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Voorlopige voorstellen van beslissing meerjarige
werkingssubsidies kunstenorganisaties
Tot 1 oktober konden kunstenorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van
de Vlaamse overheid werkingssubsidies aanvragen in het kader van het nieuwe Kunstendecreet.
Uiteindelijk ontving het departement 303 dossiers via KIOSK, de online aanvraagtool voor het
Kunstendecreet. De kunstenorganisaties vragen voor de periode 2017-2021 gemiddeld 144 miljoen
euro per jaar. Op dit ogenblik is er voor de vijfjarige ondersteuning van werkingen afgerond 86
miljoen beschikbaar. De middelen voor de Kunstinstellingen maken geen deel uit van dit budget.
Beoordeling
Voor de eerste keer worden aanvragen voor werkingssubsidies beoordeeld in het kader van het
nieuwe Kunstendecreet. Dit decreet bracht een aantal belangrijke wijzigingen in de
kwaliteitsbeoordeling met zich mee. Dossiers krijgen nog steeds een artistieke en een zakelijke
beoordeling, maar er wordt niet langer met vaste (sectorale) beoordelingscommissies gewerkt.
De artistieke beoordeling gebeurde door 15 commissies, waarvan de samenstelling rekening houdt
met de disciplines en functies van de aanvragen. In elke commissie zetelden zeven veldexperten
uit de pool van beoordelaars die door de minister in juni 2015 werd aangeduid. De voorzitters van
de vergaderingen van deze commissies hebben geen inhoudelijke stem meer in de commissie.
Alle aanvragen kregen zowel op artistiek als op zakelijk vlak een eindconclusie op basis van een
waardeschaal. De conclusie (‘volstrekt onvoldoende’, ‘nipt onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘zeer
goed’) doet enkel een uitspraak over de kwaliteit van de aanvraag op basis van het dossier.
Belangrijk hierbij is te beseffen dat de kwaliteit van het voorbije artistieke parcours van een
aanvrager slechts één van de criteria is waaraan de commissie een aanvraag toetst.
Deze preadviezen voor de minister zijn nog niet definitief en kunnen wijzigen in functie van het
verhaal of de repliek die de aanvragers nog kunnen indienen.
Voorlopig voorstel van beslissing (preadvies)
Vanaf 10 februari kunnen de aanvragers het voorlopige voorstel van beslissing over hun dossier,
beter bekend als het preadvies, consulteren via de tool KIOSK. De organisaties hebben na ontvangst
van deze adviezen de mogelijkheid om hierop binnen de 10 werkdagen te reageren via de tool.
In geval van een negatief advies (als de conclusie ‘volstrekt onvoldoende’ of ‘nipt onvoldoende’ is)
kan de aanvrager verhaal indienen tegen dit advies. Indien dit verhaal ontvankelijk is, wordt de
aanvraag voor advisering voorgelegd aan een commissie (artistiek) of adviseur (zakelijk) die niet
betrokken waren/was bij de opmaak van het advies over het aanvraagdossier.

Ook wanneer een advies positief (conclusie ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’) was, kan de aanvrager
reageren. In dit geval betekent dit dat de aanvrager kan reageren naar de commissie of de adviseur
die het oorspronkelijke advies heeft opgemaakt. In het geval van het artistieke advies wordt de
commissie aangevuld met één beoordelaar die niet betrokken was bij de opmaak van het
oorspronkelijke advies.
Verdere verloop
Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media zal de definitieve adviezen over de
werkingssubsidies in de tweede helft van april 2016 aan Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz
overmaken. De minister zal op basis van deze adviezen de centrumsteden waar betrokken
organisaties gevestigd zijn en de provincies horen. De Vlaamse Regering zal uiterlijk eind juni 2016
beslissen over het voorstel dat de minister opmaakt op basis van de adviezen.
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Overzicht van de preadviezen: www.kunstenerfgoed.be/nl/werkingssubsidie-nieuwkunstendecreet
Meer informatie over de beoordelingsprocedure: www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doenwe/het-nieuwe-kunstendecreet/commissies
Overzicht van de commissies: www.kunstenenerfgoed.be/nl/commissies-structureleaanvragen-2017-2021
Protocol
complementair
kunstenbeleid :
www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doenwe/uitvoeren-kunstenbeleid/complementair-kunstenbeleid
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