Raad voor de Kunsten
Advies over de wijzigingen van de
ontvankelijkheidsvoorwaarden en de reservevorming in
het kunstendecreet.
Inleiding
Dit advies heeft betrekking op het voorontwerp van decreet houdende
wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende subsidiëring van
kunstenorganisaties,
kunstenaars,
organisaties
voor
kunsteducatie
en
organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven,
publicaties en steunpunten.
Het
advies
stelt
bijkomende
wijzigingen
voor
betreffende
de
projectsubsidies en de indienperiodes.
Naar aanleiding van de eerste uitvoering van het Kunstendecreet werd op
vraag van de minister bevoegd voor Cultuur door de administratie een eerste
evaluatie van het Kunstendecreet doorgevoerd.
Deze evaluatie moet tegen 2009 resulteren in een uitgebreide wijziging.
Daarnaast stelden zich echter enkele problemen van dringende aard die men
wenst te wijzigen met bijgaand voorontwerp van decreet.
Het voorliggende voorontwerp behandelt in essentie twee elementen: de
ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het aanvragen van de subsidies en een
aanpassing van de reservenorm en uitbreiding ervan naar de tweejarige
werkingen.

Advies
De voorgestelde wijzigingen kunnen op de instemming van de Raad voor de
Kunsten rekenen.
De raad wil echter dat in het voorontwerp van decreet meteen ook een
wijziging
wordt
aangebracht
betreffende
de
projectsubsidies
en
de
indienperiodes.

1) Ontvankelijkheid
De
oorspronkelijke
decreettekst
bevat
de
voorwaarden
waaraan
een
organisatie moet voldoen om een ontvankelijke aanvraag in te dienen. De
voorwaarden die worden opgesomd zijn te exhaustief en het bleek zeer
moeilijk om ze allemaal na te gaan bij het beoordelen van de
ontvankelijkheid.
Bovendien werd hierdoor de lat om aan te vragen zeer hoog gelegd, terwijl
meerjarige subsidiëring en projectsubsidiëring juist de professionalisering
van de betrokken organisaties beoogt. Daarom wordt een onderscheid gemaakt
tussen basisvoorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om in aanmerking
te komen voor advisering en voorwaarden waaraan moet worden voldaan eenmaal
men een meerjarige subsidiëring ontvangt.
De Raad voor de Kunsten is akkoord met de voorgestelde wijziging.
Het is duidelijk dat het quasi onmogelijk is bij een eerste aanvraag na
te gaan of een organisatie een CAO zal naleven. De lat wordt inderdaad
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zeer hoog gelegd, terwijl de subsidiëring die juist bedoeld is om de
professionalisering te bevorderen op dat moment nog geen feit is.
De Raad voor de Kunsten onderschrijft daarom het voorstel om een
onderscheid te maken tussen basisvoorwaarden en subsidiëringsvoorwaarden.

2) Reservenorm
Momenteel kunnen enkel organisaties die subsidiëring voor het geheel van de
werking voor een periode van vier jaar ontvangen een reserve aanleggen.
Aangezien de tweejarige werkingen evenzeer worden aanzien als een
structurele ondersteuning die moet zorgen voor een professionalisering van
de werking van de organisaties is het noodzakelijk ook hier een regeling
aangaande reservevorming te voorzien.
Bovendien besliste de Vlaamse Regering bij haar besluit van 24 juni 2005
betreffende de subsidiëringen voor het geheel van de werking in de periodes
2006-2007 en 2006-2009 voornamelijk tweejarige subsidiëringen toe te
kennen. Hierdoor kunnen een heel aantal organisaties uit onder meer de
podiumkunstensector die tot nu toe reserves konden aanleggen en over
reserves beschikten niet langer aan reserveopbouw doen, hoewel hun
zakelijke werking hierop afgestemd is.
De
subsidiëring
op
tweejarige
basis
zonder
een
mogelijkheid
tot
reservevorming maakt eveneens dat het voor biënnales onmogelijk is te
voldoen aan de voorwaarden van het decreet daar zij steeds geconfronteerd
werden met één werkingsjaar waarin de middelen onvoldoende kunnen worden
aangewend.
Het niet voorzien van een reserveregeling voor tweejarige subsidiëring
heeft bovendien tot effect dat jonge organisaties uit de velden van de
architectuur en de beeldende kunsten, die voordien geen meerjarige
subsidiëringen kenden, geconfronteerd worden met beperkingen in de
professionele uitbouw van hun werking.
De hier voorgestelde regeling is verschillend van deze die tot nu toe stond
ingeschreven voor vierjarige werkingen in het Kunstendecreet.
De voorgestelde regeling voor zowel vier- als tweejarige werkingen is
dezelfde als deze bepaald in artikel 50 van het Erfgoeddecreet van 7 mei
2005, zoals gewijzigd bij decreet van 15 juli 2005; artikel 19 van het
decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele
archiefwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 15 juli 2005 en artikel 8
van het decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring
van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum
voor Volkscultuur, zoals gewijzigd bij decreet van 15 juli 2005. Dit komt
de conformiteit tussen de decreten in het culturele veld ten goede.
Tot slot werd ook een reserveregeling voorzien voor uitgevers van
periodieke publicaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid met nietcommercieel karakter. Momenteel kon geen enkele uitgever van een periodieke
publicatie een reserve aanleggen, een keuze die bij de opmaak van het
Kunstendecreet was gebaseerd op het feit dat uitgevers van periodieke
publicaties ook commerciële organisaties konden zijn. Aangezien uit de
praktijk blijkt dat dit echter een minderheid betreft en dat zonder een
decretale regeling geen enkele vorm van reservevorming mogelijk is voor de
uitgevers met rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter, wordt
voor deze laatste een uitzondering voorzien.

