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BELEIDSDOMEIN H
CULTUUR, JEUGD, SPORT en MEDIA
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN
Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Beleidskredieten
Betaalkredieten

=
=

BGO 2012
1.207.153
1.217.438

Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot
de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW)
TOTAAL

+
+

BGO 2012
1.008.599
441

-

0
0
462.729

=

0
546.311

+
+

BGO 2012
1.010.249
452

=

0
0
462.729
547.972

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vereffeningskredieten (VEK)
Variabele kredieten (VRK)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
TOTAAL

Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde
Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen
Interne verrichtingen
SUBTOTAAL
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen
Interne verrichtingen
Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten Vereffeningskredieten
SUBTOTAAL
TOTAAL
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BGO 2012
+

17.563

-

0
0
0
0
17.563

+

687.446

-

0
153
183
43.922

+
=
=

91
643.279
660.842

4

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H
Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL

+

BGO 2012
750.925

=

0
153
183
81.123
669.466

DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA’S
Binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media is de indeling in
(beleids)programma’s enerzijds ingegeven vanuit de vier beleidsthema’s die samengebracht
werden in dit beleidsdomein en anderzijds vanuit de entiteiten die binnen het Ministerie van
Cultuur, Jeugd, Sport en Media kunnen onderscheiden worden.
Binnen het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden vier entiteiten
onderscheiden: het departement CJSM, het agentschap Sociaal-Cultureel Werk (IVA), het
agentschap Kunsten & Erfgoed (IVA) en het agentschap KMSKA (IVA). Elk van deze
entiteiten beschikt over een eigen programma met apparaatkredieten. De apparaatkredieten
van het departement omvatten ook de dotatie die uitbetaald wordt aan de strategische
adviesraad van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Voor wat betreft het beleidsdomein Cultuur zijn er drie beleidsprogramma’s: HC, HD en HE.
Deze drie beleidsprogramma’s worden beheerd door respectievelijk het departement CJSM
(HC), het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk (Afdeling VOLC)
(HD), het Intern Verzelfstandigd Agentschap Kunsten & Erfgoed en het Intern
Verzelfstandigd Agentschap KMSKA (HE). Het programma HC omvat ook de dotatie voor
het Fonds Culturele Infrastructuur. Het programma HE bevat eveneens een aantal interne
stromen. Het gaat hier om dotaties aan de Landcommanderij Alden Biesen (DAB), het
Kasteeldomein van Gaasbeek (DAB), het Topstukkenfonds (VOI, cat.A), Vlaams Fonds voor
de Letteren (VOI, cat. suigeneris), de VLOPERA (vzw), het M HKA (vzw) en DeSingel
(vzw).
De meeste kredieten onder het programma HC vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van
de minister bevoegd voor Cultuur. Gezien het specifieke karakter van het departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media bevinden zich onder het programma HC eveneens een aantal
kredieten waarvoor de bevoegdheid gedeeld wordt door de minister bevoegd voor Cultuur,de
minister bevoegd voor Jeugd, de minister bevoegd voor Sport en de minister bevoegd voor
Media.
De middelen voor het beleidsdomein Sport zijn terug te vinden onder het beleidsprogramma
HF. Deze middelen omvatten naast de middelen die beheerd worden door het departement
CJSM de interne stromen (dotaties) die uitgekeerd worden aan het agentschap BLOSO (IVA)
en door dit agentschap beheerd worden.
Het vijfde beleidsprogramma is het programma HH, dat de middelen van het beleidsdomein
Media bevat. Deze middelen worden beheerd door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media en omvat eveneens de dotaties die uitbetaald worden aan de VRT (VOI, cat.
suigeneris) en de Vlaamse Regulator voor de Media (EVA).
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Tenslotte is er binnen het beleidsdomein voor het werkjaar 2012 één provisie voorzien, voor
de middelen VIA-uitbreidingsbeleid. Een deel van deze provisie is reeds verdeeld over
verschillende begrotingsartikelen.

PROGRAMMA HA - DEPARTEMENT CJSM APPARAATKREDIETEN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
13
28

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
88
98

28

250

0

0

28

250

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
9.982
9.410

VEK
9.862
9.462

VRK
77
98

9.622

9.675

250

0

1.017

1.017

0

0

10.639

10.692

250

0

0

PROGRAMMA HA - SOCIAAL-CULTUREEL WERK APPARAATKREDIETEN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
0

0

0

0

0

0

0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
5.223
5.038

VEK
5.223
5.038

VRK
0

0

5.194

5.194

0

0

603

603

0

0

5.797

5.797

0

0
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PROGRAMMA HA - KUNSTEN EN ERFGOED - APPARAATKREDIETEN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
0

0

0

0

0

0

0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
7.414
7.427

VEK
7.414
7.427

VRK
0

0

7.477

7.477

0

0

865

865

0

0

8.342

8.342

0

0

PROGRAMMA HA - IVA KMSKA - APPARAATKREDIETEN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
0

0

0

0

0

0

0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
3.280
3.255

VEK
3.280
3.255

VRK
0

0

3.348

3.348

0

0

387

387

0

0

3.735

3.735

0

0
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PROGRAMMA HB – PROVISIES
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
0

0

0

0

0

0

0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
0
4.728

VEK
0
4.728

VRK
0

0

590

590

0

0

0

0

0

0

590

590

0

0

PROGRAMMA HC - ALGEMEEN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
1.160
467

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
40

450

40

0

0

450

40

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
68.156
66.661

VEK
69.720
68.306

VRK
40

19.987

69.347

69.404

40

11.533

0

0

0

0

69.347

69.404

40

11.533

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING
Deel II van de beleidsnota Cultuur 2009-2014 bevat de strategische en operationele
doelstellingen voor het beleidsdomein cultuur. De zeven strategische doelstellingen zijn
eerder transversaal van aard en worden hoofdzakelijk uitgewerkt door het departement CJSM
met de middelen die terug te vinden zijn onder programma HC. De achtentwintig
V L A A M S P A R LEMENT
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operationele doelstellingen geven (met uitzondering van OD 25-28) gestalte aan het sectoraal
beleid: het sociaal-cultureel volwassenenwerk en lokaal cultuurbeleid (programma HD), de
professionele kunsten, het cultureel-erfgoed en de grote instellingen van de Vlaamse
Gemeenschap (programma HE). Een aantal operationele doelstellingen wordt gerealiseerd
door het departement CJSM: met nameOD24, OD25, OD26, OD27 en OD28.
De doelstellingen die gerealiseerd worden door het departement CJSM zijn quasi allemaal
terug te vinden in de begrotingsartikelen binnen het programma HC.
SD 1: Duurzaam beleid voeren
Deze strategische doelstelling wordt gerealiseerd met de middelen die terug te vinden zijn
onder de begrotingsartikelen HB0/1HC-H-2-H/WT en HB0/1HC-X-2-WT. Beide
begrotingsartikelen dragen dezelfde libelé, met name ‘ondersteuning beleidsvoorbereiding, uitvoering en –evaluatie’. Het eerste begrotingsartikel valt volledig onder de bevoegdheid van
de minister van Cultuur. Het tweede begrotingsartikel bevat het krediet voor het
Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, dat onder de bevoegdheid
van de respectievelijke ministers valt (ministercode X). Aangezien beslist werd om vanaf
2012 voor elk beleidsthema binnen het beleidsdomein een afzonderlijk Wetenschappelijk
Onderzoekssteunpunt op te richten, is dit een uitdovend begrotingsartikel.
SD 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren
De realisatie van deze strategische doelstelling wordt gefinancierd vanuit twee
begrotingsartikelen: een begrotingsartikel met middelen die uitsluitend onder de bevoegdheid
van de minister van Cultuur vallen (HB0/1HC-H-2-D/WT) en middelen die onder de
bevoegdheid vallen van meerdere ministers (HB0/1HC-X-2/WT). Het eerste begrotingsartikel
bevat middelen om te werken rond cultuurparticipatie en diversiteit in de culturele sector. Het
tweede begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen voor CultuurNet Vlaanderen en Demos.
Beide organisaties werken rond participatie in zowel de cultuursector, de jeugdwerking als de
sportsector.
SD 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen
Deze strategische doelstelling is terug
begrotingsartikelHB0/1HC-H-2-C/WT.

te

vinden

als

omschrijving

van

het

SD 4: cf. verderop in deze paragraaf
SD 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie
Deze strategische doelstelling is gelinkt aan het gelijknamige begrotingsartikel met als code:
HB0/1HC-H-2-B/WT
SD 6: Internationaal cultuurbeleid versterken
Deze strategische doelstelling wordt voor wat betreft het programma HC weerspiegelt in 2
begrotingsartikelen: HB0/1HC-H-2-E/WT en HB0/1HC-H-4-E/WT. In het eerste geval gaat
het echter om gewone werkingsmiddelen/toelagen, terwijl het tweede begrotingsartikel een
variabel krediet betreft, met name een begrotingsfonds voor de subsidies die het departement
CJSM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor het Cultuur contactpunt (CCP) en
het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement zijn opgericht.
SD 7: cf. verderop in deze paragraaf
OD 24: Vlaams Audiovisueel Fonds en het audiovisueel beleid blijven ondersteunen
V L A A M S P A R LEMENT
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Deze strategische doelstelling is gekoppeld aan begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-A/WT die
dezelfde omschrijving heeft als de strategische doelstelling.
OD 25: Investeren in culturele infrastructuur
Deze doelstelling wordt hoofdzakelijk gerealiseerd via het Fonds Culturele Infrastructuur. De
dotatie en de bijhorende vastleggingsmachtiging voor het Fonds Culturele Infrastructuur zijn
terug te vinden onder begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-Z/IS.
Daarnaast is er nog een tweede begrotingsartikel met deze omschrijving (HB0/1HC-H-2G/WT). Het betreft hier een uitdovend begrotingsartikel, dat in het verleden kredieten bevatte
van het departement die toegekend werden voor uitzonderlijke bouwprojecten. Bij de
begrotingsopmaak 2012 komt dit begrotingsartikel echter op pro memorie te staan.
OD 27: Cultuur geeft werk
De kredieten die uitgetrokken worden voor deze doelstelling zijn de middelen die toegekend
worden in het kader van de VIA-akkoorden voor de sociaal-culturele sector.
Ook voor deze doelstelling is er een begrotingsartikel met middelen die uitsluitend vallen
onder de minister van Cultuur (HB0/1HC-H-2-F/WT) en een begrotingsartikel met middelen
die vallen onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur, de minister van Sport en de
minister van Jeugd (HB0/1HC-X-2-F/WT).
Bij begrotingsopmaak 2012 wordt een project van administratieve vereenvoudiging
doorgevoerd, waarbij alle VIA-middelen onder één begrotingsartikel komen te staan dat valt
onder de bevoegdheid van de drie betrokken ministers. Bijgevolg is het eerste
begrotingsartikel (met ministercode H=Cultuur), ook een uitdovend begrotingsartikel.
OD 28: cf. verderop in deze paragraaf
Twee strategische doelstellingen en één operationele doelstellingen maken deel uit van het
takenpakket van het departement, maar kunnen niet exclusief gelinkt worden aan een
begrotingsartikel:
SD 4: Competentieverwerving en -waardering stimuleren;
SD 7: Eco-cultuur initiëren.
OD 28: Naar een doelgerichte samenwerking met andere bestuursniveaus
Dit betekent dat voor de realisatie van deze doelstellingen geen uniek begrotingsartikel is
voorzien. De kosten die gepaard gaan met de realisatie van deze doelstellingen worden
partieel gedragen op verschillende begrotingsartikelen: ‘ondersteuning beleidsvoorbereiding,
-uitvoering en –evaluatie’ (HB0/1HC-H-2-H/WT) en voor wat betreft SD 4 betreft deels op
de middelen van het begrotingsartikel ‘diversiteits- en participatiebeleid’ (HB0/1HC-H-2D/WT).
Naast de middelen op het programma HC, die beheerd worden door het departement, worden
ook de apparaatskredieten van het departement ingezet voor de realisatie van de
doelstellingen uit de beleidsbrief die van toepassing zijn op het departement, zij het meer
indirect via personeelskredieten en andere overheadkosten.
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PROGRAMMA HD - SOCIAAL - CULTUREEL
WERK VOOR VOLWASSENEN
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
8
35

0

35

0

0

0

35

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
185.181
182.938

VEK
185.120
182.576

VRK
9
35

180.863

180.494

35

0

0

0

0

0

180.863

180.494

35

0

0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING
Het beleidsprogramma HD is in de eerste plaats in begrotingsartikelen opgedeeld op basis
van de instrumenten waarover de minister beschikt om vorm te geven aan haar beleid. De
begrotingsartikelen geven vorm aan de uitvoering van verschillende decreten.
Voor de sectoren die het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
behartigt, zijn de operationele doelstellingen 1 tot en met 10 van belang (hoofdstuk 2.1:
Sociaal-cultureel volwassenenwerk en lokaal cultuurbeleid). Hierna worden per operationele
doelstelling de begrotingsartikelen opgelijst die worden ingezet voor de realisatie van de
doelstellingen.
OD 1: Toepassing van de beleidsinstrumenten (in het sociaal-cultureel
volwassenenwerk)
Deze doelstelling beoogt vooral de eerste volwaardige toepassing van de vernieuwde visie op
de beleidsinstrumenten vervat in de aanpassing van het decreet van 4 april 2003 voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk in 2008. In 2012 worden er bijkomende middelen
voorzien voor de verschillende werksoorten, waardoor de uitvoeringscoëfficiënt van het
decreet kan worden verhoogd (zie verdere toelichting bij de bespreking per
begrotingsartikel).2012 betekent ook de start van de integratie van de geregulariseerde exDAC-projecten in de reguliere tewerkstelling van de gesubsidieerde sociaal-culturele
organisaties.
Betrokken begrotingsartikelen
HC0/1HD-H-2-B/WT (werking en toelagen – sociaal-cultureel volwassenenwerk)
HC0/1HD-H-2-I/WT (werking en toelagen – uitvoering decreet houdende aanvullende
subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector – luik sociaal-cultureel werk)
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OD 2: Impulsen geven op basis van prioriteiten
Het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk voorziet een impulsbeleid op basis van
prioriteiten. In 2012 is er hiervoor aandacht via ad hoc subsidies of subsidies ter uitvoering
van andere doelstellingen (zie o.a. OD3). In de beleidsbrief 2012 wordt ook de link gelegd
tussen de uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse
Gebarentaal en deze doelstelling.
Betrokken begrotingsartikelen
HC0/1HD-H-2-D/WT (werking en toelagen – Vlaamse gebarentaal)
HC0/1HD-H-2-E/WT (werking en toelagen – Participatiebeleid)
OD 3: Uitvoering geven aan en evalueren van het Participatiedecreet
In afwachting van evaluaties door Sport en Jeugd wordt in 2012 de uitvoering van het
Participatiedecreet gecontinueerd.
Betrokken begrotingsartikelen
HC0/1HD-H-2-E/WT (werking en toelagen – participatiebeleid)
OD 4: Effecten Amateurkunstendecreet in kaart brengen
In 2011 werd de werking van de amateurkunstenorganisaties in de voorbije beleidsperiode
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie, de financiële behoefteplannen van de organisaties en
het advies van de administratie werden de subsidie-enveloppen voor de beleidsperiode 20122016 verhoogd.
Betrokken begrotingsartikelen
HC0/1HD-H-2-B/WT (werking en toelagen – amateurkunsten)
OD 5: Uitvoering geven aan het Circusdecreet
Het Circusdecreet is een jong decreet. In 2012 wordt de uitvoering voortgezet.
Betrokken begrotingsartikels
HC0/1HD-H-2-F/WT (werking en toelagen – circuskunsten)
OD 6: Blinde vlekken wegwerken in het kader van het decreet Lokaal Cultuurbeleid
Het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid ondersteunt de lokale besturen voor hun lokaal cultuurbeleid door het uitkeren
van subsidies voor hun bibliotheken, cultuurcentra en cultuurbeleidsplannen. Het decreet kent
een blijvende instroom. Het decreet wordt in 2012 uitgevoerd binnen de perken van de
kredieten. Aan deze doelstelling wordt ook de vergoeding voor het leenrecht in bibliotheken
gerelateerd.
Betrokken begrotingsartikelen
HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal cultuurbeleid)
OD 7: Ontwikkeling van de digitale bibliotheek.
De ondersteuning bij de ontwikkeling van de digitale openbare bibliotheek is ondergebracht
bij vzw Bibnet, die wordt gesubsidieerd op basis van het decreet Lokaal Cultuurbeleid (zie
OD6).
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Betrokken begrotingsartikels
HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal cultuurbeleid)
OD 8: Herdefiniëren van de rol en de opdrachten van de steunpunten en
bovenbouworganisaties
Met deze doelstelling wordt beoogd om de aansturing van de steunpunten op een efficiënte en
effectieve manier te organiseren. De financiering hiervan valt binnen de uitvoering van de
decreten (zie OD1, OD4, OD5 en OD6).
OD 9: Afstemmen van registratie- en rapporteringssystemen
Gegevensregistratie wordt steeds belangrijker voor de Vlaamse overheid. Binnen het
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen zijn systemen uitgewerkt
voor de registratie van o.a. gegevens voor bibliotheken en cultuurcentra. Eind 2011 wordt een
project opgestart voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Betrokken begrotingsartikels
HC0/1HD-H-2-A/WT
OD 10: Evalueren en bijsturen
Deze doelstelling is geïntegreerd in de andere operationele doelstellingen (OD3, OD4 en
OD5). Hiervoor is geen specifiek begrotingsartikel voorzien.

PROGRAMMA HE - KUNSTEN EN ERFGOED
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
186

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
31
68

107

75

0

0

107

75

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
204.503
202.305

VEK
204.503
202.305

VRK
29
180

207.033

206.976

86

471

1.790

1.790

0

0

208.823

208.766

86

471

0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING (incl.
KMSKA)
De middelen binnen HE dienen hoofdzakelijk voor de uitvoering van het Cultureel Erfgoed
Decreet en het Kunstendecreet door de IVA Kunsten en Erfgoed. De indeling is gebaseerd op
de instrumenten waarover de minister beschikt om haar beleid vorm te geven:
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- Aangaan van of uitvoering geven aan contractuele verbintenissen met betrekking tot de
ondersteuning en uitvoering van het beleid - HD0/1HE-H-2-A/WT
- Projectsubsidies Erfgoed - HD0/1HE-H-2-B/WT
- Werkingssubsidies Erfgoed - HD0/1HE-H-2-C/WT
- Ondersteuning Kunsten en erfgoed via DAC - HD0/1HE-H-2-D/WT
- Internationaal beleid buiten decreet - HD0/1HE-H-2-E/WT
- Werkingssubsidies Kunsten - HD0/1HE-H-2-F/WT
- Projectsubsidies Kunsten - HD0/1HE-H-2-G/WT
- Taalbeleid via Nederlandse Taalunie en KANTL - HD0/1HE-H-2-H/WT
- Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap - HD0/1HE-H-2-I/WT
- Begrotingsfonds Kunsten en Erfgoed - HD0/1HE-H-4-J/WT
- Interne stromen - HD0/1HE-H-2-Z/IS
Daarnaast is er één deelprogramma voorzien voor het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen, nl. de dotatie aan de DAB KMSKA.
- Interne stromen - HE0/1HE-H-2-Z/IS

OD11 Het kunstenlandschap in kaart
brengen.
OD12 Evenwichtiger verhouding
tussen structurele en
projectmatige subsidies.
OD13 Alternatieve pistes voor
financiering onderzoeken.
OD14 Afstemming productie,aanbod
en spreiding.
OD15 Extra aandacht voor de
beginnende en individuele
kunstenaar.
OD16 Inzetten op bewaring en
ontsluiting van het erfgoed.
OD17 Internationale ambitie met de
‘Collectie Vlaanderen’
OD18 Verdere implementatie van het
Cultureel-erfgoeddecreet
OD19 Digitalisering en nieuwe vormen
van ontsluiting aanmoedigen.
OD20 Participatie bevorderen door
evenementen.
OD21 De eigen instellingen blijven
ondersteunen.
OD22 Het begrip”grote instellingen”
afbakenen.
OD23 Werken aan een geïntegreerd
letterenbeleid.

x

x

HE0/1HE-H-2-Z/IS

HD0/1HE-H-2-Z/IS

HD0/1HE-H-4-J/WT

HD0/1HE-H-2-I/WT

HD0/1HE-H-2-H/WT

HD0/1HE-H-2-G/WT

HD0/1HE-H-2-F/WT

HD0/1HE-H-2-E/WT

HD0/1HE-H-2-D/WT

HD0/1HE-H-2-C/WT

HD0/1HE-H-2-B/WT

HD0/1HE-H-2-A/WT

In onderstaande tabel wordt de link gelegd tussen de begrotingsartikelen en de verschillende
operationele doelstellingen opgenomen in de beleidsbrief.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
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PROGRAMMA HF - SPORT
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
48
41

0

41

0

0

0

41

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
113.019
128.243

VEK
113.703
122.893

VRK
66
41

126.802

128.768

41

7.633

4.134

4.134

0

0

130.936

132.902

41

7.633

4.542

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING
In de beleidsbrief sport 2011-2012 wordt uitvoering gegeven aan de centrale doelstelling van
de Vlaamse minister van sport ‘Door samenspel scoren’. Uiteindelijke doelstelling is om
door een bundeling van acht beleidslijnen te komen tot een coherent, gezond, duurzaam en
resultaatgericht sportbeleid.
Het bevorderen van het samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld van de sport is
de rode draad binnen het sportbeleid en dus ook voor de vooropgestelde objectieven in 2012.
Op microniveau blijft het streven naar efficiëntiewinsten door de samenwerking met de
verschillende sportactoren op het werkterrein te bevorderen centraal staan. Op mesoniveau
zal in 2012 verder gegaan worden op de ingeslagen weg om meer samen te werken met
andere beleidsdomeinen waaronder Welzijn & Gezondheid, Ruimtelijke Ordening, Jeugd,
Onderwijs en Werk, Internationaal Vlaanderen. Op macroniveau zal de nodige aandacht
besteed worden aan het toenemend internationaal karakter van de sport om Vlaanderen op
passende wijze te kunnen promoten.
De acht beleidslijnen vinden hun weergave in de tien begrotingsartikels die terug te vinden
zijn in de begroting 2012.
De strategische doelstelling ‘De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang
kunnen sporten’ (SD1) en de bijhorende operationele doelstellingen (OD 1.1 t.e.m OD 1.6)
worden gerealiseerd – voor wat betreft het departement - met de middelen die terug te vinden
zijn onder het gelijknamige begrotingsartikel (HB0/1HF-G-2-C/WT).
De middelen die ingezet worden voor de realisatie van de strategische doelstelling ‘Een
gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus’ (SD 3)
en de bijhorende operationele doelstellingen (OD 3.1 t.e.m 3.5), zijn terug te vinden onder de
begrotingsartikels HB0/1HF-G-2-B/WT en HB0/1HF-G-2-B/WT van het departement. Beide
begrotingsartikels dragen dezelfde libelé, die overeenstemt met de strategische doelstelling.
Het eerste begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen en toelagen, terwijl het tweede
begrotingsartikel een variabel krediet betreft, nl. een begrotingsfonds.
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

