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Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2016
Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 2016 en de bijhorende memorie van toelichting principieel goed. De
SARC ontving diezelfde dag een vraag tot spoedadvies van viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Turtelboom.
De SARC brengt advies uit over hoofdstuk 7: Cultuur, Jeugd, Sport en Media (artikelen 43 t.e.m. 47)

Advies
Correctiefactor loonsubsidies (art. 43 en 44)
Het voorontwerp van decreet stelt voor om het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van
de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding te wijzigen en om een correctiefactor toe te passen
op de subsidiepercentages van de lonen van alle gesubsidieerde personeelsleden (medewerkers en
coördinatoren) van sportfederaties. Binnen de huidige regelgeving leiden de stijgende loonkosten en
de koppeling ervan aan een minimum aan werkingsmiddelen immers jaarlijks tot stijgende
basissubsidies.
De SARC gaat akkoord met dit voorstel in het voorontwerp van decreet. In art.44 van het
voorontwerp van decreet dient wel de volledige titulatuur van het decreet vermeld worden in
plaats van te verwijzen naar hetzelfde decreet.

Fonds CED-ECP (art. 45)
Middels het Programmadecreet van 19 december 2014 werd het voormalige CED-ECP fonds
aangepast aan de nieuwe structuur van de desks. Cultuur Contactpunt (dat reeds deel uitmaakte van
het departement CJSM) en MEDIA Desk (tot dan onderdeel van het Vlaams Audiovisueel Fonds(VAF))
werden samengebracht binnen de Creative Europe Desk. Deze desk maakt deel uit van het
departement CJSM en staat in voor de advisering en praktische ondersteuning bij de opmaak van een
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subsidieaanvraag. De middelen die door het departement voorheen apart aan Cultuur Contactpunt
en MEDIA Desk werden betaald, werden na de aanpassing in één bijdrage aan de Creative Europe
Desk gestort.
Het VAF investeerde echter, naast de middelen die het ontving van het departement CJSM, ook nog
eigen middelen in gezamenlijke projecten met MEDIA Desk. Nu MEDIA Desk is overgedragen naar het
departement CJSM en deel uitmaakt van de Creative Europe Desk, wordt binnenkort de
samenwerking voor 2016 besproken.
Artikel 45 van voorliggend decreet laat het departement CJSM toe om de bedragen die het VAF in dat
kader aan hen stort toe te wijzen aan de Creative Europe Desk.
De SARC heeft geen opmerkingen bij de overdracht van deze middelen, maar vraagt om het artikel
aan te passen om te verduidelijken dat de betrokken partijen jaarlijks onderhandelen over de
concrete overdracht van middelen. Hiertoe stelt de raad voor om de toe te voegen zinsnede als
volgt aan te passen: “en de eventuele middelen die het Vlaams Audiovisueel Fonds ter beschikking
stelt van de Creative Europe Desk”.

Aanpassing decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 46 en 47)
Het ontwerpdecreet strekt ertoe de mogelijkheid te schrappen om als nieuwe vereniging tussentijds
een beleidsnota in te dienen om in aanmerking te komen voor variabele subsidies. Alle verenigingen
zullen op hetzelfde moment (2017) en daarna elke 4 jaar beoordeeld worden.
Ook de mogelijkheid om maximaal 4 jaar structureel gesubsidieerd te worden op basis van de
realisatie van 3 modules (opstapregeling) wordt geschrapt.
De SARC ondersteunt het advies van de Vlaamse Jeugdraad en geeft positief advies aan de
wijzigingen in het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De jeugdsector
steunt de voorgestelde wijzigingen die tegemoet komen aan het stijgende aantal erkenningen en
structureel gesubsidieerde organisaties.
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