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14 augustus 2013

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het
Circusdecreet
Op 12 juli 2013 vroeg Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de SARC om advies bij
het voorontwerp van decreet tot de wijziging van diverse bepalingen van het Circusdecreet
van 21 november 2008. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk behandelde deze
adviesvraag via schriftelijke procedure en keurde het advies definitief goed op 14 augustus
2013.

SITUERING
Het Circusdecreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de
circuskunsten in Vlaanderen betekende een zuurstofinjectie voor de ontwikkeling van de
circussector. Voor de eerste maal was er een eigen budgetlijn en een duidelijk Vlaams
subsidiekader voor circuskunsten wat resulteerde in een kwalitatieve en kwantitatieve groei
van de circussector. De kracht van het Circusdecreet is dat het alle vormen van circus
samenbrengt: van vrije tijdsbeoefenaars tot professionele artiesten, van traditionele
circuskunsten tot straatcircus en hedendaags circus in zalen.
Na vier jaar vertaling van het Circusdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit in de
circuspraktijk werden een aantal hiaten gedetecteerd. Deze werden opgevangen door het
voorliggend voorontwerp van decreet dat een beperkte decreetaanpassing omvat en het
resultaat is van overleg met de circussector.
Dit voorontwerp van decreet biedt enkele voorstellen om nauwer aan te sluiten bij de noden
van het werkveld. De voornaamste wijzigingen betreffen: de verlenging van de projectduur
voor creatiesubsidies tot twee jaar; het beschikbaar stellen van een kostenvergoeding voor
een toonmoment van gesubsidieerde creaties; de verlening van de subsidieperiode voor een
nomadische tournee tot drie jaar; de mogelijkheid om straattheaterproducties en
aanverwante kunstvormen op te nemen in festivalprogrammaties; en een uitbreiding van
internationale activiteiten door de subsidiëring van een buitenlandse tournee.
Naast deze praktische aanpassingen wordt ook het Witboek Interne Staatshervorming
uitgevoerd. Met de integratie van de gevolgen van de interne staatshervorming worden de
structurele subsidies die de provincies uitkeerden op basis van het Circusdecreet voor 80%
toegevoegd aan de subsidie-enveloppe voor de periode tot eind 2014. Na eind 2014 kunnen
de middelen ingezet worden voor de globale uitvoering van het decreet.
Enkele vragen vanuit het veld werden om budgettaire redenen in de decreetwijziging niet
meegenomen. Zo kan een circusgezelschap nog steeds niet structureel gesubsidieerd
worden en wordt er geen structurele subsidiemogelijkheid voor het bloeiende deelveld van
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de jeugdcircusateliers gedefinieerd. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk hoopt dat de
perspectieven voor circusgezelschappen en jeugdcircusateliers op termijn zullen verbeteren
en zal hiervoor blijven pleiten in de toekomst.

ADVIES
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk geeft positief advies aan het voorontwerp van
decreet.
Het voorliggend voorontwerp van decreet brengt een aantal wijzigingen die tegemoet komen
aan enkele verzuchtingen van het circusveld. Op vraag van en in overleg met de
circuskunsten worden enkele aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot subsidiëring van
circuscreatie, nomadische tournee en festivals en wordt de leesbaarheid van het
Circusdecreet verhoogd. Het voorontwerp van decreet speelt bijgevolg in op een aantal
praktische en administratieve vragen vanuit de betreffende sector en vanuit het Rekenhof.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk meent dat deze decreetwijziging het kader
waarbinnen de circuskunstensector zich ontwikkelt verder omschrijft, wat de continuïteit van
het ondersteunend en stimulerend werken rond de circuskunsten in Vlaanderen waarborgt.
Hij wenst echter nog twee aanvullingen van technische aard te maken bij het voorontwerp
van decreet:
Ten eerste doet Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een voorstel over de bedragen van de
beurzen voor internationale bijscholingen of voortgezette opleidingen van
circuskunstenaars en opleidingen tot docent in de circuskunsten. In het Circusdecreet
van 21 november 2008 werd de subsidiëring van deelname aan internationale bijscholingen
of voortgezette opleidingen van circuskunstenaars (Art.14) en opleidingen tot docent in de
circuskunsten (Art.16) telkens vastgelegd op een maximum van tien beurzen. Artikel 10 in
het voorontwerp van decreet vervangt artikel 15 uit het Circusdecreet van 21 november 2008
en voorziet de mogelijkheid om de reglementering hierrond aan te passen: “De Vlaamse
Regering bepaalt de nadere regels voor de aanvraag, de procedure, de
beoordelingscommissie, de toekenning, de kosten die in aanmerking komen, het toezicht en
de evaluatie van de beurzen voor een internationale bijscholing of een voortgezette opleiding
in de circuskunsten.”
 De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk stelt voor om het maximum aantal beurzen niet
meer te definiëren zodat de beurzen kunnen toegekend worden a rato van de
ontvangen aanvragen. Dit heeft geen budgettaire gevolgen, want het aantal
toegekende beurzen zal altijd binnen het beschikbare budget blijven. Het schrappen
van het maximaal aantal kan er wel toe leiden dat meer aanvragen kunnen
gehonoreerd worden, evenwel met een eventueel kleiner bedrag.
Ten tweede wil de raad een suggestie doen wat de reservevorming betreft. In Art.28 §2.uit
het Circusdecreet van 21 november 2008 wordt het toegestane over te dragen bedrag
gedefinieerd naar een volgende periode.
 De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk stelt voor om een wijziging van artikel 28 § 2.
op te nemen in het voorontwerp van decreet en als volgt te omschrijven: “De
Vlaamse Regering kan nadere regels voor reservevorming bepalen voor de
verenigingen die op basis van dit decreet een werkingssubsidie ontvangen.”
 De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk stelt voor om in de Memorie van toelichting op
te nemen: “De reserveregeling voor structureel gesubsidieerde organisaties, die in
Artikel 28. § 2. uit het Circusdecreet van 21 november 2008 werd beschreven, wordt
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opgeheven. In uitvoering van het Rekendecreet wordt hierover een algemeen besluit
voorbereid, dat hier eventueel van toepassing kan worden gemaakt. In afwachting van
het desbetreffende uitvoeringsbesluit, wordt de bepaling toevertrouwd aan de Vlaamse
Regering.”

Namens de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Nai Han Lau, secretaris
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