15

Voor de realisatie van de vierde strategische doelstelling: ‘Vlaanderen bouwt aan een
succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk
afgebakende organisatiestructuur’ staan zowel het departement als het agentschap Bloso in.
Het departement neemt hierbij vooral de volgende operationele doelstellingen op zich: 4.1.
Een overkoepelend en planmatig topsportbeleid; 4.3. Uitvoering van het Topsportactieplan
Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse werkingsmiddelen Topsport. Het wendt hiervoor
enerzijds de middelen aan die terug te vinden zijn onder het begrotingsartikel (HB0/1HF-G2-A/WT). Het betreft hier de werkingsmiddelen/toelagen voor het topsportbeleid. Dit
begrotingsartikel wordt aangevuld met het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Z/LO dat de
kredieten voor het uitbetalen van de lonen van de topsporters bevat.
De zesde strategische doelstelling uit de beleidsbrief luidt ‘Het voeren van een planmatig
sportinfrastructuurbeleid’ (SD6). Het departement werkt meer concreet rond de volgende
operationele doelstellingen: 6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele
sportaccommodaties in de onmiddellijke omgeving; 6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een
optimaal gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur; 6.6. Het sportinfrastructuurbeleid
vraagt een beleidsdomein-overschrijdende aanpak.
De middelen die uitgetrokken worden voor deze doelstelling zijn terug te vinden onder het
begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-E/WT. Dit begrotingsartikel wordt aangevuld met een
tweede begrotingsartikel (HB0/1HF-G-2-F/WT) dat eveneens de omschrijving ‘Het voeren
van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’ heeft meegekregen, zij het wel met de extra
specificatie dat het hier om een alternatieve financiering gaat. Dit begrotingsartikel bevat dan
ook de middelen die gaan naar de lokale besturen (gemeenten) in uitvoering van het decreet
betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering van 23
mei 2008, ter uitvoering van de operationele doelstelling: 6.1. Goed onderhouden, duurzame
en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke omgeving
Een viertal strategische doelstellingen, met name:
- ‘De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus’ (SD2)
- ‘Het optimaliseren van omgevingsfactoren’ (SD5),
- ‘De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid’ (SD7) en
- ‘De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op
internationale discussies en het internationale sportbeleid (SD8)
worden samengebundeld in één begrotingsartikel dat als libelé meekreeg: ‘Ontwikkeling,
professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal)
sportbeleid (HB0/1HF-G-2-D/WT). De middelen die zich op dit begrotingsartikel bevinden
dienen om uitvoering te geven aan deze vier strategische doelstellingen. Het departement
werkt meer concreet rond de volgende operationele doelstellingen: 2.5. Verdere
professionalisering en optimalisering van de structuur en de werking van de sportclubs; de
twee operationele doelstellingen onder SD5; de operationele doelstellingen 7.1. t.e.m. 7.4.
onder SD7; en alle operationele doelstellingen onder SD8.
Tot slot bevinden zich onder het programma HF nog twee belangrijke begrotingsartikels die
de kredieten bevatten die naar het agentschap Bloso stromen in de vorm van dotaties. Er
worden twee begrotingsartikels onderscheiden omdat het hier om twee verschillende
kredietsoorten gaat: in het geval van het begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Z/IS gaat het om
gesplitste kredieten, bij begrotingsartikel HB0/1HF-G-5-Z/IS betreft het correlatieve
kredieten. Bloso gebruikt deze middelen om mee uitvoering te geven aan een aantal van
bovenstaande strategische doelstelling en aan de strategische doelstelling 2: ‘De kwaliteit van
het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus’.
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PROGRAMMA HG – JEUGD
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
0
0

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
0

0

0

0

0

0

0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
60.919
64.631

VEK
60.936
64.631

VRK
0

0

70.146

70.146

0

0

76

76

0

0

70.222

70.222

0

0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING
Het beleidsprogramma HG is in de eerste plaats opgedeeld op basis van de instrumenten
waarover de minister beschikt om vorm te geven aan zijn beleid. De begrotingsartikels geven
vorm aan de uitvoering van decreten. Niettemin is er een duidelijke link met de doelstellingen
uit de beleidsnota jeugd en de beleidsbrief jeugd 2012.
De beleidsnota en beleidsbrieven zijn opgedeeld in 24 strategische doelstellingen en 77
operationele doelstellingen. De strategische doelstellingen zijn geformuleerd op transversaal,
eerder thematisch, niveau. De operationele doelstellingen operationaliseren deze per sector.
Hierna worden per operationele doelstelling de begrotingsartikels opgenomen die worden
ingezet voor de realisatie er van. Het beleid beoogt in 2012 voornamelijk de continuering van
de uitvoering van de decreten. Acties voor 2012 waaraan geen beleidsmiddelen zijn
verbonden, worden niet vermeld.
SD 1 De Vlaamse overheid betrekt actief en kwaliteitsvol kinderen en jongeren bij
beleidsbeslissingen en stimuleert anderen om hetzelfde te doen.
HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd;
HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd;
HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid;
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
SD 2 Alle kinderen en jongeren hebben toegang tot goede jeugdinformatie die hun
keuzemogelijkheden en -processen versterkt
HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd;
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
SD 3 Het inzicht in kinderen en jongeren, hun leefwereld en hun toekomstvisie is
systematisch verbeterd.
HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd;
V L A A M S P A R LEMENT
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HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid;
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
SD 4 Mensen en organisaties die werken met kinderen en jongeren beschikken over sterkere
competenties om om te gaan met de groeiende diversiteit bij de jeugd
HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd;
HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid;
HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven.
SD 7 Meer aanbod in de vrije tijd, onderwijs en welzijn is aangepast aan de noden van
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd;
HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd;
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid;
HC0/1HG-I-2-G/WT – Aanvullende tewerkstelling in de culturele sector.
SD 9 Steden zijn kindvriendelijker – ze bieden kinderen en jongeren meer
ontwikkelingskansen
HC0/1HG-I-2-A/WT – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd.
HC0/1HG-I-2-F/WT – Lokaal en provinciaal Jeugdbeleid
SD 11 Er zijn meer 'brede scholen' om kinderen en jongeren maximale kansen te geven om
zich op verschillende levensdomeinen volwaardig te ontplooien en om te participeren aan de
samenleving.
HC0/1HG-I-2-E/WT – Participatiebeleid Jeugd.
SD 12 Kinderen en jongeren hebben meer mediawijsheid
HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd.
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
SD 14 Jongeren nemen een belangrijkere positie in in het arbeidsproces.
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
SD15 De (zin voor) creativiteit, innovatie en ondernemen bij jongeren is vergroot.
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
SD 16 Meer kinderen en jongeren integreren kunst en cultuur in hun dagelijkse leven
HC0/1HG-I-2-B/WT – Allerhande subsidies Jeugd;
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
SD 17 Jeugdcultuur krijgt meer ruimte en ondersteuning
HC0/1HG-I-2-C/WT – Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
SD 18 Er is meer kwaliteitsvolle, specifieke ruimte afgestemd op de noden van kinderen,
jongeren en hun verenigingen.
HC0/1HG-I-2-D/WT – Jeugdverblijven;
HC0/1HG-I-2-Z/IS – Interne stroom DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.
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PROGRAMMA HH - MEDIA
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

Realisatie 2010
Raming BC 2011
Raming BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Raming BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

ALGEMENE ONTVANGST
42
89

(in duizend euro)
TOEGEWEZEN ONTVANGST
0
0

76

0

0

0

76

0

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

Realisatie 2010
Krediet BC 2011
Krediet BO 2012
(excl. aanrekeningsregels)
Aanrekeningsregels
Krediet BO 2012
(incl. aanrekeningsregels)

(in duizend euro)
MAC

VAK
320.149
308.919

VEK
320.149
308.919

VRK
0

0

328.177

328.177

0

0

21.286

21.286

0

0

349.463

349.463

0

0

1.3. LINK BELEIDSDOCUMENTEN – MEMORIE VAN TOELICHTING
In de beleidsbrief media 2011-2012 worden de beleidsthema’s en – initiatieven geclusterd
rond de volgende strategische doelstellingen: (i) onafhankelijkheid, pluriformiteit en kwaliteit
van de media, (ii) toegankelijkheid voor elke Vlaming tot het media-aanbod en (iii) het
stimuleren van media als partner in de informatiemaatschappij.
De indeling van de begroting Media in begrotingsartikelen is niet louter gebeurd op basis van
de geformuleerde operationele/ beleidsdoelstellingen zoals deze opgenomen zijn in de
beleidsbrief Media 2011-2012. In het kader van de opmaak van de nieuwe
begrotingsstructuur werd ervoor geopteerd om bepaalde thema’s te herclusteren op basis van
hoofdactiviteiten.
Aan de eerste strategische doelstelling ‘Onafhankelijkheid, pluriformiteit en kwaliteit van de
media’ wordt uitvoering gegeven aan de hand van volgende operationele doelstellingen:
OD 1.1 Meer ruimte voor kwaliteitsjournalistiek
In dit onderdeel staan een aantal nieuwe initiatieven centraal. Monitoring van media-inhoud
krijgt een plek binnen een nieuw Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek voor Media. De
opleidingssteun aan de geschreven perssector wordt vormgegeven in een nieuw model.
Daarnaast is er in dit luik ook aandacht voor de rondetafelgesprekken rond talentmanagement
in de sector. Onderzoeksjournalistiek krijgt een vertaling in een verhoging van de subsidie
aan het Fonds Pascal Decroos. Het komende beleidsjaar zullen er tevens opnieuw middelen
vrijgemaakt worden om projecten te ondersteunen die het pluralisme en de pluriformiteit
binnen de mediasector versterken, zal het leesbevorderingsproject Kranten in de Klas (KIK)
voortgezet worden en zullen er eveneens middelen uitgetrokken worden ter ondersteuning
van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de Journalistiek (VVJ).
Deze operationele doelstelling kan in het kader van de nieuwe begrotingsstructuur gelinkt
worden aan volgende begrotingsartikelen:
- ‘Beleidsvoorbereiding- en evaluatie’ = werkingsmiddelen mediabeleid,
- ‘Stimuleren van mediawijsheid’ via het project Kranten in de Klas,
- ‘Bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit van de media, en
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‘Bevorderen van kwaliteitsjournalistiek en talentmanagement in de media’

OD 1.2 Een sterke Vlaamse openbare omroep.
Het jaar 2012 wordt eveneens gekenmerkt door de start van de nieuwe beheersovereenkomst
met de VRT, die op 15 juli jl. door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Hiervoor wordt
een dotatie toegekend aan de VRT, welke ingeschreven staat onder het begrotingsartikel
‘interne stromen’.
OD 1.3 Een sterke Vlaamse audiovisuele productiesector.
Ook de steun aan de audiovisuele productiesector via het Mediafonds komt op kruissnelheid.
Deze steunmaatregel is terug te vinden onder het begrotingsartikel ‘bevorderen van een sterke
audiovisuele productiesector’.
OD 1.4 Leefbare particuliere (lokale en regionale) media.
Met de regionale omroepen zullen vanaf 2012 samenwerkingsovereenkomsten gesloten
worden. Deze steunmaatregel staat ingeschreven onder het begrotingsartikel ‘stimuleren van
kwaliteitsvolle regionale media’.
Tevens zal er een procedure opgestart worden om een grondige behoefte- en marktanalyse
van de radiosector te laten uitvoeren die moet toelaten noodzakelijke strategische keuzes te
maken voor een nieuw radiolandschap in de toekomst. Dit en andere initiatieven die kaderen
onder deze operationele doelstelling, zullen aangerekend worden op de algemene
werkingsmiddelen van mediabeleid, m.n. het begrotingsartikel ‘beleidsvoorbereiding en –
evaluatie’.
OD 1.5 Media als koplopers in diversiteitsbeleid.
Het beleid zet in op meer diversiteit in de media. Hiertoe werd eind 2011 een oproep
gelanceerd die de mediasector kan stimuleren en ondersteunen in hun zoektocht om meer
diversiteit te realiseren in hun aanbod, hun bereik, hun beeldvorming of tewerkstelling.
Specifiek wordt ook het project Trefmedia, Trefpunt voor Media in Diversiteit, aangehaald.
Met het project “Brug tussen media en minderheden” wil TrefMedia in 2011-2012 etnischculturele minderheden de kans bieden om op een gestructureerde manier feedback en
voorstellen van goede praktijken aan te reiken aan de media.
Deze operationele doelstelling kan gelinkt worden aan het begrotingsartikel ‘bevorderen van
de diversiteit en pluriformiteit van de media’.
OD 1.6 Slagvaardige VRM.
Op 17 december 2010 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nieuwe
beheersovereenkomst met de Vlaamse Regulator voor de Media voor de periode 2011-2015.
Daarin zijn twee strategische doelstellingen opgenomen voor de VRM die op hun beurt
verder worden doorvertaald in operationele doelstellingen.
Aan de VRM wordt een dotatie toegekend, welke ingeschreven staat onder het
begrotingsartikel ‘interne stromen’.
OD 1.7 Bevoegdheidsverdeling aangaande het spectrum
De evoluties van het dossier ‘digitaal dividend’, waarover dit beleidsjaar belangrijke
uitspraken vanwege Europa verwacht worden, worden opgevolgd. Eventuele initiatieven die
kaderen onder deze operationele doelstelling, zullen aangerekend worden op de algemene
werkingsmiddelen van mediabeleid, m.n. het begrotingsartikel ‘beleidsvoorbereiding en –
evaluatie’
In de tweede strategische doelstelling ‘Toegang voor elke Vlaming tot divers, kwalitatief en
innovatief media-aanbod’ komt de focus vooral te liggen op het beleid rond mediawijsheid en
toegankelijkheid van de televisieprogramma’s. Hieraan wordt uitvoering gegeven aan de
hand van volgende operationele doelstellingen:
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OD 2.1 Mediavaardigheden via een mediawijsheidsbeleid
OD 2.2 Betaalbaarheid digitale televisie
OD 2.3 Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling
OD 2.4 Evenementenlijst
OD 2.5 Het Beste van Vlaanderen en Nederland

Deze operationele doelstellingen kunnen gelinkt worden aan de begrotingsartikelen
‘beleidsvoorbereiding en –evaluatie’, ‘stimuleren van mediawijsheid’ en ‘bevorderen van de
toegankelijkheid van het Vlaamse media-aanbod’. Een conceptnota Mediawijsheid moet de
contouren van het beleid voor de komende jaren uitzetten. Rond de
toegankelijkheidsmaatregelen voor ondertiteling, audiodescriptie, gesproken ondertiteling en
Vlaamse Gebarentaal, wordt een meerjarenplan ontwikkeld.
Tenslotte is er nog de derde strategische doelstelling ‘Media stimuleren als partners in een
vooruitstrevende informatiemaatschappij’. Dit onderdeel van de beleidsbrief handelt over de
stimulering van media als partners in de informatiemaatschappij. In de eerste plaats is er de
verdere uitwerking van het Vlaams Instituut voor archivering en ontsluiting van audiovisueel
erfgoed (VIAA) en de operationalisering van het Media Innovatiecentrum (MIC). ook een
aantal beleidsacties rond gaming staat op de beleidsagenda. In de loop van dit beleidsjaar
zullen tevens de voorbereidingen opgestart worden van de hertekening van het
radiolandschap.
Deze strategische doelstelling is opgedeeld in drie operationele doelstellingen:
- OD 3.1 Beschikbaarheid van een divers en kwalitatief digitaal media-aanbod,
- OD 3.2 Uitbouw van nieuwe platformen voor digitale media,en
- OD 3.3 E-inclusie,
en kan gelinkt worden aan volgende begrotingsartikelen: ‘beleidsvoorbereiding en –evaluatie’
en ‘stimuleren van innovatieve media-initiatieven’. Het beleid rond e-inclusie kan gelinkt
worden aan het begrotingsartikel ‘stimuleren van mediawijsheid’.
De doelgroep van het mediabeleid (inclusief de nieuwe media) is elke Vlaamse burger en elk
Vlaams bedrijf, via de intermediaire organisaties en verenigingen: de openbare omroep, de
particuliere radio- en televisieomroepen, de netwerkoperatoren, de dag- en weekbladsector,
…

DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN

A. DEPARTEMENT
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
Het departement staat in het algemeen in voor beleidsondersteunende taken en organiseert de
managementondersteunende dienstverlening binnen het beleidsdomein (met uitzondering van
het IVA rp BLOSO).
Het departement geeft uitvoering aan de volgende programma’s:
- programma A - Apparaatkredieten
- programma B - Provisies
- programma C - Algemeen
- programma F - Sport
- programma H - Media
Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verbindt, ondersteunt, optimaliseert en
innoveert het beleid op het gebied van cultuur, jeugd, sport en media.
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Het Departement voert deze missie uit binnen de wettelijke, reglementaire en contractuele
bepalingen die erop van toepassing zijn. De beleidslijnen van de Vlaamse Regering en de
bevoegde ministers geven de prioriteiten aan en leggen ook de personele en financiële
middelen vast. Het departement voert deze missie uit in samenhang en samenwerking met de
andere entiteiten binnen het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
PROGRAMMA HC: CULTUUR ALGEMEEN
Binnen het programma HC – algemeen – worden voor de agentschappen van het ministerie
een aantal acties gecoördineerd. Op een aantal begrotingsartikelen worden uitgaven gedaan
voor het volledige ministerie. Deze gemeenschappelijkheid heeft onder meer betrekking op
het infrastructuurbeleid uitgevoerd door het Fonds Culturele Infrastructuur en op het
tewerkstellingsbeleid (VIA-akkoorden). Daarnaast beheert het departementde middelen voor
wetenschappelijk onderzoek en staat het in voor de coördinatie van hetinternationaal
cultuurbeleid. Voorts worden de subsidies voor cultuurhuizen en culturele organisaties
met een beleidsveldoverschrijdende werking via dit programma gesubsidieerd. Bijvoorbeeld:
CultuurNet Vlaanderen, Demos (participatie-instellingen gesubsidieerd binnen het
Participatiedecreet), het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, het Vlaams-Marokkaans
Culturenhuis Daarkom, de ondersteuning van vzw De Waalse Krook en het Expertisecentrum
voor Islamitische Cultuur in Vlaanderen.
Daarnaast zijn uitgaven voorzien voor beleidslijnen met een transversaal karakter: ecultuur,diversiteitsbeleid en interculturaliteit en cultuurindustrie. Een gedeelte van het
Participatiedecreet wordt uitgevoerd met middelen voorzien op programma HC. Het
kennisknooppunt interculturaliseren van het Departement ondersteunt het
diversiteitsbeleid.
Ten slotte ondersteunt het Departement het audiovisueel beleid en wordt via een
beheersovereenkomst het Vlaams Audiovisueel Fonds aangestuurd.
PROGRAMMA HF: SPORT
Het werkterrein van het departement CJSM heeft betrekking op de uitvoering van de acht
pijlers uit de beleidsnota. Voor de uitvoering van de onderliggende operationele
doelstellingen ligt de verantwoordelijkheid voor een aantal doelstellingen bij het departement
apart, bij het Bloso apart en voor een aantal doelstellingen is er een gedeelde
verantwoordelijkheid van het Bloso en departement.
De werkzaamheden van het departement zijn terug te brengen tot de volgende grote thema’s:
- Experimentele en innovatieve sportprojecten;
- Doelgroepenbeleid en sociale toegankelijkheid;
- Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening;
- Topsport: evenementenbeleid Topsport Vlaanderen, wielerploegen (Topsport Vlaanderen,
Jong Vlaanderen, damesploeg), Atletiek Vlaanderen en wetenschappelijke
begeleidingsprojecten;
- Uitvoering van het Vlaams Sportinfrastructuurplan;
- Kennisgebaseerd sportbeleid: coördinatie Steunpunt Sport;
- Communicatie rond het Vlaams sportbeleid;
- Internationaal en Europees sportbeleid
PROGRAMMA HH: MEDIA
De mediasector is voortdurend in beweging. Er doen zich belangrijke veranderingen voor met
betrekking tot het mediagebruik van de consument, er verschijnen nieuwe spelers op de
markt, de machtsverhoudingen tussen marktspelers veranderen, en de technologische
evoluties en digitalisering gaan onverminderd door.
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De cluster Mediabeleid is belast met de voorbereiding, de ondersteuning en de uitvoering van
het Vlaamse mediabeleid, inclusief het audiovisuele beleid en de media-innovatie, en volgt de
juridische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op het vlak van media.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
In deel II, Programma HC, paragraaf 1.3 van de Memorie van toelichting werd reeds gesteld
dat het departement vooral instaat voor de realisatie van de strategische doelstellingen die
terug te vinden zijn in de beleidsnota 2009-2014 en de beleidsbrieven. Deze paragraaf omvat
dan ook een overzicht van de strategische en operationele doelstellingen die gerealiseerd
worden door het departement.
PROGRAMMA HC: CULTUUR ALGEMEEN
SD 1 Duurzaam beleid voeren
Het uitzetten van beleidslijnen gebeurt idealiter op basis van objectieve en meetbare
gegevens. … Beleidsopties moeten altijd een goede fundering hebben. Geen ad
hoc beleid maar duurzame en zinvolle beleidsbeslissingen die het resultaat zijn van een
goede kennisopbouw en van het vertrouwen in structuren of instellingen als constanten in het
beleid. … Het cultuurbeleid moet zich documenteren met cijfers, informatie, wetenschappelijk
onderzoek en monitoring.
SD 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren
Uit recent onderzoek blijkt dat er nog steeds een grote ongelijkheid bestaat in de
cultuurdeelname naar opleidingsniveau, thuismilieu, leeftijd en inkomen. De minister wil in
haar beleid hefbomen ontwikkelen om de participatiekansen van iedereen en specifiek de
zwakste groepen in de samenleving te bevorderen.
SD 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen
De elkaar steeds sneller opvolgende technologische vernieuwingen blijven de samenleving
voor veranderingen en nieuwe uitdagingen plaatsen. Dit geldt ook voor de manier van
produceren, communiceren, distribueren, bewaren en consumeren van culturele inhoud, en
voor de verhoudingen tussen diverse actoren zoals producent en consument en overheid en
burger. Deze uitdagingen en veranderingen worden op dit ogenblik samengebracht onder de
noemer e-cultuur en zorgen voor een paradigmawijziging in alle velden van de culturele
sector. In 2020 zal e-cultuur integraal deel uitmaken van cultuur. De minister stelt zich tot
doel om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in dit verhaal. Het beleidsvoorbereidende
traject e-cultuur resulteerde in 2006 in diverse beleidsaanbevelingen die zich situeren op het
vlak van visieontwikkeling, sensibiliseren, kennisopbouw en -deling.
SD 4: Competentieverwerving en –waardering stimuleren
De Participatiesurvey 2009 bevestigde het belang van het gezin in de ontwikkeling van de
culturele competentie. Daarom wordt nog meer ingezet op het ouderlijke milieu en op
cultuureducatie als speerpunten van mijn beleid inzake competentieverwerving. Wanneer
men over cultuureducatie spreekt wordt meestal onmiddellijk gedacht aan onderwijs.
Nochtans is er een waaier aan initiatieven in kader van cultuureducatie buiten de
onderwijscontext.
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Boekbaby’s is een project dat daarop inspeelt. Samen met Stichting Lezen wordt onderzocht
wat de effecten ervan zijn en hoe dit instrument kan worden geoptimaliseerd.
Een ander concreet project is een Kunstendag voor Kinderen. Dit moet een evenement
worden, waarbij gezinnen met kinderen worden uitgenodigd om kennis te maken met en deel
te nemen aan kunst. Tal van kunstenorganisaties zullen een programma voor kinderen
aanbieden. van cultureel leren en de ontwikkeling van de culturele competentie van jongs af
aan.
Het voorbije jaar werden de funderingen gelegd voor cultuureducatie. Nu kan worden gestart
met de ‘ruwbouw’. De conclusies en aanbevelingen van de veldtekening cultuureducatie
leveren het benodigde materiaal.
Samen met Jeugd en Onderwijs wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie op en een
strategisch beleidskader voor meer en betere cultuureducatie.
Uit de recente veldtekening cultuureducatie kwam de nood aan expertise ontwikkeling en
expertise uitwisseling tussen cultuur, jeugd en onderwijs als één van de belangrijkste
behoeften naar boven. Om hierop in te spelen wordt Jeugd en Onderwijs de mogelijkheid
uitgewerkt om in de loop van 2012 een aantal regionale expertisenetwerken te ondersteunen.
SD 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie
In haar beleidsnota engageert de minister zich ertoe om de ingezette professionalisering en de
hoopgevende uitingen van ondernemerschap in de culturele sector verder te steunen en te
stimuleren. Zij wil een cultureel geïnspireerd economisch denken als waardevol alternatief
aanbieden voor de principes van de traditionele economie om de idee van ‘culturalprofit’ te
realiseren. Zij wil tenslotte ook het ontstaan en de groei van culturele en creatieve industrieën
(CCI) bevorderen.
SD 6: Internationaal cultuurbeleid versterken
De minister wil optimaal kansen creëren voor de culturele actoren zodat zij Vlaanderen in al
zijn culturele en creatieve rijkdom aan de wereld kunnen tonen. Die rijkdom wordt bovendien
internationaal erg gesmaakt, er gaat immers vrijwel geen week voorbij of Vlaamse artiesten
winnen internationale prijzen. Het internationale cultuurbeleid vormt daarom ook een
belangrijke pijler van de culturele diplomatie. Voorts engageert de minister zich om de visie
en ideeën van Vlaanderen op internationale fora in te brengen zodat Vlaanderen pro-actief
kan bijdragen tot internationale beleidsontwikkelingen. Door het uitbouwen van duurzame
partnerschappen met andere landen en regio’s streeft zij naar wederzijdse verrijking en
ervaringsuitwisseling.
SD 7: Eco-cultuur initiëren.
De cultuursector zal tegen 2020 daadwerkelijk minder CO2 moeten uitstoten en bewuster
moeten omgaan met materialen, water, afval…. Daarnaast kan de cultuursector door het
creëren van leer- en ervaringsruimten en de creativiteit die leeft binnen deze sector een
belangrijke rol spelen in de transitie naar een rechtvaardige duurzame samenleving. Ze brengt
de publieke dialoog hierover op gang.
OD 24: Vlaams Audiovisueel Fonds en het audiovisueel beleid blijven ondersteunen
De Vlaamse audiovisuele sector is een innovatieve, creatieve en kennisgedreven sector.
Daarom streeft de minister - ook in economisch moeilijke tijden - een blijvende en
consequente ondersteuning na van de Vlaamse audiovisuele creatie in al haar geledingen en
van de audiovisuele sector als geheel.
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OD 25: Investeren in culturele infrastructuur
Cf. Deel III, hoofdstuk D
OD 27: Cultuur geeft werk
Voor de social profit sectoren werden in het verleden telkens voor een periode van vijf jaar
intersectorale akkoorden afgesloten. Het akkoord voor de periode 2010-2015 zal ook voor de
culturele sector het kader vormen voor de arbeidssituatie voor deze periode. Daarnaast
worden met VIA4 parallelle onderhandelingen gevoerd zoals met de werkgevers en het
paritaire comité 304 voor de vermakelijkheidssector, voor de sectoren muziek en
podiumkunsten.
Er is nood aan een verdieping van de kennis over de werkgelegenheid in de diverse culturele
sectoren. Tenslotte wordt er een voorstel tot administratieve vereenvoudiging uitgewerkt, dat
een meer transparante regeling beoogt. Voor de organisaties wordt het één-loketprincipe
gerealiseerd; voor de administratie wordt een veel lichtere administratieve procedure
ontwikkeld (cf. deel 3, hoofdstuk A, paragraaf 3.2 toelichting bij begrotingsartikel HB0/1HCX-2-F/WT)
OD 28: Naar een doelgerichte samenwerking met andere bestuursniveaus
PROGRAMMA HF: SPORT
Het Vlaams sportbeleid is gericht op een gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid.
Gezond omwille van de gezondheidsbevorderende impact van sport en bewegen op de
Vlaamse bevolking. De effecten van de achteruitgang van fysieke fitheid en de vergrijzing
van de samenleving dienen door een adequaat sportbeleid met een gerichte focus op
gezondheid te worden opgevangen.
Duurzaam betekent het voorzien van de nodige randvoorwaarden om een permanent en
divers sportaanbod te ontwikkelen op maat van elke Vlaming.
Resultaatgericht betekent een zichtbare vooruitgang, een zichtbare verbetering van het
sportlandschap. Een gezonder, meer actief maar ook succesvoller Vlaanderen kan er wel bij
varen.
Om dit te realiseren is het beleid opgebouwd rond acht pijlers, zoals in de beleidsnota sport
2009-2014 omschreven:
SD1: De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten
SD2: De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus
SD3: Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle
niveaus
SD4: Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal
topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur
SD5: Het optimaliseren van omgevingsfactoren
SD6: Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
SD7: De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid
SD8: De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid doorwegen op
internationale discussies en het internationale sportbeleid
Deze pijlers zijn alle acht terug te vinden in de verschillende begrotingsartikels.
Strategische doelstelling één luidt ‘De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen
levenslang kunnen sporten’. Voor wat betreft het departement wordt deze doelstelling
geconcretiseerd aan de hand van de volgende operationele doelstellingen:
OD 1.1. Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid
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OD 1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten
OD 1.3. Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten
OD 1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen
OD 1.5. Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen
OD 1.6. Sportpromotie is een permanente opdracht
De Vlaamse Regering koestert grote ambities op sportief vlak en erkent het vitaal belang van
sport en beweging voor een gezonde samenleving. Daarom is het Vlaams sportbeleid gericht
op een zo groot mogelijke sportparticipatie. Naast de verder ontwikkeling van het sportbeleid
op lokaal en Vlaams niveau via de twee decreten, die door het Bloso worden opgevolgd,
worden ook nieuwe experimentele sportprojecten opgestart om in te spelen op nieuwe
tendensen en behoeften in de maatschappij. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan
kansengroepen, zoals senioren, mensen met een handicap, mensen met een etnisch-cultureel
diverse achtergrond, mensen in armoede, jongeren, enz…
De tweede strategische doelstelling: ‘De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle
actoren en op alle niveaus’ vertaalt zich voor het departement vooral in de operationele
doelstelling ‘Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en werking van
de sportclubs’ (OD 2.5)
Samen met federaties en sportclubs wordt op de ingeslagen weg verder gegaan van duurzame
professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sport-bestuurlijke begeleiding in clubs.
De lopende projecten worden meer op elkaar afgestemd, zodat er een efficiënte inzet van
overheidsmiddelen is om een duurzame, innovatieve en ondernemende hefboom te creëren.
Een belangrijke opdracht voor het departement betreft de strategische doelstelling 3: ‘Een
gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus’, die
wordt uitgevoerd door de cel Medisch Verantwoord Sporten. Deze strategische doelstelling
omvat de volgende operationele opdrachten:
OD 3.1. Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl
OD 3.2. Naar een efficiënte dopingbestrijding
OD 3.3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening
voorkomen
OD 3.4. Ethisch verantwoord sporten promoten
OD 3.5. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness.
Door meer te bewegen en te sporten wil het Vlaamse sportbeleid alle Vlamingen actiever,
fitter en gezonder laten worden. Hiervoor promoot het dan ook een gezonde sportbeoefening
en actievere lichaamsbeweging. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn een kwaliteitsvolle
dienstverlening op het gebied van sportmedische keuring en begeleiding, een transparant
dopingbeleid en een goede letselpreventie. Bijkomende aandacht wordt besteed aan zowel
medisch als ethisch verantwoorde sportbeoefening.
Het departement en Bloso staan samen in voor de realisatie van strategische doelstelling 4:
‘Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal
topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur’. Voor het departement
bestaat de uitvoering van deze doelstelling in het ontwikkelen van
OD 4.1. ‘Een overkoepelend en planmatig topsportbeleid’ en
OD 4.3.‘Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse
werkingsmiddelen Topsport’.
Het Vlaams Regeerakkoord duidt op heel wat topsportgerelateerde ambities. Er worden
maximale inspanningen geleverd om aan de verwachtingen te voldoen met de bedoeling het
opgestarte topsportbeleid te continueren en waar nodig krachtdadig te heroriënteren. Het
centrale werkinstrument voor de lopende Olympiade is hierbij het Topsportactieplan
Vlaanderen II. In het kader van de één-loket-functie die vanuit het Bloso wordt
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waargenomen, speelt het departement vooral een rol inzake het evenementenbeleid, de
wielerploegen, Atletiek Vlaanderen, sportwetenschappelijk onderzoek en communicatie over
topsport.
Voor het realiseren van de vijfde strategische doelstelling ‘Het optimaliseren van
omgevingsfactoren’ draagt het departement bij via de twee operationele doelstellingen:
OD 5.1. ‘De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de
sportsector’
OD 5.2. ‘Opvolging van de btw-problematiek’
Het verhogen van de professionalisering van de sportsector in Vlaanderen is één van de
aandachtspunten in mijn beleid, waarbij de tewerkstelling in de sportsector een belangrijke
factor is. Om een meer professionele omgeving voor de sporter te creëren en van de
sportsector op langere termijn een aantrekkelijke werkgever te maken, worden een aantal
initiatieven inzake tewerkstelling in de sportclubs genomen. Daarnaast blijft ook de
opvolging van de btw-problematiek een zeer belangrijk werkterrein.
‘Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’ is de zesde strategische
doelstelling. Deze strategische doelstelling wordt voor wat betreft het departement verder
vertaald in een viertal operationele doelstellingen.
OD 6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de
onmiddellijke omgeving;
OD 6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezig
sportinfrastructuur;
OD 6.5. De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de
vernieuwing van de voetbalstadions;
OD 6.6. Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomein-overschrijdende aanpak.
Elke inwoner van Vlaanderen moet in de onmiddellijke leefomgeving terecht kunnen in goed
onderhouden, kwalitatieve en functionele sportaccommodaties. Daartoe wordt de opgestarte
inhaalbeweging in sportinfrastructuur voortgezet, maar wordt ook ingespeeld op actuele
behoeften in het sportlandschap. Ook de problematiek van infrastructuur voor de
zogenaamde hinderlijke sporten verdient een grondige beleidsdomeinoverschrijdende
aanpak.
Voor de uitvoering van de zevende strategische doelstelling ‘De Vlaamse overheid voert
een efficiënt en effectief sportbeleid’ staat het departement in voor de volgende operationele
doelstellingen:
OD 7.1. ‘Voeren van een kennisgebaseerd sportbeleid’
OD 7.2. ‘Voeren van een meerbeleidsdomein- en bestuurslaagoverschrijdend sportbeleid’
OD 7.3. ‘Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie’
OD 7.4. ‘De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve
communicatie’
Om de krappe overheidsmiddelen optimaal te kunnen besteden moet de politieke
besluitvorming maximaal gebaseerd zijn op grondig gedocumenteerde beleidsrelevante
informatie. Hiervoor wordt verder geïnvesteerd in beleidsrelevant onderzoek en extra
aandacht besteed aan de kennisdeling hiervan naar de sector toe. Tevens is een degelijke
evaluatie en monitoring van het sportbeleid erg belangrijk om de effecten duidelijk zichtbaar
en meetbaar te maken. Daarnaast wordt verder ingezet op een beleidsdomein- en
bestuurslaagoverschrijdende aanpak die moet blijven zorgen voor vernieuwing en
verfrissende invalshoeken in functie van een performant en innovatief sportbeleid. Het
sportbeleid moet echter niet alleen goed gepland en gevoerd worden, het moet ook ruim kenbaar gemaakt worden zodat iedereen die dat wenst er gemakkelijk en optimaal gebruik van
kan maken. Om efficiënt te communiceren over het sportbeleid, de regelgeving, de
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dienstverlening, het wetenschappelijk en ander sportgerelateerd onderzoek wordt optimaal
gebruik gemaakt van geactualiseerde websites en periodieke e-nieuwsbrieven.
Het departement staat in voor uitvoering en coördinatie van de achtste strategische
doelstelling ‘De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen
op internationale discussies en het internationale sportbeleid’ en de bijhorende operationele
doelstellingen:
OD 8.1. ‘In 2010 vult de Vlaamse Regering het Belgische voorzitterschap van de Europese
Unie voor sport actief in’
OD 8.2. ‘Vlaanderen streeft naar een verhoogde en actieve betrokkenheid op multilaterale
fora of binnen internationale instellingen, teneinde de Vlaamse impact op de besluitvorming
van deze organisatie te versterken’
OD 8.3. ‘Bestaande bilaterale samenwerkingsverbanden met prioritaire partners verdiepen,
innoverende samenwerkingsvormen exploreren en relaties met nieuwe partners verkennen,
gestoeld op een maximale afstemming van de behoeften en expertise in Vlaanderen’
OD 8.4. ‘Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het
buitenland’
Het internationale sportbeleid beschikt over uitgebreide groeimogelijkheden. Zowel op
bilateraal, als op multilateraal vlak is een actievere aanwezigheid van Vlaanderen op het
internationale toneel mogelijk en wenselijk, dit om de betrokkenheid van Vlaanderen in
internationale en multilaterale organisaties of instellingen te activeren of te verhogen.
Bijzondere aandacht gaat hiertoe naar de EU en Raad van Europa. Om de internationale
zichtbaarheid van Vlaanderen te versterken wordt enerzijds voortdurend bijzondere aandacht
geschonken aan de aanwezigheid van Vlaanderen en Vlaamse atleten op internationale
(top)sportmanifestaties en/of toonmomenten en draagt de sportsector anderzijds ook bij aan
de herkenning, de visibiliteit en het imago van Vlaanderen in het buitenland.
PROGRAMMA HH: MEDIA
In dit deel zal gefocust worden op de operationele doelstellingen die een noemenswaardige
budgettaire impact met zich meebrengen. Een overzicht van alle operationele doelstellingen
(ook zij die geen of een eerder verwaarloosbare financiële impact hebben), zijn opgenomen in
de beleidsbrief 2011-2012.
SD 1. Onafhankelijkheid, pluriformiteit en kwaliteit van de media
OD 1.1 Meer ruimte voor kwaliteitsjournalistiek.
Volgende initiatieven hebben een uitgesproken budgettaire impact:
- Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Media: dit zal per 1 januari 2012 van
start gaan met als doel een rol te vervullen inzake het monitoren van mediainhoud en gebruik. De resultaten van de inhoudsanalyses en monitoring van de
media-inhoud, kunnen een beeld geven van de kwaliteit, de pluriformiteit en
onafhankelijkheid van de journalistiek in Vlaanderen, en aantonen waar er
uitdagingen en knelpunten zijn.
- In samenspraak met de geschreven perssector zal voor 2012 ingezet worden op
naschoolse opleiding van mensen die professioneel actief zijn in de media. Voor
2012 staat hiervoor een budget van 1 mio euro ingeschreven in de begroting. Er
zal samen met de sector bekeken worden hoe er tot een nieuw model gekomen
kan worden dat het levenslang leren in de sector efficiënt ondersteunt.
- Op de begroting 2012 zal 300.000 euro vrijgemaakt worden voor het Fonds Pascal
Decroos voor Bijzondere Journalistiek (onderzoeksjournalistiek, en
informatieverstrekking aan journalisten en burgers betreffende openbaarheid van
bestuur).
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- Het komende beleidsjaar worden er opnieuw middelen vrijgemaakt om projecten
te ondersteunen die het pluralisme en de pluriformiteit binnen de mediasector
versterken.
- In de begroting 2012 zal eveneens een bedrag ingeschreven staan voor het
verzorgen van levensbeschouwelijke programma’s.
- Sinds het schooljaar 2003-04 loopt in samenwerking met de Vlaamse Dagbladpers
en het departement Onderwijs en Vorming het project “Kranten in de klas”,
afgekort “KIK”. Ook in 2012 zal dit leesbevorderingsproject voortgezet worden.
- De steun aan de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de
Journalistiek (VVJ) zal ook in 2012 worden toegekend. De rol van deze
vereniging blijft immers zeer belangrijk, bijvoorbeeld in het debat over
talentmanagement binnen de sector en de naleving van de journalistieke regels. Er
is op de begroting 2012 opnieuw een bedrag van 248.000 euro ingeschreven.
OD 1.2 Een sterke Vlaamse openbare omroep.
In 2012 begint de VRT met het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen
uit haar nieuwe beheersovereenkomst. Op basis van de nieuwe beheersovereenkomst 20122016 definieert de VRT zes strategische doelstellingen: (i) aandacht voor alle Vlamingen, (ii)
publieke meerwaarde en kwaliteit (iii) open en transparant karakter, (iv) samenwerken, (v)
creativiteit en efficiëntie en (vi) innovatie.
OD 1.3 Een sterke Vlaamse audiovisuele productiesector.
In het afgelopen beleidsjaar werd de beheersovereenkomst met het Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF) voor het Mediafonds voorbereid en goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
De tekst werd getekend op 2 mei 2011. Deze beheersovereenkomst voorziet in een
financiering van 4 miljoen euro die diverse en kwalitatieve Vlaamse tv-reeksen dient te
stimuleren.
OD 1.4 Leefbare particuliere (lokale en regionale) media.
Vanaf 2012 wordt afgestapt van de jaarlijkse projectsubsidie aan de regionale omroepen en
werk gemaakt van een meer structurele ondersteuning op basis van 5-jarige
samenwerkingsovereenkomsten die in het laatste kwartaal van 2011 verder uitgewerkt zullen
worden. Het bedrag voor de jaarlijkse invulling van deze samenwerkingsovereenkomsten ligt
per regionale omroep minimaal in dezelfde grootteorde als de projectsubsidies die de
omroepen in 2011 krijgen.
Tevens zal in 2012 de mogelijkheid bekeken worden of er aan de opleidingsbehoeften van de
regionale omroepen op een andere manier kan worden tegemoetgekomen.
- In 2012 zal de procedure opgestart worden om een grondige behoefte- en
marktanalyse van de radiosector te laten uitvoeren die ons moet toelaten
noodzakelijke strategische keuzes te maken voor een nieuw radiolandschap in de
toekomst.
OD 1.5 Media als koplopers in diversiteitsbeleid.
Voor 2012 zullen de verdere initiatieven rond diversiteit, die na de projectoproep ter
bevordering van diversiteit binnen de mediasector van eind 2011 verder een geïntegreerd
onderdeel uitmaken van het mediabeleid.
Specifiek wordt ook het project Trefmedia, Trefpunt voor Media in Diversiteit, aangehaald.
Met het project “Brug tussen media en minderheden” wil TrefMedia in 2011-2012 etnischculturele minderheden de kans bieden om op een gestructureerde manier feedback en
voorstellen van goede praktijken aan te reiken aan de media.
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OD 1.6 Slagvaardige VRM.
Op 17 december 2010 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de nieuwe
beheersovereenkomst met de Vlaamse Regulator voor de Media voor de periode 2011-2015.
Daarin zijn twee strategische doelstellingen opgenomen voor de VRM die op hun beurt
verder worden doorvertaald in operationele doelstellingen.
Aan de VRM wordt voor 2012 een dotatie van 1.673 Keuro toegekend.
SD 2. Toegang voor elke Vlaming tot divers, kwalitatief en innovatief media-aanbod
OD 2.1 Mediavaardigheden via een mediawijsheidsbeleid
In 2011 werd vooral ingezet op beleidsvoorbereidend werk rond mediawijsheid dat in het
najaar 2011 en in de loop van 2012 geoperationaliseerd zal worden. Samen met onderwijs
werd een traject opgestart om in kaart te brengen welke acties op korte en middellange
termijn wenselijk zijn.
In een conceptnota mediawijsheid zullen de visie en missie, maar ook de verdere aanpak van
een beleid rond mediawijsheid worden geschetst. In 2012 zullen bijgevolg een aantal acties
worden ontplooid die voortvloeien uit de conceptnota ‘Mediawijsheid’.
OD 2.3 Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling
- Vanaf 2012 zal de nieuw onderhandelde beheersovereenkomst 2012-2016 van
kracht zijn waarin ook gepreciseerd staat dat de VRT haar aanbod toegankelijk
moet maken voor personen met een auditieve/visuele beperking.
- Vanaf 2012 zal voor de regionale televisieomroepen gewerkt worden met een
samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 5 jaar waarin ook aandacht zal
blijven gaan naar ondertiteling.
- Zoals in het verleden zijn ook op de begroting 2012 middelen voorzien voor de
ondertiteling
van
het
nieuws
op
landelijke
particuliere
televisieomroeporganisaties.
- In uitvoering van artikel 151 van het mediadecreet zal tegen eind 2011 een
meerjarenplan betreffende de toegankelijkheid van televisieprogramma’s
uitgewerkt worden.
OD 2.5 Het Beste van Vlaanderen en Nederland
BVN-TV, “het Beste van Vlaanderen en Nederland”, is een publieke televisieomroep voor
Vlamingen en Nederlanders in het buitenland. De huidige beheersovereenkomst loopt van
2009 tot en met 2012.
Zoals bepaald in de overeenkomst, zal de samenwerking uiterlijk vóór mei 2012 worden
geëvalueerd. De resultaten uit het tevredenheidsonderzoek zullen een belangrijk deel
uitmaken van deze evaluatie. Daarnaast zal bijzondere aandacht besteed worden aan de
kwaliteit van de ontvangst.
Ook de intenties van de andere participanten zullen opgevolgd worden. Op dit moment is het
nog onduidelijk op welke manier de Nederlandse deelname zal worden verdergezet. Hierover
wordt begin 2012 meer duidelijkheid verwacht.
De verschillende elementen moeten er toe leiden dat een hernieuwde overeenkomst tot stand
kan komen.
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SD 3. Media stimuleren als partners in een vooruitstrevende informatiemaatschappij
OD 3.1 Beschikbaarheid van een divers en kwalitatief digitaal media-aanbod.
- Er zal een werkgroep bij elkaar gebracht worden die de Vlaamse Regering input
moet geven over de financiële parameters van het Vlaams archiveringsinstituut.
Dit financiële kader dient ook inzicht te geven in de wenselijke juridische
structuur van het archiveringsinstituut. Indien vervolgens een draagvlak binnen
gans de Vlaamse Regering kan worden gevonden, zouden in het komende
beleidsjaar de nodige acties kunnen ondernomen worden om tot de realisatie van
de effectieve opstart van de kerntaken van het Vlaams archiveringsinstituut te
komen.
- Met de opstart van een Media Innovatie Centrum (MIC) in het komende
beleidsjaar zal de samenwerking rond media-innovatie verruimd worden tot alle
geïnteresseerde mediaspelers. De middelen van het MIC worden evenwel
voorzien via de innovatiebegroting.
- In 2012 zullen er samen met Onderwijs een aantal acties opgezet worden die het
innovatieve en educatieve potentieel van de gamesector in Vlaanderen kunnen
stimuleren.
OD 3.2 Uitbouw van nieuwe platformen voor digitale media.
Met betrekking tot deze doelstelling gaat het ondermeer om de uitbouw van nieuwe
platformen voor digitale media. De overheid kan hieraan bijdragen door het digitale
etherplatform alle kansen te geven, door op zoek te gaan naar oplossingen voor mogelijke
instralingsproblemen, en door de ontwikkelingen op de markt en inzake technologie
nauwgezet op te volgen. Er zal ook aandacht gaan naar de digitalisering van de radiosector.
OD 3.3 E-inclusie.
Deze doelstelling handelt ondermeer over het uitwerken van een e-inclusiebeleid en
internettoegang. E-inclusie wordt hierbij als een geïntegreerd onderdeel opgenomen in het
beleid rond mediawijsheid. Mensen die in armoede leven, vormen een specifieke doelgroep
in kader van een beleid rond e-inclusie. De activiteiten die het ‘Vlaams Netwerk van
verenigingen waar armen het woord nemen’ zal organiseren, zetten in op de
mediavaardigheden bij mensen in armoede.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
PROGRAMMA HC: CULTUUR ALGEMEEN
SD 1: Duurzaam beleid voeren
- het uitbesteden, subsidiëren en opvolgen van onderzoeksprojecten;
- ontwikkelen van monitoringsystemen;
- ontwikkeling van diverse communicatiekanalen zoals extranet, websites, evenementen,
infovergaderingen,campagnes, trefdagen, brochures, flyers.
SD 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren
- subsidiëren van het Vlaams Marokkaans Culturenhuis (vzw Daarkom);
- subsidiëren van het Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen (vzw
Mana);
- uitvoering Participatiedecreet:
subsidiëren grootschalige cultuurevenementen;
subsidiëring Cultuurgemeente.
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

