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Advies over het voorontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2015 – Hoofdstuk 9, artikels 94, 95, 96
Per brief van 10 april 2015 wordt de SARC om een spoedadvies verzocht over het voorontwerp
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015.
De SARC zal adviseren over het hoofdstuk 9 (Cultuur, Jeugd, Sport en Media). Daarin handelt
artikel 94 over het Topstukkenfonds, artikel 95 over de pensioenen van de VRT en artikel 96
over de wijzigingen aan artikel 17, §5 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Via een schriftelijke procedure adviseerden de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad
Media en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk over de resp. artikels die hun sector
aanbelangen. De Algemene Raad coördineert voorliggend advies en keurde het goed via een
schriftelijke procedure.

Advies
Hoofdstuk 9 – artikel 94 Topstukkendecreet
Artikel 94 van het Programmadecreet voegt aan het decreet van 24 januari 2003 houdende
bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (Topstukkendecreet)
een bepaling toe waardoor het voor het Topstukkenfonds mogelijk wordt om inkomsten te
verwerven uit sponsoring.
Deze toevoeging wordt gedaan om in de toekomst ook sponsoringsovereenkomsten tussen
het Topstukkenfonds en eventuele derde partijen zoals bedrijven mogelijk te maken. De
huidige regeling van het Topstukkendecreet laat geen sponsoring toe, maar enkel
schenkingen en legaten (zonder return).
In tegenstelling tot bij giften is er bij sponsoring steeds sprake van een tegenprestatie door de
gesponsorde partij. Deze sponsoring kan verschillende vormen aannemen. Vaak gaat het
daarbij om een return onder de vorm van publiciteit en visibiliteit voor het bedrijf in kwestie.
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Giften zijn enkel aftrekbaar wanneer de instelling of organisatie die de gift ontvangt per
Koninklijk Besluit of door de Minister van Financiën is erkend als “erkende vereniging”1. Het
Topstukkenfonds is echter niet erkend, waardoor giften aan het fonds niet fiscaal aftrekbaar
zijn.
Wanneer zij resulteert in een effectief of potentieel positief effect op de onderneming is
sponsoring echter wel fiscaal aftrekbaar2. Wanneer diegene die de aftrek toepast kan bewijzen
dat de sponsoring (financiële) return oplevert, wordt de sponsorkost volledig fiscaal aftrekbaar.
De SARC adviseert positief over deze wijziging, die het mogelijk maakt voor het
Topstukkenfonds om inkomsten te verwerven uit sponsoring.

Hoofdstuk 9 – artikel 95 Pensioenen VRT
Het artikel 95 van het voorliggende voorontwerp van decreet stelt dat in het artikel 29 van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde
personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de
rechtverkrijgenden van die personeelsleden, in het tweede lid, 2°, eerste zin, het woord ‘tot’
wordt opgeheven.
Deze ingreep moet een onduidelijkheid wegwerken, namelijk dat het momenteel lijkt alsof de
financiering zowel ten laste is van de VRT (1°) als ten laste van de Vlaamse Gemeenschap
(2°). Dit is echter nooit de bedoeling geweest: de financiering is momenteel ten laste van de
VRT en komt pas ten laste van de Vlaamse Gemeenschap op een specifiek door de Vlaamse
Regering te bepalen datum, uiterlijk op 31 december 2015.
Deze bepaling zal met terugwerkende kracht in werking treden op 1 augustus 2014.
De SARC adviseert positief over deze verduidelijking.

Hoofdstuk 9 – artikel 96 Vernieuwd jeugd- en kinderbeleid
Elke politieke jongerenbeweging die in aanmerking komt voor subsidiëring ontvangt jaarlijks
een basissubsidie van 55.000 euro. Daarnaast kan de politieke jongerenbeweging in
aanmerking komen voor een deel van het variabele krediet als ze meer modules realiseert dan
het minimumaantal dat vereist is voor subsidiëring.
Het huidige artikel 17, §5, van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugden kinderrechtenbeleid bepaalt dat politieke jongerenverenigingen per kwartaal een voorschot
ontvangen van 22,5 procent van het subsidiebedrag dat toegekend is voor het voorlaatste jaar
voorafgaand aan het lopende jaar. De eerste twee jaar ontvangen politieke
jongerenverenigingen per kwartaal een voorschot van 12.375 euro.
Momenteel wordt dus 90 procent van de subsidie voor een bepaald jaar reeds in de loop van
dat jaar betaald, net zoals voor de andere verenigingen die op basis van dit decreet structureel
gesubsidieerd worden. Voor die andere verenigingen geldt evenwel dat het jaarlijks
subsidiebedrag op voorhand bepaald werd, op basis van een door hen ingediende
beleidsnota, die geldt voor meerdere jaren. Dat is niet zo bij de politieke jongerenbewegingen;
voor hen wordt het subsidiebedrag jaarlijks (post factum) bepaald. Omdat het gehanteerde
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Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB), Art. 145/33
Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB), Art. 49: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de
belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen
of te behouden […].”
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systeem voor de bepaling van het definitieve subsidiebedrag zo een grote onzekerheid
inhoudt, wordt voorgesteld de voorschotten te beperken tot vier maal 17,5 procent (70 procent
in totaliteit) van het subsidiebedrag dat toegekend is voor het voorlaatste jaar voorafgaand aan
het lopende jaar. Analoog hieraan wordt voorgesteld om aan nieuwe politieke
jongerenverenigingen vier voorschotten toe te kennen van 17,5 procent van de basissubsidie.
De SARC gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen maar vraagt om te
onderzoeken hoe de uitbetalingssystemen binnen verschillende decreten verder op
elkaar kunnen worden afgestemd. In het kader van het Planlastendecreet werd een
uniform betalingssysteem voor de sectorale middelen aan lokale besturen geopperd;
het subsidiebedrag zou voortaan worden uitbetaald in twee gelijke delen. Door deze
regeling ook op te nemen in andere decreten, kan tot een uniforme betaalregeling
worden gekomen.

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
Lieselotte Moortgat, 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

Advies Programmadecreet
20 april 2015

3

