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Advies bij het voorontwerp van besluit bij het decreet amateurkunsten
Op 20 december 2013 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 22 december
2000 betreffende amateurkunsten goed. Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege
verzocht de SARC op 24 december om advies.

SITUERING
Het voorontwerp van besluit geeft uitvoering aan het decreet van 20 december 2013 tot
wijziging van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten. Het
voorontwerp van besluit wijzigt een aantal bepalingen en schrapt, op aangeven van de Raad
van State, bepalingen die voortaan in het decreet worden opgenomen;
-

Voorwaarden en procedure van erkenning en subsidiering van een forum voor
amateurkunsten en amateurkunstenorganisaties;
Voortaan wordt gewerkt met voortgangsrapportages in plaats van jaarplannen;
De evaluatie van amateurkunstenorganisaties;

Wijziging of opheffing van een aantal inhoudelijke bepalingen;
-

-

’aangesloten’ groepen wordt vervangen door ‘in groep georganiseerde en individuele
kunstenaars’ omdat niet alle amateurkunstenorganisaties met lidmaatschap werken;
bij gebrek aan een subsidiereglement en middelen over een semiprofessionele
aanpak wordt de verwijzing “en meer in het bijzonder de projecten die een organisatie
zal indienen naar aanleiding van het subsidiereglement over de semiprofessionele
aanpak” opgeheven;
het wordt mogelijk gemaakt voor beeldende kunstenaars om aan een tentoonstelling
met grote internationale uitstraling deel te nemen.

ADVIES
Op 17 mei 2013 gaf de Sectorraad Sociaal-Cultureel werk positief advies aan het
voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet
amateurkunsten mits twee opmerkingen omtrent de evaluatie en voorschotregeling. De
decreetswijziging voorzag voornamelijk in een aantal juridisch-technische wijzigingen op
vraag van/in overleg met de sector. Beide adviespunten van de Sectorraad Sociaal Cultureel
Werk werden verwerkt in het wijzigingsdecreet dat op 13 september 2013 definitief werd
goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Ook het ontwerp van besluit is in overeenstemming met de in het decreet doorgevoerde
wijzigingen en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk geeft het in die optiek een positief
advies.
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