31

- Kennisknooppunt Interculturaliseren (website www.interculturaliseren.be, engagementsverklaring cultuursector, databank “iedereen kan zetelen”);
- screenings;
- studiedag rond het verhogen van participatie van mensen met een beperking aan cultuur;
- clausule rond toegankelijkheid, diversiteit en/of discriminatie in de subsidiereglementering;
- overleg met relevante actoren.
SD 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen
- proeftuinen e-cultuur in het Participatiedecreet;
- ondersteuning van projecten e-cultuur;
- ontwikkelen van een Vrijetijdspas;
- samenwerking met relevante actoren (bestuurszaken, onderwijs …);
- subsidiëring ontwikkeling van een Vlaams Instituut voor Archivering en Ontsluiting van
Audiovisueel Erfgoed
SD 4: Competentieverwerving en –waardering stimuleren
- ontwikkeling van een strategische beleidskader cultuureducatie;
- expertiseopbouw (vervolgonderzoek landschapsschets cultuureducatie);
- opstart traject voor ontwikkeling van een beroepenfamilie of –structuur binnen het veld van
cultuureducatie en publieksbemiddeling;
- faciliteren van de netwerkfunctie op Vlaams niveau;
- regelgeving ontwikkelen rond ‘brede school’;
- overleg en samenwerking met relevante actoren.
SD 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie
- beheersovereenkomst CultuurInvest;
- flankerende maatregelen infrastructuur gerelateerde dossiers (intrestsubsidies);
- samenwerkingsprotocollen Agentschap Ondernemen, IWT;
- rondetafelgesprekken met ondernemers binnen de sector van de audiovisuele projectie en art
houses;
- onderzoek, expertiseopbouw.
SD 6: Internationaal cultuurbeleid versterken
- de uitvoering van het kunstendecreet;
- het ondersteunen van de Vlaamse aanwezigheid op buitenlandse evenementen en festivals;
- de uitvoering van samenwerkingsprogramma’s;
- het subsidiëren van internationale projecten en initiatieven in de verschillende sectoren;
- deelname aan het cultuurprogramma en het burgerschapsprogramma van de Europese Unie;
- initiatieven van de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland om de culturele
uitstraling van Vlaanderen in hun ambtsgebied te ondersteunen;
- subsidiëren van internationale cultuurhuizen.
SD 7: Eco-cultuur initiëren
- overleg met relevante actoren in werkgroepen (werkgroep gehoorschade, werkgroep
WGDO, werkgroep Eco-cultuur, gegroeid uit atelier Cultuurforum);
- studiedag rond rechtvaardige en duurzame samenleving;
- sensibilisering rond bewustwording milieuproblematiek Kunstensector;
- informatiecampagne over gevaren gehoorschade;
- audits onderhoud eigen gebouwen.
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OD 24: Vlaams Audiovisueel Fonds en het audiovisueel beleid blijven ondersteunen
- de uitvoering van het Kunstendecreet;
- het uitreiken van een jaarlijkse filmprijs;
- het subsidiëren van de creatie en de promotie van audiovisuele producties via de vzw
Vlaams Audiovisueel Fonds;
- de beheersovereenkomst met de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds;
- deelname aan het MEDIA programma van de Europese Unie, aan Eurimages, het Europees
Audiovisueel Observatorium en andere internationale fora;
- het ondersteunen van de Vlaamse aanwezigheid op buitenlandse evenementen en
audiovisuele festivals;
- meewerken aan de uitvoering van de (federale) fiscale maatregel tax shelter.
OD 25: Investeren in culturele infrastructuur
Cf. Deel III, hoofdstuk D
OD 27: Cultuur geeft werk
- een correcte subsidiëring in het kader van de Vlaamse intersectorale akkoorden;
- een administratief vereenvoudigde subsidieprocedure;
- de DAC-normalisering in de sector sociaal-cultureel werk;
- het opvolgen en verwerken van beschikbare bronnen m.b.t. werkgelegenheid en
tewerkstelling in de sector;
- het organiseren van aanvullende registraties over de tewerkstelling in de sector.
OD 28: Naar een doelgerichte samenwerking met andere beleidsniveaus
- overleg met relevante actoren
PROGRAMMA HF: SPORT
SD 1 luidt ‘De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang kunnen
sporten’.
OD 1.1. Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid
OD 1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten
OD 1.3. Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten
OD 1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen
OD 1.5. Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen
OD 1.6. Sportpromotie is een permanente opdracht
Instrumenten:
- ondersteuning van projecten en evenementen
- het opvolgen en evalueren van proeftuinen sport uit het Participatiedecreet
- opstarten, ondersteunen en opvolgen van experimentele projecten en projecten met als
doelstellingen toegankelijkheid tot de sport te verbeteren
- beoordelen en subsidiëren evenementen ter promotie van een breed sportaanbod
- opvolging proefproject ‘Multimove voor kinderen’
- opvolging beleid rond kansengroepen (senioren, mensen met etnisch-cultureel diverse
achtergrond, mensen in armoede, mensen met een handicap, jongeren, mensen met
gezondheidsproblemen, …)
SD 2: ‘De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus’
OD 2.5. Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en werking van de
sportclubs
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Instrumenten:
- ondersteuning proefprojecten die bijdragen tot de professionalisering van de sportsector
- opvolging van beleidsinitiatieven
- initiëren van transversaal overleg
SD 3:‘Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle
niveaus’
OD 3.1. Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl
OD 3.2. Naar een efficiënte dopingbestrijding
OD 3.3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening voorkomen
OD 3.4. Ethisch verantwoord sporten promoten
OD 3.5. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness.
Instrumenten:
- erkennen zonder subsidiëren: 170 keuringsartsen medisch verantwoord sporten
- erkennen en subsidiëren d.m.v. prestatiefinanciering: 25 controleartsen medisch
- verantwoord sporten en 51 controledeskundigen medisch verantwoord sporten
- erkennen en subsidiëren d.m.v. gedeeltelijke prestatiefinanciering (vaste + variabele
- toelage): 7 keuringscentra medisch verantwoord sporten
- herwerken van decreet MVS en opstart nieuw dopingdecreet
SD 4 ‘Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een
optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur’
OD 4.1: Een overkoepelend en planmatig topsportbeleid
OD 4.3: Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse
werkingsmiddelen Topsport
Instrumenten:
- ondersteunen van Atletiek Vlaanderen en wielerteams Topsport Vlaanderen
- promotie en communicatie
- opvolging sportwetenschappelijke onderzoeken
SD 5: ‘Het optimaliseren van omgevingsfactoren’;
5.1. De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de sportsector
5.2. Opvolging van de btw-problematiek
Instrumenten:
- opvolgen van DAC-projecten
- ondersteuning proefprojecten die bijdragen tot de professionalisering van de sportsector
- opvolgen en uitvoeren van VIA-akkoorden
- opvolgen van het Dynamo Project
- initiëren van transversaal overleg
SD 6 ‘Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’
6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke
omgeving
6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur
6.5. De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de
vernieuwing van de voetbalstadions
6.6. Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak.
Instrumenten:
- de opvolging van het Vlaams Sportinfrastructuurplan
- opvolgen dossier voetbalstadions
- opvolgen van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
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- opvolgen beleidsontwikkelingen ruimtelijke ordening in functie van sport
SD 7’De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid’
OD 7.1. Voeren van een kennis-gebaseerd sportbeleid
OD 7.2. Voeren van een meerbeleidsdomein- en bestuurslaagoverschrijdend sportbeleid
OD 7.3. Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie
OD 7.4. De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve
communicatie
Instrumenten:
- coördineren steunpunt beleidsrelevant onderzoek Sport
- ondersteunen wetenschappelijk onderzoek (top)sport
- overlegmomenten met aanverwante beleidsdomeinen (WVG, Internationaal Vlaanderen,
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen, …)
- evalueren, aanpassen en opvolgen decreet MEVS
- coördineren en uitsturen E-nieuwsbrief Sport voor Allen
- opstarten, coördineren en opvolgen portaalsite SportVlaanderen.be
- opstarten, coördineren en opvolgen website Topsport Vlaanderen
- opvolgen Cijferboek Sport
SD 8 ‘De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op
internationale discussies en het internationale sportbeleid’
OD 8.2. Vlaanderen streeft naar een verhoogde en actieve betrokkenheid op multilaterale fora
of binnen internationale instellingen, teneinde de Vlaamse impact op de besluitvorming van
deze organisaties te versterken
OD 8.3. Bestaande bilaterale samenwerkingsverbanden met prioritaire partners verdiepen,
innoverende samenwerkingsvormen exploreren en relaties met nieuwe partners verkennen,
gestoeld op een maximale afstemming van de behoeften en expertise in Vlaanderen
OD 8.4. Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het
buitenland
Instrumenten:
- deelname EU-vergaderingen en werkgroepen
- deelname vergaderingen EPAS
- internationale samenwerkingsovereenkomsten
PROGRAMMA HH: MEDIA
- Regelgeving (bv. aangaande de leefbaarheid van de particuliere omroepen, een decretaal
kader voor digitale radio, het spectrumbeleid, toegankelijkheid televisieprogramma’s, …).
- Studie en studieopdrachten.
- Onderzoek en survey
- Monitoring (Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek, monitoring mediaconcentratie
(VRM),).
- Planning en integratie (o.m. frequentieplanning)
- Afspraken met actoren (beheersovereenkomst met de VRT, afsprakenkader met de
geschreven pers, samenwerkingsovereenkomst met de regionale televisieomroepen,
meerjarenovereenkomst BVN, meerjarenplan toegankelijkheid televisieprogramma’s, …).
- Afspraken met andere overheden en/of officiële instanties in nationale of internationale
context (besluitvorming op EU-niveau, richtlijn Audiovisuele Mediadiensten,
internationale en nationale afspraken, frequentieplanning – analoog en digitaal, bilaterale
onderhandelingen met andere overheden in binnen- en buitenland, …).
- Participatie aan federale, Europese en internationale actieplannen (Nationaal Actieplan
digitale Inclusie, i2010 (EU), WSIS).
- Sensibiliseren (cfr. digitaliseren van de communicatie in de samenleving en overbruggen
van de digitale kloof).
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- Subsidiëren: bvb. cofinanciering, ondersteuning innovatieve media-initiatieven,
mediafonds, steunpunt beleidsrelevant onderzoek, pluriforme en gediversifieerde
geschreven pers, Trefmedia, Kenniscentrum Radio, Vlaamse Vereniging van journalisten,
levensbeschouwelijke en socio-economische verenigingen voor het verzorgen van radioen televisieprogramma’s bij de VRT, de ondersteuning van regionale televisie-initiatieven,
ondertiteling nieuws private landelijke zenders, Fonds Pascal Decroos, Leesbevordering,
het Beste van Vlaanderen en Nederland, projecten mediawijsheid.
- Controleren (vereenvoudigd en geharmoniseerd toezicht op de mediaregelgeving via het
overkoepelend orgaan Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)).
- Uitvoering van projecten (Uitbesteed / zelf uitgevoerd).
- Faciliteren (ICT-monitor, …)
- Vertegenwoordiging op externe/ internationale fora.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
PROGRAMMA HC: CULTUUR ALGEMEEN
SD 1 Duurzaam beleid voeren
- het aantal gesubsidieerde onderzoekprojecten;
- gebruik van wetenschappelijke resultaten in de beleidsvoorbereiding en –evaluatie
- aantal bezoekers website, extranet;
- aantal evenementen, infovergaderingen, campagnes, trefdagen.
SD 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren
- aantal gesubsidieerde projecten binnen het kader van het Participatiedecreet;
- aantal abonnementen op nieuwsbrief Interculturaliseren;
- aantal interventies bij klanten op het vlak van diversiteit en interculturaliteit
(coaching,advies, …).
SD 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen
- het aantal projecten e-cultuur;
- hoeveelheid gedigitaliseerd cultureel erfgoed.
SD 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie
- het aantal aanvaarde dossiers CultuurInvest.
SD 6: Internationaal cultuurbeleid versterken
- het aantal gesubsidieerde projecten en initiatieven in het buitenland;
- het aantal tussenkomsten in reis- en verblijfsuitgaven van Vlaamse culturele actoren;
- het aantal gesubsidieerde organisaties, projecten en festivals;
- het aantal uitwisselingen en residentiële verblijven in de Vlaamse en buitenlandse
werkhuizen en residenties;
- het aantal deelnames aan inter- en supranationale programma’s en instellingen;
- het aantal concrete realisaties in het kader van de bilaterale en trilaterale
samenwerkingsverbanden (uitwisselingsbezoeken, projecten, enz.).
SD 7: Eco-cultuur initiëren
- het aantal aanwezigen op de studiedag rond rechtvaardige en duurzame samenleving;
- het bereik van de sensibilisering rond bewustwording milieuproblematiek Kunstensector
(project Jonge Sla);
- het bereik met de informatiecampagne over gevaren gehoorschade
- aantal audits onderhoud eigen gebouwen.
OD 24: Vlaams Audiovisueel Fonds en het audiovisueel beleid blijven ondersteunen
- het aantal gesubsidieerde audiovisuele (co)producties;
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- overzichten van toeschouwersaantallen van Vlaamse (co)producties;
- het aantal afgeleverde attesten in het kader van de tax shelter;
- het aantal door de Beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten geformuleerde adviezen;
- het aantal gesubsidieerde organisaties, projecten en audiovisuele festivals;
- de participatie van het publiek aan de audiovisuele festivals;
- het aantal deelnames aan inter- en supranationale programma’s en instellingen;
- culturele uitstraling in het buitenland
- aantal verzonden kopieën;
- aantal individuele ondersteuningen;
- aantal ondersteunde evenementen;
- behaalde prijzen.
OD 25: Investeren in culturele infrastructuur
Cf. Deel III, hoofdstuk D
OD 27: Cultuur geeft werk
- aantal personeelsleden;
- aantal gesubsidieerde organisaties;
- verscheidenheid van de maatregelen.
PROGRAMMA HF: SPORT
Strategische doelstelling 1 luidt ‘De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen
levenslang kunnen sporten’.
OD 1.1. Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid
OD 1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten
OD 1.3. Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten
OD 1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen
OD 1.5. Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen
OD 1.6. Sportpromotie is een permanente opdracht
Instrumenten:
- ondersteuning van projecten en evenementen
- het opvolgen en evalueren van proeftuinen sport uit het Participatiedecreet
- opstarten, ondersteunen en opvolgen van experimentele projecten en projecten met als
doelstellingen toegankelijkheid tot de sport te verbeteren
- beoordelen en subsidiëren evenementen ter promotie van een breed sportaanbod
- opvolging proefproject ‘Multimove voor kinderen’
- opvolging beleid rond kansengroepen (senioren, mensen met etnisch-cultureel diverse
achtergrond, mensen in armoede, mensen met een handicap, jongeren, mensen met
gezondheidsproblemen, …)
Strategische doelstelling 2: ‘De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren
en op alle niveaus’
OD 2.5. Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en werking van de
sportclubs
Instrumenten:
- ondersteuning proefprojecten die bijdragen tot de professionalisering van de sportsector
- opvolging van beleidsinitiatieven
- initiëren van transversaal overleg
Strategische doelstelling 3:‘Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van
integriteit van de sport op alle niveaus’
OD 3.1. Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl
OD 3.2. Naar een efficiënte dopingbestrijding
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OD 3.3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening voorkomen
OD 3.4. Ethisch verantwoord sporten promoten
OD 3.5. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness.
Instrumenten:
- erkennen zonder subsidiëren: 170 keuringsartsen medisch verantwoord sporten
- erkennen en subsidiëren d.m.v. prestatiefinanciering: 25 controleartsen medisch
- verantwoord sporten en 51 controledeskundigen medisch verantwoord sporten
- erkennen en subsidiëren d.m.v. gedeeltelijke prestatiefinanciering (vaste + variabele
- toelage): 7 keuringscentra medisch verantwoord sporten
- herwerken van decreet MVS en opstart nieuw dopingdecreet
Strategische doelstelling 4 ‘Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het
creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende
organisatiestructuur’
OD 4.1: Een overkoepelend en planmatig topsportbeleid
OD 4.3: Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse
werkingsmiddelen Topsport
Instrumenten:
- ondersteunen van Atletiek Vlaanderen en wielerteams Topsport Vlaanderen
- promotie en communicatie
- opvolging sportwetenschappelijke onderzoeken
Strategische doelstelling 5: ‘Het optimaliseren van omgevingsfactoren’;
5.1. De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de sportsector
5.2. Opvolging van de btw-problematiek
Instrumenten:
- opvolgen van DAC-projecten
- ondersteuning proefprojecten die bijdragen tot de professionalisering van de sportsector
- opvolgen en uitvoeren van VIA-akkoorden
- opvolgen van het Dynamo Project
- initiëren van transversaal overleg
Strategische doelstelling 6 ‘Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’
6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke
omgeving
6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur
6.5. De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de vernieuwing van de voetbalstadions
6.6. Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak.
Instrumenten:
- de opvolging van het Vlaams Sportinfrastructuurplan
- opvolgen dossier voetbalstadions
- opvolgen van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
- opvolgen beleidsontwikkelingen ruimtelijke ordening in functie van sport
Strategische doelstelling 7’De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief
sportbeleid’
OD 7.1. Voeren van een kennis-gebaseerd sportbeleid
OD 7.2. Voeren van een meerbeleidsdomein- en bestuurslaagoverschrijdend sportbeleid
OD 7.3. Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie
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OD 7.4. De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve
communicatie
Instrumenten:
- coördineren steunpunt beleidsrelevant onderzoek Sport
- ondersteunen wetenschappelijk onderzoek (top)sport
- overlegmomenten met aanverwante beleidsdomeinen (WVG, Internationaal Vlaanderen,
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen, …)
- evalueren, aanpassen en opvolgen decreet MEVS
- coördineren en uitsturen E-nieuwsbrief Sport voor Allen
- opstarten, coördineren en opvolgen portaalsite SportVlaanderen.be
- opstarten, coördineren en opvolgen website Topsport Vlaanderen
- opvolgen Cijferboek Sport
Strategische doelstelling 8: ‘De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam
sportbeleid wegen op internationale discussies en het internationale sportbeleid’
OD 8.2. Vlaanderen streeft naar een verhoogde en actieve betrokkenheid op multilaterale fora
of binnen internationale instellingen, teneinde de Vlaamse impact op de besluitvorming van
deze organisaties te versterken
OD 8.3. Bestaande bilaterale samenwerkingsverbanden met prioritaire partners verdiepen,
innoverende samenwerkingsvormen exploreren en relaties met nieuwe partners verkennen,
gestoeld op een maximale afstemming van de behoeften en expertise in Vlaanderen
OD 8.4. Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het
buitenland
Prestaties/prestatiedrijvers/parameters:
- het aantal EU-vergaderingen en werkgroepen
- het aantal vergaderingen EPAS
- het aantal internationale samenwerkingsovereenkomsten
voortvloeiende internationale contacten

en

het

aantal

daaruit

PROGRAMMA HH: MEDIA
OD 1.1 Meer ruimte voor kwaliteitsjournalistiek.
aantal onderzoeken uitgeschreven of uitgevoerd door het Steunpunt Beleidsrelevant
Onderzoek Media
resultaten van inhoudsanalyses en monitoring van media-inhoud door/ in opdracht van
het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Media
projecten van de uitgeverijen die gericht zijn op levenslang leren in de sector - nieuw
model
website om aan journalisten en burgers de nodige informatie te verschaffen inzake
openbaarheid van bestuur (via het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek),
aantal projectaanvragen; aantal werkbeurzen; …
aantal gesubsidieerde projecten die het pluralisme en de pluriformiteit binnen de
mediasector versterken
de werking van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (inbegrepen de werking van de
Raad voor de Journalistiek en de bijkomende journalistenpensioenen).
subsidiebesluiten
het project ‘Kranten in de klas’ (KIK), het kwantitatief onderzoek naar de
(verschuivingen van) attitudes bij jongeren en het kwalitatief onderzoek betreffende de
uitbreiding van het project naar nieuwe doelgroepen.
OD 1.2 Een sterke Vlaamse openbare omroep.
jaarverslag VRT
evaluatie door VRM
ESR-begroting VRT
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OD 1.3 Een sterke Vlaamse audiovisuele productiesector.
aantal projectaanvragen
aantal toegekende subsidies
OD 1.4 Leefbare particuliere (lokale en regionale) media.
uitvoering samenwerkingsovereenkomsten met regionale televisieomroepen
eindverslagen regionale televisieomroepen
frequentiebesluit, juridische acties (gevolg van rechtsonzekerheid inzake inhoud en
tenuitvoerlegging van nieuw frequentieplan in de Franse gemeenschap), opvolging
frequentiespectrumbeleid.
behoefte- en marktanalyse van de radiosector
OD 1.5 Media als koplopers in diversiteitsbeleid.
- aantal projectaanvragen
- aantal projectsubsidies
- werking van Trefmedia
- acties bij de VRT
OD 1.6 Adequate toepassing van de regelgeving door de VRM.
- opvolging regelgeving en medialandschap door de VRM
- aantal gerechtelijke procedures
OD 2.1 Mediavaardigheden via een mediawijsheidsbeleid
- uitwerking conceptnota mediawijsheid
- aantal projectaanvragen
- aantal projectsubsidies
- resultaten EU Kidsonline-onderzoek
- aantal onderzoeksopdrachten
- acties bij de VRT
OD 2.2 Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling
- acties VRT
- uitvoering samenwerkingsovereenkomst met regionale televisieomroepen,
- eindverslagen regionale televisieomroepen
- aantal klachten
- resultaten controle op naleving mediadecreet door VRM
- aantal projectaanvragen
- aantal projectsubsidies
- stappenplan toegankelijkheid televisieomroepen
OD 2.3 Toegang tot Nederlandstalige media voor Vlamingen in het buitenland.
- het wereldwijde televisie-aanbod van de stichting ‘Het Beste van Vlaanderen en
Nederland’
- evaluatie overeenkomst BVN
- nieuwe overeenkomst BVN
- eindverslag BVN
OD 3.1 Beschikbaarheid van een divers en kwalitatief digitaal media-aanbod.
- doelmatige financiering digitale archivering
- opvolging auteursrechten
- opvolgen en stimuleren nieuwe toepassingen digitale televisie en gaming
- acties bij de VRT
OD 3.2 Uitbouw van nieuwe platformen voor digitale media.
- zoeken naar oplossingen voor mogelijke instralingsproblemen
- opvolgen technologische ontwikkelingen
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opvolgen digitalisering radiosector
acties bij de VRT

