleid in de toekomst nog voldoende financiële
ademruimte krijgt. De aangekondigde besparingen en overheveling van deze middelen naar
het Gemeentefonds brengen het lokaal jeugdwerk in gevaar. In deze context verwijst de raad
ook naar haar memorandum 2014-2019 waarin de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk stelt
dat een overheveling van bevoegdheden geen besparing mag betekenen. Vlaanderen moet
lokaal jeugdwerk blijven ondersteunen via geoormerkte middelen voor steden en gemeenten.

Namens de Algemene Raad,
Luk Verschueren, algemeen voorzitter
Iris Van Riet, algemeen secretaris
Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed,
Heidi De Nijn, voorzitter
Herman Baeten, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris
Namens de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Liesbeth Lemiere, secretaris
Namens de Sectorraad Media,
Simon Delaere, voorzitter
Hilde Van den Bulck, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris
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