De Raad voor de Kunsten verwijst naar de evaluatie van het
kunstendecreet 1 . De raad wees er op dat de beslissing van de Vlaamse
Raad voor de Kunsten, Jaarverslag 2005, Brussel 2006, D/2006/3241/011, blz.11, zie ook
www.raadvoordekunsten.be
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Regering om voornamelijk tweejarige subsidiëringen toe te kennen en ze
te beschouwen als een structurele ondersteuning, niet strookt met de
geest van het kunstendecreet. De maatregel om een onderscheid te maken
tussen twee- en vierjaarlijkse subsidiëring was immers bedoeld om jonge
kunstenaars aan te moedigen om hun initiatief in een tussenstap uit te
bouwen en om oudere organisaties die negatief beoordeeld worden nog 2
jaar te geven om af te bouwen (of een waarschuwing te geven).
De Raad voor de Kunsten erkent echter de noodzaak voor de voorgestelde
wijziging betreffende de reservevorming en het belang ervan voor de
goede werking van de betrokken organisaties.
De raad vindt het een goede zaak om de regeling voor reservevorming te
voorzien in het Erfgoeddecreet over te nemen in het Kunstendecreet. Het
is een lofwaardig objectief om, waar mogelijk, de decreten in het
culturele veld op elkaar af te stemmen.
Eveneens onderschrijft de raad de reserveregeling voor uitgevers van een
periodieke publicatie met rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel
karakter.

3) Projectsubsidies en indienperiodes
De Raad voor de Kunsten is er ten zeerste over verwonderd dat betreffende
projectsubsidies en indienperiodes geen enkele aanpassing gebeurt. Voor
alle aanvragen zijn er twee indienperiodes vastgelegd, voor muziek zijn er
drie. Dit wordt nu zo strikt toegepast dat aanvragers voor elke periode
opnieuw moeten indienen, ook al gaat dit om hetzelfde project. Als het dan
om een seizoenswerking gaat moet bvb. een aanvraag voor de periode
september-december, voor de periode januari-april en voor de periode meiaugustus
worden
ingediend.
Voor
een
concertorganisatie
die
een
seizoenprogrammering maakt is dit een zware administratieve klus, maar ook
voor beoordelingscommissies en administratie.
Zowel de administratie als de beoordelingscommissie muziek hebben al
herhaaldelijk aangedrongen om het decreet te wijzigen waarbij ook aanvragen
voor een jaarwerking of voor een werking per seizoen zou mogelijk zijn.
Indien dit nu niet wordt aangepast zitten we minstens nog één jaar, en
misschien zelfs tot 2009 met deze absurde situatie opgescheept.
De raad is van oordeel dat er op zijn minst maximaal twee indienperiodes
zijn en dat jaarwerkingen die noodgedwongen onder projectsubsidie vallen
slechts één maal moeten aanvragen.

Goedgekeurd op 4 juli 2006,

Iris Van Riet
Secretaris Raad voor de
Kunsten
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