OD 3.3 E-inclusie.
- onderzoek naar mediagebruik en bestaande drempels bij doelgroepen
- acties Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
- initiatieven om digitale kloof aan te pakken
2.4. LINK MANAGEMENTOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING
Hoofdstuk II van de managementovereenkomst omvat de engagementen van het departement
CJSM.
In artikel 6 worden een aantal strategische organisatiedoelstelling geformuleerd, die van
toepassing zijn op de kernopdrachten van het departement, de beleidsuitvoeringen de
management ondersteunende dienstverlening.
Daarnaast houden de strategische en operationele beleidsdoelstellingen uit de beleidsnota’s
Cultuur, Jeugd, Sport en Media een belangrijke opdracht in voor het departement. Deze
doelstellingen zijn eveneens terug te vinden in artikel 6 van de managementovereenkomst.
In artikel 7 wordt de rationalisering van de managementondersteunende dienstverlening naar
voor geschoven als een belangrijk strategisch project.
Artikel 8 tenslotte beschrijft de uitdagingen en projecten die het departement voor zichzelf
weggelegd ziet op vlak van de interne werking.
De strategische en/of operationele beleidsdoelstellingen uit de beleidsnota’s werden
doorvertaald in begrotingsartikelen. Voor wat betreft de organisatiedoelstellingen en de
projecten op het gebied van de interne werking is er geen directe doorvertaling in
begrotingsartikelen, maar worden vooral apparaatkredieten o.a. in de vorm van
personeelskredieten en ander overheadkosten ingezet voor de realisatie van deze
doelstellingen en projecten.
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Het Departement CJSM zet sterk in op de uitvoering en opvolging van het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding. In 2011 ondersteunde het departement een praktijkgerichte
armoedevorming en –intervisietraject om culturele aanbieders meer inzicht te bieden in de
complexe leefwereld van de armoedeproblematiek en om ze te stimuleren een draagvlak te
creëren binnen de organisatie, de drempels aan te pakken die cultuurparticipatie verhinderen
en cultuur op maat aan te bieden. Het proefproject van de Vlaamse vrijetijdspas wil meer
mensen stimuleren om deel te nemen aan het brede vrijetijdsaanbod en heeft specifieke
aandacht voor de drempels die mensen in armoede daarbij ondervinden. Begin 2012 vindt de
publieke lancering van de Vlaamse vrijetijdspas in de pilootregio plaats, daarna wordt de
vrijetijdspas daadwerkelijk geïmplementeerd in de pilootregio. Naast het initiëren en
organiseren van overleg waarin mensen in armoede rechtstreeks aan beleidsparticipatie doen,
ondersteunt het departement ook een participatie-instelling, Demos vzw, die inzet op het
vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen, waaronder personen in
armoede, aan cultuur, jeugd en sport. Daarnaast wil het departement ook een effectieve
kenniswerking rond mediawijsheid ontwikkelen om alle burgers vandaag en morgen in staat
te stellen om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in een steeds meer
gemediatiseerde kennismaatschappij. Om hiertoe te komen, ontwikkelt het departement een
aantal instrumenten: een subsidieregeling, een meerjarenplan in samenwerking met het
beleidsdomein Onderwijs, een opdracht aan het Vlaams Netwerk van verenigingen waar
armen het woord nemen rond beeldvorming, opleiding en de bekendmaking van de
expertendatabank en een veldtekening van het mediawijsheidveld. Tot slot wil het
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departement via een projectoproep de mediasector wijzen op zijn verantwoordelijkheid om te
werken aan meer diversiteit op de werkvloer, in de beeldvorming, in het aanbod en in het
bereik. M.b.t. Jeugd doet het departement een evaluatie van het Participatiedecreet om na te
gaan of het decreet een geschikt instrument is om de participatie van mensen in armoede te
verhogen. Voor wat betreft Sport zal nagegaan worden hoe het project ‘BelgianHomeless
Cup’ na drie opeenvolgende jaren experimentele subsidies verankerd kan worden vanuit een
transversale samenwerking met het beleidsdomein welzijn.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
PROGRAMMA HA
HB0HA0000600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse
andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen (pm)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0
0

0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Op het artikelnummer HB0 HA000 0600 worden diverse andere ontvangsten m.b.t. de
bestaansmiddelen CJSM aangerekend. Net zoals voorgaande jaren worden er in 2012 geen
inkomsten op deze basisallocatie verwacht en wordt deze basisallocatie pro memorie in de
middelenbegroting opgenomen.

HB0HA0011100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - terugbetaling

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

8
0

23
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
23
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
23
0
0

Op het artikelnummer HB0 HA001 1100 worden terugvorderingen van salarissen CJSM
gestort.Voor het begrotingsjaar 2012 wordt hetzelfde bedrag geraamd als het begrotingsjaar
2011.

HB0HA0031120 - sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen
of fondsen - terugbetaling van geko-premies en van premies sociale maribel

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

5
0

5
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
5
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
5
0
0

Op het artikelnummer HB0 HA003 1120 worden terugbetalingen van GEKO-premies en van
premies sociale maribel CJSM aangerekend. Voor het begrotingsjaar 2012 wordt hetzelfde
bedrag geraamd als het begrotingsjaar 2011.
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HB0HA0021620 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de
overheidssector - personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering met verlof voor
opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of
vakorganisaties (art. 48

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0
88

0
98

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
250

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
250

Op het artikelnummer HB0 HA002 1620 worden salarissen van personeelsleden van de
diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdrachten en/of waarvan het salaris ten
laste wordt genomen voor de andere overheden of vakorganisaties aangerekend. Voor het
begrotingsjaar 2012 wordt een terugvordering lonen van 5 personeelsleden voorzien. Dit is
een stijging met 3 personeelsleden ten opzichte van het begrotingsjaar 2011.
HB0HA0047720 - verkoop van overig materieel - roerende vermogensgoederen aangekocht
op de bestaansmiddelen (pm)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0

0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Gelet op het feit dat er in het begrotingsjaar 2012 geen verkopen roerende goederen op
bestaansmiddelen voorzien zijn, wordt het artikelnummer HB0 HA004 7720 pro memorie
opgenomen in de middelenbegroting.
PROGRAMMA HC
HB0HC0000600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse
andere ontvangsten

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

5
0

50
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
50
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
50
0
0

Het artikelnummer HB0 HC000 0600 wordt gebruikt voor ontvangsten welke niet aan andere
artikelen kunnen toegewezen worden. Voor het begrotingsjaar 2012 wordt hetzelfde bedrag
geraamd als het begrotingsjaar 2011.

HB0HC0013810 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,
vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van bedrijven - fonds tot aanmoediging
van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken (art. 26 decreet 06.07.2001)
(pm)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0

0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0
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Het artikelnummer HB0 HC001 3810 wordt pro memorie opgenomen in de begroting.

HB0 HC002 3840 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,
vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen
- terugbetaling van toelagen

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

1.155
0

417
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
400
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
400
0
0

Het artikelnummer HB0 HC002 3840 wordt gebruikt voor de ontvangsten betreffende de
terugvordering van subsidies allerhande. Voor het begrotingsjaar 2012 worden de
ontvangsten geraamd op 400.000 euro. Dit is 17.000 euro minder dan het begrotingsjaar
2011. Deze 17.000 euro had betrekking op een éénmalige terugvordering van een deel van de
subsidie toegekend aan de Waalse Krook.

HB0HC0045912 - kapitaaloverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen: overige
kapitaaloverdrachten - cultuurcontactpunt en burgercontactpunt (co-financiering) (art. 21
programmadecreet bgc 2011)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0

0
40

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
40

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
40

Het departement CJSM ontvangt van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het
Cultuur contactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP) die beiden binnen het
departement Cultuur Jeugd, Sport en Media zijn opgericht. Het CCP werd in 2006 vanuit
Cultuurnet overgebracht naar het Departement en het ECP werd per 01 januari 2009
opgericht. De contactpunten fungeren als contact- en informatiedesk voor het
Cultuurprogramma (CCP) en het Burgerschapsprogramma (ECP) van de Europese Unie en
worden in opdracht van de Europese Commissie georganiseerd.
Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese
Commissie, die telkens ingaat op 01 januari. Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2012
bedraagt 26.650 euro voor CCP en 13.325 euro voor ECP.

HB0 HC003 7720 - verkoop van overig materieel - specifieke roerende vermogensgoederen
(pm)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0

0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Gelet op het feit dat er in het begrotingsjaar 2012 geen verkopen specifieke roerende
goederen voorzien zijn, wordt het artikelnummer HB0 HC003 7720 pro memorie opgenomen
in de middelenbegroting.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

44
PROGRAMMA HF

HB0 HF000 3840 - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen,
vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen
- inning administratieve geldboetes dopingovertreders (art. 53, §2 decreet 13.07.2007)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0
48

0
41

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
41

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
41

Het decreet inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening stelt in artikel 53, §2: er
wordt een begrotingsfonds ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening
opgericht. Het fonds wordt gespijsd met de opbrengsten van de administratieve geldboetes en
de terugbetaling van kosten. Op het krediet van het fonds kunnen enkel uitgaven betreffende
het beleid ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening aangerekend
worden. Voorbeelden hiervan zijn het dekken van kosten voor de werking van de
administratie, het organiseren van dopingcontroles, het voeren van informationele en
promotionele acties, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.
Parameters die invloed hebben op de raming:
Ͳ Aantal overtreders van het decreet inzake medisch en ethisch verantwoord sporten aan wie
een administratieve geldboete wordt opgelegd
Ͳ Bedrag van de boete (variërend van 0 tot 25.000 euro) en de kosten die verbonden zijn aan
de disciplinaire procedure (eerste aanleg + evt. beroep) en de kosten voor controles
PROGRAMMA HH
HB0 HH000 4640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van
administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door vrt (pm)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0

0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Deze basisallocatie staat reeds meerdere jaren in pro memorie.

HB0 HH001 4640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van
administratieve openbare instellingen (aoi) - administratieve geldboetes opgelegd door de
Vlaamse regulator voor de media

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

42
0

89
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
76
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
76
0
0

Artikel 232 uit het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 bepaalt
dat de inkomsten van de administratieve geldboeten, vermeld in artikelen 228 en 229, komen
in de algemene middelenbegroting van de Vlaamse overheid.
Het betreft hier door de Vlaamse Regulator voor de Media geïnde en aan de algemene
middelenbegroting doorgestorte geldboeten. De mediaomroepen betalen de boete aan de
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VRM. Als de boete definitief is, stort de VRM de boete door aan de algemene
middelenbegroting.
Het bijgestelde bedrag van 76 Keuro is de som van drie ramingen 37, 27 en 12 Keuro.
Deze drie ramingen zijn het gevolg van volgende berekeningen.
Ten eerste de raming van 100 Keuro boetes per jaar blijft in 2012 behouden.
De boetes komen niet toe aan de VRM maar worden als ze definitief zijn doorgestort aan de
Vlaamse overheid. De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een
waarderingsregel afwijkende van het besluit vast. De waarderingsregel bepaalt dat: enkel
boetes die opgelegd worden voor 31 augustus, ontvangen zijn en niet betwist worden, in dat
boekjaar doorgestort worden. Berekening raming: 8/12e van 100 Keuro is 67 Keuro. Ervan
uitgaande dat de voorbije jaren hiervan gemiddeld 45% betwist wordt en dus in 2012 niet kan
doorgestort worden, leidt dit tot een geraamde doorstorting van 37 Keuro. Het andere deel, 63
Keuro, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo.
Ten tweede wordt verwacht dat enkele lopende beroepsprocedures bij de Raad van State
tegen beslissingen uit 2010 (26,25 Keuro) een uitspraak kennen in 2012. Deze boetes
bevinden zich in het overgedragen saldo 2011. Daarom wordt er 27 Keuro opgenomen uit het
saldo om in 2012 door te storten aan de Vlaamse overheid.
Ten derde wordt geraamd dat van de boetes die tussen 31/8/2011 en 31/12/2011 werden
opgelegd (raming 4/12e van 100 Keuro = 23 Keuro), er 12 Keuro definitief worden in 2012,
rekening houdend met het feit dat de voorbije jaren gemiddeld 45% betwist werd en dus
voorlopig niet kan doorgestort worden. Daarom wordt 12 Keuro opgenomen uit het
overgedragen saldo 2011 om in 2012 door te storten aan de Vlaamse overheid.
Het door te storten bedrag is in de ESR-begroting van de VRM ingeschreven op ESR4110.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
PROGRAMMA HA
HB0/1HA-X-2-Z/LO - lonen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

7.743
7.743

7.327
7.327

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
7.367
7.367

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
979
8.346
979
8.346

Uitgangspunt voor dit begrotingsartikel is het geïndexeerde krediet 2011 (7.474 keuro VAK
en VEK) voor de betaling van de salarissen en aanverwante vergoedingen en kosten van de
personeelsleden van het Departement CJSM.
Dit bedrag werd verhoogd (28 keuro VAK en VEK) met middelen toegekend door het
beheerscomité Sociale Maribel voor de financiering van bijkomende tewerkstelling binnen
het beleidsdomein CJSM. Daarnaast werd dit krediet verminderd (135 keuro VAK en VEK)
omdat vanuit Bestuurszaken beslist werd dat de bedragen voor de expatriatievergoedingen
(VPS,art. VII 86) en de compenserende toelage voor maaltijdcheques (VPS, art. VII 91 bis)
voor de personeelsleden van de Vlaamse Overheid werkzaam in de Brakke Grond moeten
beschouwd worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’. De corresponderende middelen
werden dan ook overgedragen naar het begrotingsartikel dat de werkingsmiddelen en
toelagen van het departement bevat.
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HB0/1HA-X-4-Z/LO - lonen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VRK

77

98

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
250

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
250

Dit begrotingsartikel omvat het krediet voor de betaling van salarissen ten gevolge van de
terugvordering van salarissen van personeelsleden van het ministerie van CJSM met verlof
voor opdracht waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden.
Op dit ogenblik gaat het om de terugvordering van de salarissen van 5 ambtenaren
(Departement CJSM en Kunsten & Erfgoed), waarbij het totale bedrag ongeveer 250.000
euro bedraagt.

HB0/1HA-X-2-Z/WT - werking en toelagen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.717
1.597

1.554
1.606

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.715
1.768

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.715
0
1.768

Dit begrotingsartikel omvat naast de werkingsmiddelen van het Departement, vooral ook een
aantal werkingsmiddelen die omwille van een gemeenschappelijke aanpak,
gemeenschappelijk beheerd worden voor de entiteiten van het Vlaams ministerie van CJSM.
De eigen werkingsmiddelen (330 keuro VAK en VEK) omvatten kredieten voor
verplaatsingskosten, kosten voor arbeidsgeneeskunde, verzendings¬kosten, telefoniekosten,
voertuigen, reprografie, bureaumateriaal, binnen- en buitenlandse dienstreizen …Naast de
algemene werkingskosten vallen hieronder ook de uitgaven voor vorming en opleiding van de
ambtenaren,
alsook
uitgaven
inzake
Human
Resources
Management
en
organisatieontwikkeling. Specifiek voor het departement CJSM zijn er ook de
expatriatievergoedingen voor de personeelsleden tewerkgesteld te Amsterdam (De Brakke
Grond).
Bij de gemeenschappelijke werkingsmiddelen gaat het om een krediet voor kosten die
gemeenschappelijk zijn voor het ministerie van CJSM, zoals de gebouwgebonden uitgaven en
het onderhoud van gemeenschappelijke voertuigen, naast andere ondeelbare kosten en
gezamenlijke verbruiksgoederen.
Het omvat ook een kleine buffer voor schadevergoedingen als gevolg van lopende
rechtszaken.
Het overgrote deel van dit begrotingsartikel (meer dan 70%) betreft de gezamenlijke
werkingsmiddelen en investeringskredieten inzake IT (1.228 keuro VAK en 1.281 keuro
VEK). In 2012 wordt het IT-beleid zoals dat vorm gekregen heeft in de IT-meerjarenplannen
van het Departement CJSM, ASCW en KenE verder uitgevoerd. Ook hier wordt uitgegaan
van constant beleid. Belangrijke elementen zijn hier gezamenlijke dossieropvolgingsystemen
binnen het ministerie van CJSM, de digitalisering en archivering van documentstromen,
kennis- en informatiedeling, en het online aanvragen van subsidies en attesten. Zowat de helft
van het IT-budget gaat naar investeringen in infrastructuur, het beschikbaar houden van
eindgebruikersinfrastructuur (met inbegrip van de infrastuctuur voor telewerk),
onderhoudskosten, toepassingsmanagement, kosten voor storage, licenties enz.
De stijging van het krediet 2012 ten opzichte van 2011 (161 VAK en 162 VEK) is het
resultaat van enerzijds indexering (26 VAK en 27 VEK) en anderzijds een herverdeling van
middelen voor de expatriatievergoeding en de compenserende toelage voor maaltijdcheques
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voor de personeelsleden van de Vlaamse Overheid werkzaam in de Brakke Grond. (cf.
begrotingsartikel HB0/1HA-X-2-Z/LO – lonen)

HB0/1HA-X-2-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

522
522

529
529

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
540
540

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
38
578
38
578

Het betreft hier de dotatie aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, de adviesraad van het Beleidsdomein CJSM, opgericht bij decreet van 30 november
2007. Behoudens een indexering blijft deze dotatie ongewijzigd.
PROGRAMMA HB
HB0/1HB-H-2-Z/PR - provisies
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

0
0

140
140

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor een provisioneel krediet ten behoeve van het
Beleidsdomein CJSM dat overeenstemde met een door het Beheerscomité van het Fonds
Sociale Maribel toegezegde verhoging van middelen voor bijkomende tewerkstelling.
In de begroting 2011 werd een provisioneel krediet ingeschreven ten behoeve van het
Beleidsdomein CJSM dat overeenstemde met de door het Beheerscomité van het Fonds
Sociale Maribel toegezegde verhoging van middelen voor bijkomende tewerkstelling. Naar
aanleiding van de begrotingscontrole 2011 werd nog een provisie van 29 K toegevoegd
omwille van een door het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel toegezegde verdere
verhoging. Deze middelen worden bij begrotingsopmaak 2012 reeds herverdeeld over de 4
betrokken entiteiten.

HB0/1HB-X-2-Z/PR - provisies
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

0
0

3.749
3.749

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
590
590

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
590
0
590

Op dit begrotingsartikel stond bij begrotingsopmaak 2012 initieel 3.824 keuro.
250.000 euro (VAK en VEK) van dit bedrag is voorzien voor de volledige realisatie van de
vereenvoudiging van de subsidieprocedure (zoals beschreven onder begrotingsartikel
HB0/1HC-X-2-F/WT). Een bedrag van 250 keuro (VAK en VEK) wordt dan ook herverdeeld
naar het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT Tewerkstellingsmaatregelen in de sociaalculturele sector in uitvoering van VIA van het departement CJSM.
De overige middelen worden tussen de beleidsvelden verdeeld:
Kost Administratieve Vereenvoudiging
Cultuur

250 kEuro
2.037 kEuro
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Jeugd
Sport

590 kEuro
947 kEuro
3.824 kEuro

De VIA-uitbreidingsmiddelen Cultuur worden bij de begrotingsopmaak herverdeeld naar
diverse entiteiten en begrotingsartikelen binnen het beleidsdomein Cultuur:
286 keuro HB0/1HC-H-2-D/WT ‘Diversiteits- en participatiebeleid’
88 keuro HC0/1HD-H-2-H/WT ‘Lokaal Cultuurbeleid’
457 keuro HC0/1HD-H-2-B/WT ‘Amateurkunsten’
606 keuro HC0/1HD-H-2-C/WT ‘Sociaal Cultureel Volwassenenwerk’
200 keuro vzw M HUKA
400 keuro HD0/1HE-H-2-C/WT ‘Ondersteuning van de structurele werking van
erfgoedorganisaties, gemeenten en provincies met het oog op een kwaliteitsvolle en
duurzame zorg voor de ontsluiting van het cultureel erfgoed’
De VIA-uitbreidingsmiddelen Sport worden herverdeeld naar het begrotingsartikel
HB0/1HF-G-2-C/WT ‘De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten’.
De VIA-uitbreidingsmiddelen Jeugd zullen in de loop van 2012 via een herverdelingsbesluit
overgezet worden naar het begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-G/WT ‘Aanvullende subsidies
tewerkstelling in de culturele sector’ van de afdeling Jeugd van het Agentschap SociaalCultureel Werk.
PROGRAMMA HC
HB0/1HC-H-2-A/WT - werking en toelagen - vaf en audiovisueel beleid blijven
ondersteunen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

16.212
16.212

15.375
15.375

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
15.490
15.490

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
15.490
0
15.490

Dit begrotingsartikel stemt overeen met operationele doelstelling 24 uit de beleidsnota en
beleidsbrief Cultuur. Het grootste deel van dit krediet (97%) wordt uitbetaald aan het Vlaams
Audiovisueel Fonds (VAF). Tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF werd een
beheersovereenkomst 2010-2013 afgesloten.Voor het werkjaar 2012 wordt in de begroting
een werkingnsubsidie voorzien van 14.991 keuro voor het VAF.
Dit bedrag omvat ondermeer de algemene werkingskosten van het VAF (incl. de bijdrage aan
het huis van de Vlaamse film en aan Location Flanders) waarvoor als referentiebedrag 1.730
keuro geldt. De werkingskosten worden jaarlijks geïndexeerd.
De overige middelen worden als volgt verdeelt (het gaat telkens om referentiebedragen met
een toegelaten afwijking van 10%):
Steun aan de (vnl. niet-projectgebonden) promotie:
Vorming en onderzoek:
Steun aan de creatie:
waarvan:
Fictie:
Documentaire:
Animatie:
FilmLAb:
TV-reeksen:

450 keuro
650 keuro
12.140 keuro,
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Daarnaast ontvangt het VAF ook nog middelen voor de opdracht van de Media Desk (62
keuro). Het betreft een cofinanciering met de Europese Commissie in het raam van het Media
Programma. De Vlaamse overheid en de Commissie financieren elk voor de helft de werking
van de Media desk-Vlaamse Gemeenschap, d.i. een informatiepunt over het Media
Programma, bedoeld om de deelname van plaatselijke professionals aan het programma te
bevorderen. De Media desk is gehuisvest bij het VAF, dat voorziet in een specifieke bijdrage
voor professionele steun bij de opmaak van dossiers.
Een andere belangrijke component binnen dit begrotingsartikel is de deelname van
Vlaanderen aan Eurimages (366 keuro) en aan het Europees Audiovisueel observatorium (19
keuro). Het pan-Europees Coproductiefonds Eurimages is een deelakkoord van de Raad van
Europa, waarvan België stichtend lid is. Momenteel zijn 34 staten lid van Eurimages. Het
doel van het fonds is het ondersteunen van cinematografische en audiovisuele creaties in
Europa via de bevordering van de productie en de circulatie van Europese audiovisuele
werken en door het stimuleren van samenwerking tussen professionelen. De Vlaamse en de
Franse Gemeenschap betalen elk de helft van de Belgische bijdrage.
Het Europees Audiovisueel Observatorium is een Europese dienst in de context van de Raad
van Europa ("verruimd deelakkoord"), het heeft een tweevoudige taak: transparantie creëren
in de Europese audiovisuele sector en informatie verzamelen ten behoeve van experts op
audiovisueel vlak. Het Observatorium telt momenteel 3 leden: 37 Europese staten en de
Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Het Observatorium is
bedrijvig in de sectoren film, televisie, communicatie, video/dvd, multimedia en intellectuele
eigendomsrechten. Het verzamelt markt- en statistische gegevens, juridische
beleidsinformatie en productie- en financieringscijfers. Al deze informatie wordt opgeslagen
in databanken of gepubliceerd in nieuwsbrieven en jaarboeken over de Europese audiovisuele
industrie.
Een deel van de kredieten op dit begrotingsartikel (52 keuro) wordt aangewend voor de
verzending van filmkopieën naar het buitenland via de diplomatieke koffer voor deelname
aan Europese filmfestivals, Vlaamse filmevenementen op vraag van overheden …. De
opvolging hiervan (‘handling’, bewaring, opslag, nazicht en controle)gebeurt door het
Koninklijk Belgisch filmarchief en dient ook vergoed te worden. Daarnaast worden met deze
kredieten ondertitelde vertoningskopieën van recente Vlaamse films aangekocht voor nietcommerciële vertoning in het buitenland. Tenslotte worden ook de vergoedingen voor ad hoc
commissies en jury’s (Cultuurprijs film, Belgische Oscarinzending…) aangerekend op deze
kredieten, evenals de kosten voor een jaarlijkse ontmoeting met de filmsector (‘dag van het
filmberoep’) nav het Internationaal Filmfestival Vlaanderen – Gent en gebeurlijke andere
evenementen.

HB0/1HC-H-2-B/WT - werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele
economie
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.278
1.278

1.269
1.269

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.269
1.269

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.269
0
1.269

Begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-B/WT ‘aandacht voor cultuurmanagement en culturele
economie’ dient voor de realisatie van strategische doelstelling 5 van de beleidsnota/-brief.
Voor deze doelstelling is een budget van 1.269 keuro voorzien. Deze middelen worden voor
het grootste deel (+/-97%) ingezet om de beheersvergoeding aan PMV voor het
beleidsinstrumentarium van CultuurInvest te dragen.
De resterende kredieten worden ingezet voor ad hoc initiatieven die zich situeren op het
snijpunt van cultuur en economie.
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HB0/1HC-H-2-C/WT - werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering bevorderen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

145
145

175
175

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
161
161

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
161
0
161

Dit begrotingsartikel valt samen met strategische doelstelling 3 uit de beleidsnota en –brief
Cultuur. Het beleidsvoorbereidende traject e-cultuur resulteerde in 2006 in diverse
beleidsaanbevelingen die zich situeren op het vlak van visieontwikkeling, sensibiliseren,
kennisopbouw en -deling. Ongeveer driekwart van het krediet op dit begrotingsartikel wordt
ingezet voor het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid; het verder inzetten op
kennisopbouw en -deling en het verder voorbereiden van een beleidskader voor CJSM 20092014. De overheid heeft in dit nieuwe domein nog steeds een belangrijke faciliterende en
stimulerende rol te spelen. Concreet wordt er door de overheid ingezet op een aantal leer- en
demonstratieprojecten en op beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Aldus
worden praktijkontwikkeling, theoretische oefeningen en eerste beleidsmatige verkenningen
verkend, afgetoetst en geëvalueerd. Daarbij is er oog voor de diversiteit binnen het culturele
veld.
De resterende middelen (43 KEUR) op dit begrotingsartikel worden uitgekeerd aan de vzw
Waalse Krook, ter ondersteuning van de algemene werking van deze organisatie (bijdrage in
secretariaatskosten, kosten communicatie en diverse werkingskosten van de vzw).

HB0/1HC-H-2-D/WT - werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.546
1.546

1.356
1.356

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.868
1.868

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.868
0
1.868

Dit begrotingsartikel is gelieerd aan de strategische doelstelling ‘Participatie en diversiteit als
motoren voor vernieuwing verankeren’ (SD 2) uit beleidsnota/-brief. Op dit begrotingsartikel
worden voor het werkjaar 2012 middelen voorzien voor de ontwikkeling van een Vlaamse
Vrijetijdspas (540 keuro). De Vlaamse vrijetijdspas is een algemene voordeelpas die elke
liefhebber van cultuur-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten kan verwerven, met extra
aandacht voor de participatie van doelgroepen en in het bijzonder mensen in armoede die
dankzij de pas extra kansen krijgen. Het project rond de Vlaamse vrijetijdspas kadert in de
beleidskeuze om de wildgroei en veelheid aan lokale en regionale vrijetijdspassen,
kortingssystemen en vrijkaarten ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in
armoede aan te pakken. De eerste fase van het project betreft de uitvoering van een
proefproject te Aalst door de vzw CultuurNet Vlaanderen.
Daarnaast worden deze middelen ook aangewend voor de uitvoering van twee maatregelen
die kaderen in het Participatiedecreet dat op 18 januari 2008 bekrachtigd werd door de
Vlaamse Regering: ‘Cultuurgemeente van Vlaanderen’ en ‘Grootschalige cultuurevenementen’ (406 keuro).
Ook de middelen die het departement ontvangt in uitvoering van artikel 62bis van de
financieringswet voor algemeen cultuurbeleid (de Lotto-middelen) maken deel uit van dit
begrotingsartikel (127 keuro).
Dit begrotingsartikel omvat tevens de werkingsmiddelen van twee organisaties die werkzaam
zijn op het vlak van participatie en diversiteit, met name het Expertisecentrum voor
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islamitische culturen in Vlaanderen (Mana) (184 keuro) en
Culturenhuis Daarkom (508 keuro).

het Vlaams Marokkaans

Tenslotte bevinden zich op dit begrotingsartikel ook de werkingsmiddelen voor het
participatie- en diversiteitsbeleid van het departement (103 keuro). Deze middelen worden
enerzijds gebruikt voor de opdrachten die het departement aan derden geeft ter versterking
van het participatiebeleid. Voorbeelden van opdrachten zijn: de screening van cultuurcentra
op toegankelijkheid voor personen met een beperking, de ontwikkeling van een
vormingspakket voor culturele instellingen met het oog op het betrekken van mensen in
armoede etc. Anderzijds worden deze middelen door het departement gebruikt in functie van
het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid o.a. voor de aanschaf van literatuur, de organisatie
van studiedagen etc.
De middelen op dit begrotingsartikel vertonen een stijging met 512 keuro ten opzichte van
het krediet bij begrotingscontrole 2011. Deze stijging is deels toe te schrijven aan indexen die
toegekend worden (20 keuro). De middelen voor de grootschalige cultuurevenementen (206
keuro) maakten in 2011 nog geen deel uit van dit begrotingsartikel, maar wel van het
begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-D/WT. De werkingssubsidies voor het Vlaams-Marokkaans
cultuurhuis vzw Daarkom worden met 200 keuro verhoogd.
Daar waar in het meerjarenplan aangaande de ontwikkeling van de Vrijetijdspas voor 2011
een bedrag van 454 keuro voorzien werd, is dit voor 2012 540 keuro (+ 86 keuro).

HB0/1HC-H-2-E/WT - werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid
versterken
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

5.056
5.107

4.163
4.163

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
3.789
3.846

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
3.789
0
3.846

Met de middelen van dit begrotingsartikel wordt uitvoering gegeven aan de strategische
doelstelling ‘Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid versterken’ (SD 6). Daarbij
kunnen in grote lijnen de volgende accenten worden onderscheiden.
Een eerste schijf van 1.621.000 euro VAK ( 1.678.000 euro VEK voor 2012) stemt overeen
met een aantal uiteenlopende uitgaven die allemaal tot finaal doel hebben de internationale
dimensie van de Vlaamse culturele sector te versterken en te verankeren. Dit budget wordt
ingezet voor het residentiebeleid (overeenkomsten met internationale residenties in
Vlaanderen en samenwerking met residenties in het buitenland waar Vlaamse kunstenaars
terecht kunnen) en voor de ondersteuning van de Vlaamse aanwezigheid op belangrijke
internationale evenementen en podia. Ook de internationale promotie van de Vlaamse cultuur
krijgt hierbinnen een plaats, oa. door samenwerking met het Paleis voor Schone Kunsten
(Bozar) dat mee internationale uitstraling geeft aan het Vlaamse culturele veld en tevens een
internationaal gesmaakt en gewaardeerd podium biedt aan Vlaamse artiesten en producties.
Daarnaast wordt met dit budget ook de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden
met partnerlanden en –regio’s gerealiseerd. Bijdragen en lidgelden aan multilaterale
organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze organisaties
worden eveneens via deze middelen gefinancierd. Ook de Vlaamse cofinanciering en de
werkingskosten voor het Cultuurcontactpunt en voor het Burgerschapscontactpunt worden
hierop voorzien. Ten slotte worden deze middelen ook ingezet voor de zogenaamde culturele
rugzakjes van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland en voor de
buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers evenals voor de ontvangst
van internationale gasten en delegaties.
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Een tweede schijf van 130.000 euro VAK/VEK is zeer specifiek voorzien voor de
ondersteuning van de internationale uitstraling van de Vlaamse pop- en rockscène. Het is de
bedoeling om aan de hand van projectsubsidies Vlaamse groepen en artiesten de
mogelijkheid te bieden om hun werk op internationale podia te brengen.
De samenwerking met en in Nederland heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in het
internationaal cultuurbeleid. Er zijn dan ook twee huizen gewijd aan de Vlaams-Nederlandse
banden op cultureel vlak, De Brakke Grond in Amsterdam en deBuren in Brussel.
Voor De Brakke Grond wordt 1.498.000 euro VAK/VEK voorzien aan werkings- en
onderhoudsmiddelen.
deBuren is een Vlaams-Nederlands huis waar twee elementen – het Europese debat over
culturele en maatschappelijke onderwerpen en de presentatie van de taal en cultuur van
Vlaanderen en Nederland – nauw met elkaar worden verbonden. Voor deBuren wordt
540.000 euro VAK/VEK voorzien.
Enerzijds steeg het krediet op dit begrotingsartikel met 25 keuro als gevolg van de
indexering. Anderzijds nam het krediet af ten opzichte begrotingscontrole 2011 door een
overdracht van middelen (114 keuro VAK /VEK) naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2G/WT ‘Ontwikkeling en ondersteuning van een divers en vernieuwend professioneel
kunstenlandschap via projectmatige steun voor kunstenorganisaties en kunstenaars’ van de
entiteit Kunsten & Erfgoed. Deze middelen zijn bestemd voor ondersteuning vanuit het
kunstendecreet.
Daarnaast vindt er ook een overdracht van middelen (285 VAK / 228 VEK) plaats naar
begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-E/WT ‘Ontwikkeling en ondersteuning van een
internationaal georiënteerd kunsten-en erfgoedlandschap via projectmatige steun’ (entiteit
Kunsten & Erfgoed). Het gaat hier om de middelen ten behoeve van de Vlaamse
aanwezigheid op het Festival van Avignon (75 VAK / 60 VEK) en op de Biënnale van
Venetië (210 VAK/ 168 VEK).

HB0/1HC-H-4-E/WT - werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid
versterken
K.S.
VRK

Realisatie 2010

BC 2011
40

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
40

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
40

Het departement CJSM ontvangt van de Europese Commissie jaarlijks subsidies voor het
Cultuur contactpunt (CCP) en het Burgerschapscontactpunt (ECP) die beiden binnen het
departement Cultuur Jeugd, Sport en Media zijn opgericht. Het CCP werd in 2006 vanuit
Cultuurnet overgebracht naar het Departement en het ECP werd per 01 januari 2009 in de
schoot van het Departement opgericht. De contactpunten fungeren als contact- en
informatiedesk voor het Cultuurprogramma (CCP) en het Burgerschapsprogramma (ECP)
van de Europese Unie en worden in opdracht van de Europese Commissie georganiseerd.
Jaarlijks wordt er een overeenkomst afgesloten tussen het departement en de Europese
Commissie, die telkens ingaat op 01 januari. Het subsidiebedrag voor het werkjaar 2012
bedraagt 26.650 euro voor CCP en 13.325 euro voor ECP. Daarnaast vraagt de Europese
Commissie aan de Vlaamse overheid een cofinanciering en eigen inbreng voor de werking
van de contactpunten. Die laatste middelen worden voorzien op het begrotingsartikel
HB0/1HC-H-2-E/WT ‘ Internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken.
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HB0/1HC-H-2-F/WT - werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaalculturele sector in uitvoering van via
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

8.883
8.883

8.843
8.843

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Deze middelen op dit begrotingsartikel worden integraal overgezet naar begrotingsartikel
HB0/1HC-X-2-F/WT ‘Tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector in uitvoering
van VIA’. Meer duiding omtrent deze herverdeling is terug te vinden in de toelichting bij het
begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT.

HB0/1HC-H-2-G/WT - werking en toelagen - investeren in culturele infrastructuur
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

0
1.534

0
1.503

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Het betreft hier een uitdovend begrotingsartikel. In het verleden werden voor uitzonderlijke
bouwprojecten investeringssubsidies voorzien op het budget van het departement CJSM.
Meer precies ging het hier om middelen voor de grote werken aan het Museum aan de
Stroom (MAS) en aan het gebouw van DeSingel. De laatste schijven van de gereserveerde
middelen werden vereffend in 2011.

HB0/1HC-H-2-H/WT - werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, uitvoering en -evaluatie
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

394
373

385
527

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
575
575

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
575
0
575

Dit begrotingsartikel sluit aan bij het streefdoel om een ‘Duurzaam beleid te voeren (SD 1).
Op dit begrotingsartikel bevinden zich de middelen voor het nieuwe Wetenschappelijk
onderzoekssteunpunt Cultuur (187 keuro). De middelen voor dit Wetenschappelijk
Onderzoekssteunpunt zijn deels afkomstig van het vroegere Wetenschappelijk
Onderzoekssteunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (HB0/1HC-X-2-H/WT)
Naast de middelen voor het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt Cultuur, wordt er een
beperkt budget (91 keuro) voorzien voor enquêtes, studies en audits naar beleidsrelevante
kwesties.
47 KEUR op dit begrotingsartikel is bestemd voor communicatie. Voor 2012 voorziet het
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
-communicatie omtrent de nieuwe prioriteiten voor het beleidsveld Cultuur;
- communicatie omtrent de doorbraken en acties geformuleerd n.a.v. het Cultuurforum;
- communicatie omtrent het departement als organisatie;
- communicatie omtrent de overkoepelende beleidsthema’s.
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Daarvoor hanteert het departement een mix van verschillende communicatiekanalen:
extranet, websites, evenementen, infovergaderingen, personeelsvergaderingen, campagnes,
trefdagen, brochures, flyers etc.
Verder staat het departement ook in voor de bekendmaking in de Vlaamse media van
subsidies verleend aan de verschillende sectoren van het beleidsdomein en voor de
herinnering aan de uiterste indieningdata van de aanvragen voor deze subsidies, voor de
bekendmaking van wedstrijden, e.d. Tot slot begeleidt het departement ook communicatieinitiatieven i.v.m. de verschillende sectoren waarnaar het zijn dienstverlening richt.
Op dit begrotingsartikel wordt ook een bedrag van 144 keuro voorzien voor het uitreiken van
de Vlaamse cultuurprijzen.
Tenslotte omvat dit begrotingsartikel werkingsmiddelen (106 keuro) die specifiek aangewend
worden voor het organiseren van studiedagen, het volgen van studiedagen, de aankoop van
literatuur, het organiseren van overlegmomenten en andere activiteiten in functie van de
voorbereiding, -de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleid.

HB0/1HC-H-5-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
MAC

20.190
20.190

21.041
21.041
19987

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
20.416
20.416
11.533

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
20.416
0
20.416
0
11.533

Dit begrotingsartikel bevat de dotatie en de vastleggingsmachtiging van het Fonds Culturele
Infrastructuur (FOCI). Meer informatie over de dotatie van het FOCI is terug te vinden onder
deel III, hoofdstuk D 1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR.

HB0/1HC-X-2-D/WT - werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

3.632
3.632

3.247
3.247

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
3.071
3.071

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
3.071
0
3.071

Net als bij begrotingsartikel HB0/1HC-H-2-D/WT wordt het krediet op dit begrotingsartikel
ingezet in uitvoering van het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (bekrachtigd op 18 januari
2008 door de Vlaamse Regering). Het Participatiedecreet spitst zich toe op het verbreden en
verdiepen van de participatie van zoveel mogelijk burgers aan sport, cultuur en jeugdwerk in
Vlaanderen. Om dit te realiseren, voorziet het decreet o.a. in de subsidiëring van drie
organisaties die zich expliciet richten tot respectievelijk de verbreding en de
vernieuwing/verdieping van de participatie, en dit over verschillende sectoren heen
(hoofdstuk II, Afdeling I (art.3 tot art.5). Twee van deze instellingen worden gefinancierd via
dit begrotingsartikel: vzw CultuurNet (2.492.064 euro) en vzw Demos (578.835 euro).
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HB0/1HC-X-2-F/WT - werking en toelagen - tewerkstellingsmaatregelen in de sociaalculturele sector in uitvoering van via
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

10.570
10.570

10.567
10.567

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
22.708
22.708

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
22.708
0
22.708

Voor de uitvoering van de eerste drie VIA-akkoorden, meer bepaald van de maatregelen verhoging van de koopkracht en kwaliteit, werd voor de sociaal-culturele sector een ingrijpende
administratieve vereenvoudiging in de subsidieprocedure uitgewerkt. De nieuwe regeling
werd overlegd met de sociale partners en werd goedgekeurd door de verschillende betrokken
ministers. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is de veralgemening van het één-loketprincipe, zoals het al voor de VIA2-subsidies toegepast werd. Het departement CJSM zal alle
VIA-middelen (van VIA1, 2 en 3, zowel voor de maatregelen kwaliteit én als voor
koopkracht) uitbetalen aan de binnen het beleidsdomein CSJM gesubsidieerde organisaties.
Het Sociaal Fonds zal instaan voor de uitbetaling van:
- De kwaliteitsmiddelen van alle organisaties van pc 329.1 (behalve de direct door CJS
gesubsidieerde organisaties);
- De koopkrachtmiddelen voor de indirect gesubsidieerde organisaties (lokaal jeugdwerk,
cultuurcentra, lokale musea);
- Eindejaarspremie voor de gesco’s van de andere beleidsdomeinen;
- Eindejaarspremie voor de reguliere vte’s en de gesco’s van beroepsopleiding.
Om te kunnen garanderen dat de organisaties per maatregel dezelfde premie per vte krijgen,
ongeacht of ze middelen ontvangen van het Sociaal Fonds of van het Departement, worden
alle VIA-middelen op één basisallocatie gebundeld. De nodige VIA-middelen werden daarom
weggehaald bij de agentschappen K&E en SCWJV en bij het Sociaal Fonds voor het SociaalCultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap.
Het Sociaal Fonds zal niet meer de middelen van het departement ontvangen om een aandeel
in de eindejaarspremie van de reguliere werknemers van de in andere beleidsdomeinen
gesubsidieerde organisaties te subsidiëren. Deze middelen werden overgeheveld naar de
basisallocaties van de betrokken administraties.
De realisatie van het volledige project vereist de inzet van een bijkomend budget van 250.000
euro. Er is afgesproken om dit te financieren met een deel van het budget dat in de begroting
2012 is voorzien voor de VIA – Provisie (Uitbreidingsbeleid) (HB0/1HB-X-2-Z/PR). Zo
zullen de organisaties de subsidie voor de eindejaarspremie van de gesubsidieerde reguliere
werknemers in één bedrag van de functioneel bevoegde administratie ontvangen.

HB0/1HC-X-2-H/WT - werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding uitvoering en - evaluatie
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

250
250

240
240

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
0

Het betreft hier een uitdovend begrotingsartikel. Dit krediet werd in het verleden gebruikt
voor de financiering van het Wetenschappelijk onderzoekssteunpunt Cultuur, Jeugd en Sport.
Na evaluatie van dit wetenschappelijk steunpunt werd echter beslist om vanaf 2012 te werken
met drie afzonderlijke wetenschappelijke onderzoekssteunpunten. De middelen 2012 worden
dan ook bij begrotingsopmaak 2012 als volgt herverdeeld:
96 keuro Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt Cultuur;
96 keuro Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt Sport;
53 keuro Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt Jeugd.
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PROGRAMMA HF: SPORT
HB0/1HF-G-2-Z/LO - lonen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.464
1.464

1.880
1.880

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.918
1.918

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
115
2.033
115
2.033

Dit begrotingsartikel vormt samen met begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-A/WT (cf. onder) de
financiële basis waarop het departement beroep doet voor de uitvoering van de strategische
doelstelling ‘Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een
optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur’.
Vlaanderen stelt een aantal elitesporters, beloftevolle jongeren en ondersteuners te werk.
Het betreft de renners en begeleiders van de wielerploegen Topsport Vlaanderen en de atleten
en begeleiders van Atletiek Vlaanderen, die via het departement CJSM een tewerkstellingcontract krijgen. Via dit begrotingsartikel worden de wedden en toelagen betaald van de
elitesporter in de categorieën A en B, de beloftevolle jongere in de categorieën A en B en de
sportassistenten in de categorieën A tot en met D.
De toename van het krediet BO 2012 (excl. Aanrekeningsregels) ten opzichte van BC 2011 is
het resultaat van de indexering.

HB0/1HF-G-2-A/WT - werking en toelagen - vlaanderen bouwt aan een succesvol
topsportbeleid door het creëren van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk
afgebakende organisatiestructuur
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

3.751
3.732

3.960
3.600

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
3.703
3.703

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
3.703
0
3.703

Zoals de libelé aangeeft, worden de middelen op dit begrotingsartikel ingezet door het
departement om de strategische doelstelling met betrekking tot het topsportbeleid te
realiseren.
Vlaanderen stelt een aantal elitesporters, beloftevolle jongeren en ondersteuners te werk.
Het betreft de renners en begeleiders van de wielerploegen Topsport Vlaanderen en de atleten
en begeleiders van Atletiek Vlaanderen, die via het departement CJSM een tewerkstellingcontract krijgen. Naast de loonkosten (HB0/1HF-G-2-Z/LO) dienen er ook een aantal
werkingskosten betaald te worden. Het gaat om kosten voor o.a. hospitalisatieverzekering,
arbeidsgeneeskunde, maaltijdcheques,….en een aantal werkingskosten verbonden aan
specifieke dossiers. Hiervoor wordt een bedrag van 76 keuro voorzien binnen dit
begrotingsartikel.
Bijna de helft van de middelen op dit begrotingsartikel (47%) zijn middelen die gebruikt
worden om allerlei initiatieven in verband met topsport te financieren. In de eerste plaats
gaat het om de ondersteuning van topsportevenementen in Vlaanderen via het subsidiekanaal
“Topsport Vlaanderen”. Deze evenementen worden getoetst aan vooraf bepaalde criteria en
hebben een Vlaams en internationaal karakter. De stroom aanvragen tot subsidiëring getuigt
van een grote behoefte van sportend en organiserend Vlaanderen. Door ondersteuning van
belangrijke internationale sportevenementen kunnen eigen Vlaamse topsporters en
beloftevolle jongeren zich in Vlaanderen meten met buitenlandse toppers en in eigen land
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internationale ervaring opdoen. De organisatie van prestigieuze topsportevenementen zorgt
tevens voor een grote uitstraling van Vlaanderen in het buitenland.
De Vlaamse voorjaarsklassiekers, met als absoluut hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen,
behoren tot de belangrijkste sportevenementen met een bijzonder grote internationale
uitstraling. Sinds 2 jaar worden de belangrijkste Vlaamse voorjaarsklassiekers samengebracht
onder de noemer “Flanders Classics”. Dit initiatief kan rekenen op een subsidie van 170
keuro.
Internationaal worden wielerwedstrijden meer en meer door de regio’s aangewend als
toeristische motor en dit zowel in eigen regio als over de grenzen heen. Internationaal is er
een overduidelijke tendens dat regio’s wielerevenementen gebruiken als toeristische kapstok.
De wielersport wordt steeds mondialer, en daarom moeten alle wedstrijden steeds
beantwoorden aan hogere eisen (hogere kwaliteitsnormen, zwaarder UCI lastenboek, hogere
financiële vergoedingen voor de teams, bijdrage tot de dopingsbestrijding,...), waardoor de
organisatiekosten in stijgende lijn gaan en subsidiëring noodzakelijk blijkt.
Naast de subsidiëring van de Topsport Vlaanderen-evenementen worden ook de Vlaamse
wielerploegen en Atletiek Vlaanderen al meerdere jaren als topsportprojecten ondersteund.
In 2011 werd Atletiek Vlaanderen uitgebouwd tot een volwaardig beloftenproject, waarvan
de atleten dienen door te stromen naar de elitewerking van de Vlaamse Atletiekliga. Als
dusdanig kan de werking van Atletiek Vlaanderen voortaan als een transitieproject voor
beloftevolle jongeren beschouwd worden, kaderend in één Vlaams topsportbeleid Atletiek.
In 2012 zullen verder stappen gezet worden om, in samenwerking met de Wielerbond
Vlaanderen (Vlaamse topsportfederatie) om de werking van de gesubsidieerde Vlaamse
wielerploegen beter te integreren in één Vlaams topsportbeleid Wielrennen vanaf 2013.
Naast de subsidies voor topsportevenementen en de topsportploegen (wielerploegen en
Atletiek Vlaanderen), vormen ook de werkingsmiddelen voor topsport een belangrijk aandeel
(40%) van de kredieten op dit begrotingsartikel. Het is belangrijk dat sportwetenschappelijk
onderzoek inzake topsport gevoerd wordt in dienst van het Vlaamse topsportbeleid.
Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door de permanente adviescommissie Topsport en
Wetenschap in de schoot van de Task Force Topsport, die advies verleent aan de bevoegde
minister. De wetenschappelijke onderzoeks-projecten voor topsport die vanuit het
departement ondersteund worden, zijn niet gericht op het ondersteunen van de
topsportfederaties en de atleten, maar wel als ondersteuning voor de voorbereiding, de
uitvoering en de evaluatie van het topsportbeleid. Hieronder vallen onder meer de projecten
inzake beleidsvoorbereiding, innovatie, talentdetectie en talentontwikkeling.
Binnen dit begrotingsartikel zijn ook werkingsmiddelen voorzien voor de communicatie en
de promotie van Vlaanderen via het label “Topsport Vlaanderen. Voor alle topsport
gerelateerde activiteiten die ondersteund worden door de Vlaamse overheid (via Bloso of via
het departement CJSM) wordt promotiemateriaal Topsport Vlaanderen ter beschikking
gesteld. Ook de atleten die tewerkgesteld zijn binnen de Vlaamse overheid (via Bloso of het
departement CJSM) dragen het label Topsport Vlaanderen. Op die wijze heeft de visibiliteit
van Vlaanderen en van topsport in Vlaanderen via het label Topsport Vlaanderen een zeer
belangrijke stap voorwaarts gezet.
Daarnaast worden inzake communicatie initiatieven ontwikkeld op gebied van informeren,
communiceren en sensibiliseren. Dit gebeurt door het optimaal benutten van de websites van
Topsport Vlaanderen, het houden van specifieke mediacampagnes, persconferenties en het
verspreiden van nieuwsbrieven, affiches, folders en brochures rond “Topsport”. Het bedrag
dat uitgetrokken wordt voor communicatie rond Topsport bedraagt 200 keuro.
In aanvulling op de werkingsmiddelen voor communicatie- en promotie-initiatieven rond
topsport, worden er ook middelen gereserveerd voor de aankoop van duurzaam materiaal
voor sportpromotie (36 keuro). Hiervoor wordt o.a. geopteerd wanneer de aankoop op termijn
financieel voordeliger is dan wanneer een huurengagement wordt aangegaan. Dit is
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noodzakelijk om de effectiviteit, de efficiëntie en het economisch voordeligste aspect te
kunnen hanteren. Daar de promotiemiddelen- en materialen onderhevig zijn aan slijtage door
slechte weersomstandigheden, op- en afbouw, vervoer, enz. bedraagt de “afschrijving”
gemiddeld twee tot drie jaar. Een geregelde vernieuwing van het promotiemateriaal is
noodzakelijk, wil men de vooropgestelde doelstellingen blijven bereiken.
Bij begrotingsopmaak 2012 wordt het VEK gelijkgesteld aan het VAK. Daartoe worden de
vastleggingskredieten voor communicatie verminderd (285 keuro) door middelen over te
hevelen naar het begrotingsartikel ‘het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid’
(HB0/1HF-G-2-E/WT). Een omgekeerde beweging voltrok zich voor wat betreft de
betalingskredieten (75 keuro). Het krediet op deze basisalloctie steeg ten opzichten van BC
2011 als gevolg van de indexering.

HB0/1HF-G-2-B/WT - werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren
van integriteit van de sport op alle niveaus
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.750
1.750

1.752
1.752

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.782
1.782

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.782
0
1.782

De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend door de cel Medisch Verantwoord
Sporten en dit voor de realisatie van de gelijknamige strategische doelstelling 3 en de
bijhorende operationele doelstellingen.
Het team medisch en ethisch verantwoord sporten heeft als opdracht:
- Het stimuleren en toezicht houden op de medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening
door controles (o.a. dopingcontroles), door preventieve maatregelen en de ontwikkeling van
een gezamenlijke strategie tussen de Vlaamse overheid en de sportvereniging op basis van
de open coördinatiemethode.
- Het erkennen en subsidiëren van sportmedische keuringscentra en controlelaboratoria, het
erkennen van keuringsartsen en het erkennen en vergoeden van controleartsen.
De middelen voor de uitvoering van het beleid rond medisch en ethisch verantwoorde
sportbeoefening worden besteed aan onder meer communicatie rond het beleid Medisch en
Ethisch Verantwoord Sporten, de werking en ondersteuning van de erkende keuringscentra,
projectondersteuning in functie van wetenschappelijk onderzoek inzake dopingbestrijding,
internationale bijdragen aan het WADA, het uitvoeren van dopingcontroles, werkingskosten
voor het team MVS, enz…

HB0/1HF-G-4-B/WT - werking en toelagen - een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren
van integriteit van de sport op alle niveaus
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VRK

66

41

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
41

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
41

Het begrotingsartikel HB0/1HF-G-4-B/WT vormt een aanvulling op het begrotingsartikel
HB0/1HF-G-2-B/WT dat de werkingsmiddelen en toelagen bevat waarmee de cel MVS haar
opdracht uitvoert. Op het krediet van het fonds kunnen enkel uitgaven aangerekend worden
betreffende het beleid ter bevordering van de medisch verantwoorde sportbeoefening zoals
het dekken van kosten voor de werking van de administratie, het organiseren van
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dopingcontroles, het voeren van informationele en promotionele acties, het ondersteunen van
wetenschappelijk onderzoek.

HB0/1HF-G-2-C/WT - werking en toelagen - de sportparticipatie verhogen zodat meer
mensen levenslang sporten
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

2.571
2.588

4.856
4.816

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
5.336
5.336

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
5.336
0
5.336

Eén van de hoofddoelstellingen van het Vlaamse sportbeleid is de sportparticipatie verhogen
zodat meer mensen levenslang sporten. Hiertoe dienen de nodige randvoorwaarden voorzien
te worden om alle inwoners in Vlaanderen aan te moedigen om in hun directe omgeving
kwaliteitsvol en gezond te sporten en op die manier een zichtbaar verschil in toename in de
sportparticipatiegraad en optimalisering van de context (kwaliteitsvol en gezond sporten) te
bewerkstelligen. In de eerste plaats staat het voeren van een integraal en coherent Sport voor
Allen-beleid centraal, waarbij alle actoren optimaal betrokken worden. Daarnaast wordt
voldoende ruimte voorzien om innovatieve initiatieven en experimentele sportprojecten te
ondersteunen die kunnen bijdragen tot de realisatie van deze beleidsdoelstelling, met het oog
op een eventuele latere verankering in het sportbeleid.
Het leeuwendeel van dit krediet betreft subsidiemiddelen, nl. 97% versus 3%
werkingsmiddelen. Binnen de subsidiemiddelen wegen vooral de subsidies voor de
proeftuinen participatiebeleid sport (2163 keuro) en de kredieten voor de sociale en
experimentele projecten binnen het sportbeleid door (2168 keuro) in het budget.
De vijf specifieke proeftuinen ‘Verenigingsondersteuning’, ‘Open Stadion’, ‘Opleiding en
Vorming van Buurtsportbegeleiders’, ‘Sport in grootsteden’ en ‘Brede School’ binnen het
participatiedecreet worden in 2012 verder gezet.
De andere subsidiemiddelen binnen dit begrotingsartikel zullen besteed worden aan de
uitvoering van de experimentele projecten die in de Beleidsbrief 2011-2012 uitgebreid
omschreven worden. Het betreft experimentele projecten die inzetten op een zo breed
mogelijke sportparticipatie met de focus op een levenslange, gezonde en kwalitatieve
sportbeoefening, met speciale aandacht voor kinderen, senioren en mensen met een handicap.
Steeds wordt de nadruk gelegd op competentie-ontwikkeling en professionalisering in de
sportsector om een kwalitatief hoogstaand sportaanbod te garanderen.
Voorbeelden van deze experimentele projecten zijn: Multimove voor kinderen, G-sport,
seniorensport, coach de jeugdcoach, AS-MS in beweging, Fitte ondernemer, Officiële
tewerkstelling in de sportclub, ethisch verantwoord sporten
Ethisch verantwoord sporten zal ook in 2012 verder gepromoot worden. Er zal verder ingezet
worden op communicatie, kennisdeling, sensibilisering en bewustmaking aangaande ethiek in
de sport.
Inzake acties rond de problematiek van seksueel misbruik is er voor de sportsector en de
overheid een belangrijke rol weggelegd. In overleg met de Vlaamse ministers van Welzijn en
van jeugd werd beslist om één centraal meldpunt “misbruik en geweld” uit te bouwen binnen
de reeds bestaande professionele hulpverlening. Daarnaast start de realisatie van een
infromatie- en sensibiliseringscampagne naar de brede bevolking toe.
Naast de proeftuinen sport en de experimentele projecten, worden er ook subsidiemiddelen
vrijgemaakt voor de sociale maatregelen toegankelijkheid (440 keuro), de evenementen ter
promotie van een breed sportaanbod (182 keuro), de sportgemeente van Vlaanderen en de
campagne Ventousiast-Ventourist (53 keuro).

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

60

Deze subsidiemiddelen zullen besteed worden aan projecten die de toegankelijkheid voor
bepaalde kansengroepen tot sport wil vergroten en de algemene deelname aan
sportactiviteiten in Vlaanderen wil verhogen. Hiertoe zal in 2012 verder worden ingezet op
de uitvoering en opvolging van het VAPA, de verankering van de Belgian Homeless Cup en
het project ‘toeleiding van kansengroepen naar sportkampen’.
Voor de uitwerking van de acties in het kader van het toegankelijk maken van
sportevenementen zal ook in 2012 een beroep gedaan worden op de expertise van vzw Intro.
Met betrekking tot de doelgroep mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, zullen
op basis van de expertnota van de werkgroep sport en interculturaliteit een aantal
beleidsaccenten ontwikkeld worden die de sportsector moeten versterken in het omgaan met
etnisch-culturele diversiteit.
Tevens zullen evenementen die bijdragen tot het promoten van een breed sportaanbod verder
ondersteund worden om op die manier een zo breed mogelijke sportbeoefening in Vlaanderen
te bevorderen.
De actie Ventourist-Ventousiast draagt bij aan de realisatie om de sportparticipatie van de
Vlamingen te verhogen en besteedt ook specifieke aandacht aan “kansengroepen zoals
personen met een handicap”.
De 3% werkingsmiddelen die deel uitmaken van dit begrotingsartikel worden aangewend om
de bevolking via een actieve communicatie te informeren over het sportbeleid in Vlaanderen.
Er worden voortdurend inspanningen geleverd om dit zo efficiënt en optimaal mogelijk te
laten gebeuren. Zo wordt de nieuwe portaalsite www.sportvlaanderen.be op continue basis
up-to-date gehouden en wordt ook de maandelijkse e-nieuwsbrief sport in 2012 verder gezet.
De toename van het krediet op dit begrotingsartikel ten opzichte van BC 2011 kan enerzijds
toegeschreven worden aan de indexering en anderzijds aan de overheveling van een deel van
de middelen voor Sport uit de provisie VIA-uitbreidingsbeleid (472 keuro) 2012 naar dit
begrotingsartikel.

HB0/1HF-G-2-D/WT - werking en toelagen - ontwikkeling, professionalisering en
optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

4.283
4.285

4.189
4.189

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
4.595
4.595

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
4.595
0
4.595

Dit begrotingsartikel vormt de financiële basis voor het departement voor de realisatie van
een viertal strategische doelstellingen (en bijhorende operationele doelstellingen):
- ‘De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus’ (SD2)
- ‘Het optimaliseren van omgevingsfactoren’ (SD5),
- ‘De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid’ (SD7) en
- ‘De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op
internationale discussies en het internationale sportbeleid (SD8)
83% van dit krediet bestaat uit subsidies voor de aanvullende tewerkstelling in de sector
sport. Om de professionalisering van de sportsector in Vlaanderen te realiseren zullen ook in
2012 initiatieven genomen worden die een meer professionele omgeving voor de sporter
zouden moeten creëren en die van de sportsector op langere termijn een aantrekkelijke
werkgever moeten maken. Voor de bestaande projecten van ex-DAC’ers sport zal op basis
van het in 2011 uitgevoerde onderzoek van de diverse mogelijkheden tot integratie bekeken
worden voor welke projecten het wenselijk en haalbaar is om deze te integreren in een
overkoepelende structuur.
Daarnaast wordt zo’n 14% van dit krediet besteed aan wetenschappelijk onderzoek.
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230 keuro wordt uitgetrokken voor het nieuwe wetenschappelijk onderzoekssteunpunt sport.
Van deze 230 keuro is 96 keuro afkomstig van het vroeger gemeenschappelijke
onderzoekssteunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (HB0/1HC-X-2-H/WT). In 2012 zal het nieuw
opgericht steunpunt beleidsrelevant onderzoek Sport operationeel zijn, waarbij
onderzoeksprojecten in het kader van zes onderzoekslijnen gevoerd zullen worden:
‘monitoring en longitudinale opvolging van participatie’, ‘fitheid en gezondheidsparameters’,
‘optimalisatie van organisatievormen van en toeleiding naar het sportaanbod in Vlaanderen’,
‘sport op jongerenmaat’, ‘sport en gezondheid’, ‘sportinfrastructuur’ en ‘talent en topsport’.
Naast de specifieke sport-gerelateerde onderzoekslijnen zal ook de participatiesurvey verder
gezet worden.
Naast de middelen voor het wetenschappelijk steunpunt wordt ook financiële ruimte voorzien
(418 keuro werkingsmiddelen) voor specifieke onderzoeksprojecten die inspelen op actuele
noden in het licht van experimenteel en innovatief sportbeleid.
Een derde pijler binnen dit budget (3%) vormen de werkingsmiddelen voor uitgaven in het
kader van internationaal en Europees sportbeleid en de subsidies voor internationale
sportprojecten. Samen goed voor 154 keuro.
Om de Vlaamse impact op internationale besluitvorming te versterken zal gestreefd worden
naar verhoogde en actieve aanwezigheid en betrokkenheid van Vlaanderen op multilaterale
fora, zoals de Europese Unie en de Raad van Europa. Daarnaast zullen ook de bestaande
bilaterale samenwerkingsverbanden verder gezet worden, waarbij ingezet wordt op
uitwisseling van expertise en goede praktijken die voor beide partijen relevant en nuttig zijn.

HB0/1HF-G-2-E/WT - werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

80
764

11.606
6.656

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
4.689
6.695

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
4.689
0
6.695

69 % van de beleidskredieten en 90% van de betaalkredieten op dit begrotingsartikel wordt
ingezet voor de sportinfrastructuur van de particuliere sector. Deze kredieten hebben
verschillende bestemmingen:
1) Reglement sportinfrastructuur aan de particuliere sector
Deze kredieten dienen o.a. om engagementen uit het verleden te betalen i.h.k.v. het
“reglement voor subsidiëring van sportinfrastructuur aan de particuliere sector” d.d. 4 juli
2008. Deze subsidies werden per begunstigde vastgelegd in 2008. Volgens het Besluit van
de Vlaamse Regering worden de toegekende subsidies uitbetaald naargelang de vordering
der werken, leveringen of diensten en op zicht van vorderingsstaten en facturen.
Volgens onderstaande betaalkalender die gebaseerd is op de te verwachten vorderingen
van de werken, opgesteld i.s.m. Team Gesubsidieerde Infrastructuur, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, die de dossiers opvolgt, blijkt dat in 2012 in totaal 263.500 euro
VEK’s moeten worden voorzien.
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Naam Begunstigde
Noliko Volleybalclub Maaseik
KTA Brugge
Atletiekclub Hulshout
Sportmuseum Vlaanderen
Wielerpiste Defraeye-Sercu
KUL
KUL
West-Vlaamse
Bergsportvereniging
JAP vzw
Sporta-centrum Tongerlo
Rapid Hockey Club Temse
K.M.T.H.C.-IMMO
Kempische Kajakschool
TOTAAL

Bedrag

2010

2011

101.151,21
287.000,00
0,00
21.241,47
72.000,00
133.760,00

185.848,79
0,00
170.258,53
0,00
153.240,00

72.000

0,00

0,00

72.000,00

53.000
80.000
191.500
143.000
191.000
2.238.000

0,00
0,00
48.960,00
19.915,80
0,00
684.028,48

53.000,00
80.000,00
142.540,00
123.084,20
191.000,00
1.098.971,52

263.500

191.500
287.000
287.000
191.500
191.500
72.000
287.000

2009

2012

191.500

191.500

191.500,00

2)

VUB-sporthotel: het betreft hier eveneens een engagement uit het verleden waarvoor
middelen werden gereserveerd. Dit project heeft echter vertraging opgelopen.

3)

Nieuwe initiatieven: bovenlokale sportinfrastructuur en aankoop van gronden
Een eerste pijler moet tegemoetkomen aan de noden voor bovenlokale
(top)sportinfrastructuur. Zowel in de beleidsnota sport 2009-2014 als de beleidsbrief
sport 2010-211 wordt uitdrukkelijk verwezen naar het creëren van mogelijkheden voor
elke topsporter om te trainen in kwalitatief hoogstaande topsportinfrastructuur. Voor de
inplanting van dergelijke initiatieven is een weldoordachte bovenlokale strategie nodig.
De tweede pijler omvat de aankoop van nieuwe gronden die kunnen gevrijwaard worden
voor sport en recreatie. Vrije ruimte is erg schaars in Vlaanderen en de nood aan extra
sportoppervlakte is zeer groot, zoals bleek uit de laatste behoeftestudie van het
Steunpunt Sport. Vooral ook voor sporten met een bijzondere impact op ruimtelijke
ordening, milieu en/of natuur is het erg moeilijk om geschikte locaties te vinden, laat
staan dat een geïnteresseerde initiatiefnemer in staat zou zijn deze autonoom te
verwerven. De Vlaamse overheid wil de zoektocht naar broodnodige extra gronden voor
sport ondersteunen, zonder nadien noodzakelijk zelf voor de exploitatie in te staan.
Een tweede pakket van middelen (1000 VAK en 175 VEK) wordt voorzien voor de
flankerende maatregelen in het kader van de financiering van de voetbalstadions. Het
betreft hier eveneens een engagement uit het verleden. Binnen het project
“multifunctionele voetbalstadions” zullen, afhankelijk van de vooruitgang van de
concrete plannen van de verschillende initiatiefnemers, door PMV ook in 2012 de
onderhandelingen voor het toekennen van een achtergestelde lening opgestart of
verdergezet worden.
Tenslotte bevat dit begrotingsartikel ook nog werkingsmiddelen (475 keuro). Deze
middelen worden aangewend voor de verdere afhandeling van het Vlaams
Sportinfrastructuurplan: extern advies en werkingsmiddelen departement CJSM.
De drastische daling in het vastleggingskrediet BO 2012 ten opzichte van BC 2011 is toe
te schrijven aan het feit dat bij BC 2011 5000 keuro werd toegevoegd voor de aankoop
van gronden. Aangezien het hier een eenmalig feit betrof, wordt bij BO 2012 dit bedrag
terug in mindering gebracht.
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HB0/1HF-G-2-F/WT - werking en toelagen - het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid d.m.v. alternatieve financiering
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

28
28

554
554

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
853
853

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
853
0
853

De Vlaamse Regering wil een inhaalbeweging in sportinfrastructuur verwezenlijken en
werkte daarom het Vlaams Sportinfrastructuurplan uit. Via de methode van alternatieve
financiering wil zij sportinfrastructuur realiseren. De alternatieve financiering bestaat in een
PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), waarbij verschillende projecten per
deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden, kunstgrasvelden) worden
geclusterd en in de markt geplaatst. De multifunctionele sportinfrastructuurprojecten worden
individueel in de markt geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er voor elk
deeldomein
en
per
multifunctioneel
sportinfrastructuurproject
een
private
projectvennootschap opgericht. Deze projectvennootschap zal dan een DBFM-contract
(Design, Build, Finance, Maintenance) aangaan met het geselecteerde lokale bestuur.
In ruil voor het beschikbaar stellen en houden van de sportinfrastructuur betaalt het lokale
bestuur aan de projectvennootschap een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse
Regering subsidieert maximaal 30% van deze jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.
Bovenstaand principe is vastgelegd in het decreet betreffende een inhaalbeweging in
sportinfrastructuur via alternatieve financiering, dat op 14 mei 2008 werd goedgekeurd door
het Vlaams Parlement. In dit decreet werd een groeiscenario uitgewerkt voor de kredieten.

HB0/1HF-G-2-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

94.139
94.139

94.904
94.904

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
97.384
97.384

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
4.019
101403
4.019
101.403

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
6.542
6.542
7.633

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
6.542
0
6.542
0
7.633

Cf. Deel III, hoofdstuk C1: IVA rp Bloso

HB0/1HF-G-5-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
MAC

4.953
4.953

4.542
4.542
4542

Cf. Deel III, hoofdstuk C1: : IVA rp BLOSO
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PROGRAMMA HH: MEDIA
HB0/1HH-B-2-Z/LO - lonen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

14.106
14.106

14.106
14.106
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
14.106
14.106
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
14.106
0
14.106
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel kan niet rechtstreeks gelinkt worden aan een operationele doelstelling
maar werd in het leven geroepen in het kader van het nakomen van de verbintenissen die
aangegaan werden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.
In de beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap wordt
bepaald dat de pensioenverplichtingen worden overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap,
en dat de VRT samen met de Vlaamse Regering vóór 15 januari 2012 een technisch dossier
uitwerkt dat de modaliteiten vastlegt waarbinnen de overdracht van de
pensioenverplichtingen wordt geconcretiseerd.

HB0/1HH-B-2-A/WT - werking en toelagen - beleidsvoorbereiding en -evaluatie
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

550
550

556
556
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
663
663
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
663
0
663
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel beslaat de werkingsmiddelen voor mediabeleid en moet toelaten alle
beleidsvoorbereidende taken en beleidsrelevant onderzoek te financieren. Er kan m.a.w.
gesteld worden dat dit artikel ondersteunende maatregelen en initiatieven mogelijk maakt die
betrekking hebben op de diverse operationele doelstellingen die opgenomen zijn in de
beleidsbrief 2011-2012.
Het gaat hier om specifieke werkingskredieten die aangewend worden voor opdrachten van
voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Mediabeleid zoals gerechtskosten, juridische
ondersteuning en het verrichten van onderzoeksopdrachten en studies. Tevens worden deze
middelen aangewend voor recurrente uitgaven voor de licentie voor een specifieke
berekeningstool voor de frequenties, externe communicatie, directe werkingskosten media
(events, strategische dagen en ronde tafels met de sector, zendingen, …).
Anderzijds gaat er een belangrijk deel van dit begrotingsartikel naar het nieuw op te richten
steunpunt beleidsgericht onderzoek Media. Dit steunpunt wordt zowel betoelaagd vanuit de
begroting Wetenschapsbeleid als vanuit het eigen beleidsdomein. Hiertoe werd een extra
budget van 100 Keuro toebedeeld aan dit begrotingsartikel.
Wat betreft de taken van het Steunpunt, worden in hoofdzaak een monitoring van de mediainhoud en het mediagebruik naar voren geschoven.
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HB0/1HH-B-2-B/WT - werking en toelagen - stimuleren van mediawijsheid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

1.140
1.140

1.490
1.490
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
2.153
2.153
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
2.153
0
2.153
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel kan in grote mate gelinkt worden aan operationele doelstelling 2.1. Ook
het punt punt 1.1.8 Leesbevordering wordt, gezien de link met het beleid rond mediawijsheid,
hieronder gebracht..
In grote mate zal dit begrotingsartikel aangewend worden ter financiering van het het project
Kranten in de Klas (KIK), waarvan een klein deel ook naar de onderzoeksopdracht KIK (=
evaluatie van het project KIK) kan gaan. Daarnaast werd op dit artikel extra ruimte gecreëerd
voor allerhande uitgaven in het kader van mediawijsheid, waaronder zowel het toekennen van
subsidies als het aanwenden van werkingsmiddelen dient te worden verstaan. In samenspraak
met Onderwijs wordt een plan mediawijsheid uitgewerkt waarvan in de loop van 2011-2012
verdere acties worden uitgerold.
Om het beleid rond mediawijsheid te operationaliseren wordt voor 2012 het budget van dit
begrotingsartikel opgetrokken met 660 Keuro, waarvan 560 Keuro afkomstig is van het
begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-D/WT Stimuleren van innovatieve media-initiatieven.

HB0/1HH-B-2-C/WT - werking en toelagen - bevorderen van de diversiteit en pluriformiteit
van de media
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

1.854
1.854

1.755
1.755
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.829
1.879
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.829
0
1.879
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel kan gelinkt worden aan operationele doelstelling 1.1 Meer ruimte voor
kwaliteitsjournalistiek, met meer bepaald punt 1.1.7. Pluralisme en pluriformiteit in de media
en met operationele doelstelling 1.5 Media als koplopers in diversiteitsbeleid.
Het gebruik van de middelen op dit begrotingsartikel is sterk afhankelijk van de initiatieven
vanuit de sector en vanwege externe organisaties (het betreft hier zowel binnenlandse als
Europese gecofinancierde projectsubsidies). Met dit geld wil de Vlaamse overheid over
voldoende middelen beschikken om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de diversiteit
en pluriformiteit van de media. Ook wordt de subsidie aan levensbeschouwelijke
verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt voor het verzorgen
van radio- en televisieprogramma’s bij de VRT (= uitzendingen door derden) op dit
begrotingsartikel aangerekend.
In het kader van de begrotingsopmaak 2011 werd onder meer een aparte basisallocatie
gecreëerd om bepaalde Europese mediaprojecten mede te ondersteunen onder de vorm van
cofinanciering. Voor 2011 werd in dit kader steun verleend aan het project Villa Cross
Media. Dit is een project dat sociale integratie, culturele uitwisseling, identiteit en
medezeggenschap in het kader van mediawijsheid wil bevorderen en dit met een Europese
dimensie. De uitvoering van het project loopt nog tot 2013. Voor 2012 tem 2014 dienen er
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wel nog vereffeningskredieten (VEK) toegekend worden aan deze projectsubsidie. Voor 2012
diende bijgevolg 50K euro ingeschreven te worden (het vastleggingskrediet (VAK) werd
voor 2012 op 0 gebracht).
Voor 2012 werd via een interne compensatie een extra budget van 52 Keuro overgeheveld
(afkomstig van het begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-D/WT Stimuleren van innovatieve
media-initiatieven) naar dit begrotingsartikel om meer ruimte te creëren voor nieuwe
initiatieven, met o.m. specifieke aandacht voor diversiteit.
Conform de artikelen 35 en 36 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep
en televisie, wordt aan de erkende levensbeschouwelijke verenigingen en aan een organisatie
die de belangen van de gezinnen behartigt, de mogelijkheid gegeven om televisie- en/of
radioprogramma’s te verzorgen op de VRT.
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 werden, voor het verzorgen van
televisieprogramma’s, 6 levensbeschouwelijke verenigingen erkend: de Katholieke Televisie
en Radio-Omroep, Het Vrije Woord / Lichtpunt, Pro-Erts, de Moslim Televisie en RadioOmroep, de Israëlitisch Godsdienstige Uitzendingen en de Orthodoxe kerk.
Eveneens bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 werden, voor het
verzorgen van radioprogramma’s, 6 levensbeschouwelijke verenigingen en een
gezinsorganisatie erkend: de Katholieke Televisie en Radio-Omroep, de Humanistisch
Vrijzinnige Radio, Pro-Erts, de Moslim Televisie en Radio-Omroep, de Israëlitisch
Godsdienstige Uitzendingen, de Orthodoxe kerk en de Gezinsbond.
De erkenningen van deze verenigingen geldt voor een duur van 5 jaar.

HB0/1HH-B-2-D/WT - werking en toelagen - stimuleren van innovatieve media-initiatieven
K.S.
VAK
VEK
VRK
MAC

Realisatie 2010

BC 2011
1.500
1.500
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
604
554
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
604
0
554
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel kan gelinkt worden de strategische doelstelling 3. Media stimuleren als
partners in een vooruitstrevende informatiemaatschappij, met onder meer een specifieke
focus op de doelstelling 3.1.3 Stimulerend beleid met betrekking tot gaming (= OD 3.1
Divers en kwalitatief aanbod).
De mediasector is een creatieve en arbeidsintensieve industrie, waarin naast uitgevers en
omroepen een netwerk van creatieve mediamakers en productiehuizen een belangrijke rol
vervullen. Binnen deze brede mediasector is er behoefte aan meer mogelijkheden voor
vernieuwing en innovatie. Daarbij gaat het niet noodzakelijk of alleen over technologische
innovatie, maar veeleer over innovatie die zich situeert op het vlak van nieuwe vormen van
(digitale) archivering, presentatie en ontsluiting; nieuwe formats of manieren van
crosssectorale samenwerking of nieuwe manieren om de mediaconsument beter te bereiken of
te betrekken bij de media. Ook pistes die de kwaliteit van de media of journalistiek kunnen
verhogen zoals bijvoorbeeld nieuwe vormen van dataverwerving, -verwerking en -publicatie,
behoren tot de mogelijkheden.
Om dergelijke initiatieven mogelijk te maken werd voor 2011 een budget van 1.500 k euro
ingeschreven onder dit begrotingsartikel. Met de creatie van het Media Innovatie Centrum
vanaf 2012 wordt een belangrijk deel van deze noden ingevuld waardoor er voor het
begrotingsjaar 2012 op deze basisallocatie een compensatie geboden wordt voor meervragen
op de andere begrotingsartikelen binnen het begrotingsprogramma H media, wat het
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beschikbaar budget op dit begrotingsartikel terugbrengt tot 604 Keuro VAK en 554 keuro
VAK.

HB0/1HH-B-2-E/WT - werking en toelagen - bevorderen van een sterke audiovisuele
productiesector
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011
4.000
4.000
0
0

VAK
VEK
VRK
MAC

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
4.004
4.004
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
4.004
0
4.004
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan de operationele doelstelling 1.3 Sterke Vlaamse
audiovisuele productiesector.
Een divers en kwalitatief audiovisueel aanbod is belangrijk voor een gevarieerde en
gewaardeerde media-participatie en een bloeiend medialandschap.
In het afgelopen beleidsjaar werd de beheersovereenkomst met het Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF) voor het Mediafonds voorbereid en goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
De tekst werd getekend op 2 mei 2011. Deze beheersovereenkomst voorziet in een
financiering van 4 miljoen euro die diverse en kwalitatieve Vlaamse tv-reeksen dient te
stimuleren. Het aandeel werkingskosten ten gunste van het Mediafonds kent een jaarlijkse
indexatie.

HB0/1HH-B-2-F/WT - werking en toelagen - bevorderen van kwaliteitsjournalistiek en
talentmanagement in de media
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

1.458
1.458

1.349
1.349
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.548
1.548
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.548
0
1.548
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel is gelinkt aan een operationele doelstelling 1.1 Meer ruimte voor
kwaliteitsjournalistiek, en meer specifiek met de doelstellingen:
 1.1.2. Een diverse en kwaliteitsvolle geschreven pers,
 1.1.3 Reflectie over opleidingen en levenslang leren,
 1.1.4 Talentmanagement,
 1.1.6. Steun voor onderzoeksjournalistiek en
 1.1.9. Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Raad voor de Journalistiek.
2011 werd binnen mediabeleid gezien als een overgangsjaar om zich te beraden over de
steun aan de pers in de toekomst. Er werd een evaluatie uitgevoerd van de steun aan de pers
in het verleden en er werd eveneens een onderzoek uitgevoerd naar de journalistieke
opleidingen in Vlaanderen, met als doel meer inzicht te krijgen in hoe de opleidingen en de
noden van de uitgevers al dan niet op elkaar afgestemd zijn. In samenspraak met de
geschreven perssector zal voor 2012 ingezet worden op naschoolse opleiding van mensen die
professioneel actief zijn in de media. Er zal samen met de sector bekeken worden hoe er tot
een nieuw model gekomen kan worden dat het levenslang leren in de sector efficiënt
ondersteunt.
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Voor 2012 staat in het kader van steun aan de geschreven perssector een budget van 1 mio
euro ingeschreven. Dit is het oorspronkelijke budget dat jaarlijks werd voorzien voor de steun
aan de pers.
Op dit begrotingsartikel zal voor 2012 tevens opnieuw 300.000 euro vrijgemaakt worden
voor het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Het Fonds heeft de voorbije 10
jaar een belangrijke rol gespeeld om de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen scherp te
houden en ervoor te zorgen dat journalisten kwalitatief werk kunnen verrichten dat zij zonder
deze steun onmogelijk zouden kunnen realiseren.
Er zal, in uitvoering van de resolutie betreffende de opwaardering van de
buitenlandberichtgeving in de Vlaamse media, specifiek aandacht gevraagd worden voor een
aanzienlijk aandeel werkbeurzen buitenlandberichtgeving binnen de werking van het Fonds.
Het subsidiedossier in het kader van steun aan de Vlaamse Vereniging van
Beroepsjournalisten (VVJ) omvat 3 luiken: de werking van de Vlaamse Vereniging van
Beroepsjournalisten (VVJ), de verplichte overdracht aan de Rijksdienst voor Pensioenen en
de participatie in de werking van de Raad voor de Journalistiek.
Voor het begrotingsjaar 2012 zal net als in de voorbije jaren een totale subsidie van 248.000
euro worden toegekend. Dit bedrag is opgedeeld in 3 delen:
- 54.540 euro voor de toekenning van een bijkomend pensioen ten gunste van
beroepsjournalisten;
- 103.460 euro als bijdrage in de werkingskosten van de VVJ;
- 90.000 euro ter financiering van de werking van de Raad voor Journalistiek, à rato van
50%.
Voor 2012 werd via een interne compensatie een budget (afkomstig van het begrotingsartikel
HB0/1HH-B-2-D/WT Stimuleren van innovatieve media-initiatieven) van 199 Keuro
overgeheveld naar dit begrotingsartikel.

HB0/1HH-B-2-G/WT - werking en toelagen - stimuleren van kwaliteitsvolle regionale media
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

2.076
2.076

2.076
2.076
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
2.076
2.076
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
2.076
0
2.076
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel kan grotendeels gelinkt worden aan operationele doelstelling 1.4.
Leefbare particuliere (lokale en regionale) media, meer bepaald aan het onderdeel gewijd aan
regionale televisie (punt 1.4.1), en in mindere mate aan operationele doelstelling 2.3
Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling, m.b.t. het luik 2.3.2
Nieuwsuitzendingen Vlaamse Particuliere televisiezenders.
In de 2de helft van 2011 werd een ‘Actieplan regionale omroepen’ opgemaakt dat enerzijds
wil voorzien in een meer duurzame ondersteuning vanwege de Vlaamse overheid en
anderzijds inzet op een verdere verhoging van de kwaliteit van de decretale kerntaak: het
regionaal nieuws. Er wordt afgestapt van de jaarlijkse projectsubsidie aan de regionale
omroepen en werk gemaakt van een meer structurele ondersteuning op basis van 5-jarige
samenwerkingsovereenkomsten die in het laatste kwartaal van 2011 verder uitgewerkt zullen
worden.
Het bedrag voor de jaarlijkse invulling van deze samenwerkingsovereenkomsten ligt per
regionale omroep minimaal in dezelfde grootteorde als de projectsubsidies die de omroepen
in 2011 krijgen.
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HB0/1HH-B-2-H/WT - werking en toelagen - bevorderen van de toegankelijkheid van het
Vlaamse media-aanbod
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

1.594
1.594

1.671
1.671
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.756
1.756
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.756
0
1.756
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel kan in grote mate gelinkt worden aan operationele doelstelling 2.3
Ondertiteling, audiodescriptie en auditieve ondertiteling en meer specifiek m.b.t. het luik
2.3.2 Nieuwsuitzendingen Vlaamse Particuliere televisiezenders. Tevens werd ervoor
geopteerd om de toegang tot Nederlandstalige media voor Vlamingen in het buitenland
aanbod mee te integreren in dit begrotingsartikel, welk opgenomen staat in operationele
doelstelling 2.5 Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN). Hiertoe bestaat een
beheersovereenkomst die loopt van 2009 tot en met 2012.
In uitvoering van artikel 151 van het mediadecreet zal tegen eind 2011 een meerjarenplan
betreffende de toegankelijkheid van televisieprogramma’s uitgewerkt worden. Met dit
uitgavenartikel zullen voor 2012 initiatieven rond ondertiteling van televisieprogramma’s,
audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling, zoals aangehaald in artikel 151 van
het mediadecreet, gesubsidieerd kunnen worden.
Om de jaarlijkse indexatie van 2% conform de meerjarenovereenkomst met BVN op te
vangen werd een budget van 85 Keuro – zoals dit ook door de begrotingsminister werd
gesteld - intern gecompenseerd binnen de kredieten constant beleid van het programma
Media. Voor 2012 zijn deze budgetten afkomstig van het begrotingsartikel HB0/1HH-B-2D/WT Stimuleren van innovatieve media-initiatieven.

HB0/1HH-B-2-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

297.371
297.371

280.416
280.416
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
299.438
299.438
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
21.286
320.724
21.286
320.724
0
0
0
0

Dit begrotingsartikel regelt de interne financiële stromen binnen het programma Media. Het
kan dan ook in overgrote mate gelinkt worden aan operationele doelstelling 1.2 Sterke
Vlaamse openbare omroep en operationele doelstelling 1.6 Slagvaardige VRM.
De dotatie aan de VRT is als volgt samengesteld :
1) Basisfinanciering VRT
Conform de beheersovereenkomst 2012-2014 bedraagt de basisfinancieringsenveloppe voor
2012 293,4 mio euro (Hoofdstuk III, punt 10.1)
2) Dotatie uit de knipperlichtprocedure radioreclame
Volgens artikel 37 van de beheersovereenkomst 2007-2011 wordt voor de uitvoering van de
publieke omroepopdracht rekening gehouden met een financiering via zelf verworven
middelen uit de verkoop van radioreclameruimte ten belope van minimaal 90% van de
maximumgrens. Indien de minimumgrens niet wordt gehaald wordt de knipperlichtprocedure
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in werking gesteld. De afrekening wordt vervolgens opgenomen in de ESR begroting van het
jaar nadien.
Er wordt voor 2011 voor de afrekening van de knipperlichtprocedure een bedrag van 4,557
mio euro ingeschreven. Het gaat hier om een voorlopige raming, want dit bedrag is pas
definitief gekend na de afsluiting van het jaar 2011, en zal dan verrekend worden bij de
budgetcontrole van 2012. Het bedrag van 4,557 mio euro is het bedrag dat voorzien is in de
bijlage 2 van de beheersovereenkomst 2012-2016 (tabel “projectie ESR resultaat 20122016”).
3) Dotatie voortvloeiend uit het rekendecreet
Voor de meerkosten verbonden aan de nieuwe aanrekenregels van het rekendecreet wordt de
dotatie geraamd op 21,094 mio euro, en dit voor het te betalen vakantiegeld in 2012 en de
wedde van december. Dit bedrag is ook opgenomen in de bijlage 2 van de
beheersovereenkomst 2012-2016 (tabel “projectie ESR resultaat 2012-2016”).
De uitgaven van de VRM in 2012 worden gefinancierd met de dotatie van de Vlaamse
overheid, de jaarlijkse vergoedingen komende van de particuliere radio-omroepen en de
opgelegde geldboetes. Deze opgelegde geldboetes komen echter toe aan de Algemene
Ontvangsten van de Vlaamse Overheid.
De dotatie van de Vlaamse overheid aan de VRM wordt in 2012 verhoogd met 220 Keuro
n.a.v. de indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (28 Keuro) en de bijstelling als
gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels in uitvoering van het Rekendecreet (192 Keuro).

B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
B.1. IVA SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR JEUGD EN
VOLWASSENEN
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
In de beheersovereenkomst 2011-2015 neemt het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen de strategische doelstellingen van de beleidsnota’s Cultuur en Jeugd
als uitgangspunten voor de strategische beleidsdoelstellingen van het agentschap. Deze
worden aangevuld met organisatorische doelstellingen ter verhoging van de maturiteit van de
organisatie en het realiseren van meetbare efficiëntiewinsten.
Het agentschap werkt mee aan de beleids- en organisatiedoelstellingen vanuit zijn missie en
kernopdrachten, zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van het oprichtingsbesluit van het
agentschap.
Het agentschap heeft als missie “het stimuleren van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan
sociaal-culturele activiteiten die op niet-commerciële basis worden georganiseerd, ter
bevordering van de algemene ontwikkeling van alle burgers - kinderen, jongeren en
volwassenen - en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie” (artikel 2
van het oprichtingsbesluit).
Vanuit deze missie ontwikkelde het agentschap een eigen visie:
“het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk wil de maatschappelijke positie van kinderen,
jongeren en volwassenen versterken én de diversiteit van en deelname aan het sociaalcultureel werk stimuleren. Het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk engageert zich om
dit alles beleidsmatig en maatschappelijk te borgen.”
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In artikel 3 van het oprichtingsbesluit worden ook de kernopdrachten van het agentschap
bepaald; zij geven mee uitwerking aan de decretaal bepaalde opdrachten, dit in het licht van
de continuïteit van het beleid, en aan de eerder genoemde beleidsdoelstellingen:
1° het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren;
2° het ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven
over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers;
3° het aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen;
4° het aansturen en evalueren van sectorale steunpunten;
5° het aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren;
6° het organiseren van cultuurspreidende initiatieven;
7° het zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale contacten;
8° het geven van beleidsgerichte input aan en overleggen met het departement met het oog op
de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie door het departement;
9° het beheer van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren;
10° de coördinatie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid;
11° het uitlenen van kampeermateriaal voor de jeugd.
Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen heeft twee afdelingen:
de afdeling Jeugd en de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid.
Dit krijgt ook een vertaling in twee aparte begrotingsprogramma’s:
- HD – Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen
- HG - Jeugd
In relatie tot voormelde taken, voert de afdeling Jeugd het programma HG uit.
Het programma HD valt grotendeels samen met de materies die ressorteren onder de afdeling
Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid.
Binnen deze afdeling kunnen volgende grote beleidsmateries worden onderscheiden:
- Sociaal-cultureel volwassenenwerk;
- Amateurkunsten;
- Lokaal cultuurbeleid (met inbegrip van het openbaar bibliotheekwezen en de
cultuurcentra);
- Participatiebeleid: het agentschap staat in voor de uitvoering van het grootste
gedeelte van het Participatiedecreet dat in 2008 van start ging;
- Circusbeleid;
- Vlaamse gebarentaal.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
In de beheersovereenkomst van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen worden de strategische doelstellingen uit de beleidsnota Cultuur en de
beleidsnota Jeugd uitgewerkt in operationele doelstellingen. Hierin is rekening gehouden met
specifieke acties en projecten voor de huidige legislatuur en wordt de ‘recurrente’ werking
van het agentschap opgenomen. De doelstellingen worden opgenomen in punt 2.4, waar ook
de link met de begroting 2012 wordt gemaakt.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen geeft uitvoering aan de
volgende programma’s:
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- programma HA - Apparaatkredieten;
- programma HD - Sociaal-Cultureel Werk voor Volwassenen;
- programma HG - Jeugd.
Programma HD wordt ingezet voor de uitvoering van volgende decreten:
- Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport;
- Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;
- Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid;
- Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten;
- Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;
- Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in
Vlaanderen;
- Decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de
culturele sector.
Programma HG wordt ingezet voor de uitvoering van volgende decreten:
- Decreet van 24 maart 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;
- Decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme;
- Decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de
culturele sector;
- Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport;
- Decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid;
- Decreet van 24 december 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.
In 2.4 wordt verder ingegaan op de link tussen de begroting 2012 en de uitvoering van de
beheersovereenkomst.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
Het aantal gesubsidieerde organisaties of projecten vormen de prestaties als gevolg van de
uitvoering van de verschillende decreten. Het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen
per subsidieregeling is hierbij de belangrijkste prestatiedrijver. Hieronder wordt dit voor de
verschillende decreten uitgewerkt.
Voor het Programma HD:
Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport:
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde projecten leesbevordering
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde verenigingen met een specifieke
opdracht
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde verenigingen ter bevordering van
de participatie van gedetineerden
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde bibliotheken voor hun
gevangeniswerking
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde participatieprojecten
kansengroepen
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde lokale netwerken armoede
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Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde verenigingen laagdrempelige
educatie
Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde hobbyverenigingen
Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde projecten gemeenschapscentra
Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde manifestaties bijzonder
cultuuraanbod

Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk:
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde verenigingen
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde bewegingen
- Aantal ingediende aanvragen en aantal vormingsinstellingen
Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid:
- Aantal ingediende en aantal aanvaardecultuurbeleidsplannen
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde openbare bibliotheken
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde cultuurcentra
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten:
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde amateurkunstenverenigingen
- Aantal
ingediende
aanvragen
en
aantal
gesubsidieerde
internationale
amateurkunstenprojecten
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde tussenkomst in de reiskosten
Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal:
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde kenniscentra Vlaamse Gebarentaal
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde projecten Vlaamse Gebarentaal
Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in
Vlaanderen:
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde projecten creatie
circuskunstproducties
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde projecten spreiding circuskunsten
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde projecten promotie circuskunsten
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde projecten beurzen circuskunsten
Decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele
sector:
- Aantal gesubsidieerde organisaties en aantal gesubsidieerde personeelsleden
Voor het Programma HG:
Decreet van 24 maart 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid:
- Aantal ingediende en aantal aanvaarde gemeentelijke jeugdbeleidsplannen
- Aantal ingediende en aantal aanvaarde provinciale jeugdbeleidsplannen
- Aantal ingediende en aantal aanvaarde lokale jeugdbeleidsplannen, ingediend door
het jeugdwerk bij het in gebreke blijven van het gemeentebestuur
Decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme:
- Aantal ingediende subsidieaanvragen jeugdverblijven en aantal gesubsidieerde
jeugdverblijven
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Aantal ingediende aanvragen subsidiëring personeelsleden jeugdverblijven en aantal
gesubsidieerde personeelsleden
Aantal verblijvers in verblijfcentra beheerd door de vzw Algemene Dienst
Jeugdtoerisme

Decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele
sector:
- Aantal gesubsidieerde organisaties en aantal gesubsidieerde personeelsleden
Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport:
- Aantal ingediende aanvragen en aantal gesubsidieerde grootschalige jeugdinitiatieven
- Aantal gesubsidieerde proeftuinen brede school
- Aantal gesubsidieerde proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij
het ontwikkelen van jeugdverenigingen
Decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid:
- Aantal structureel gesubsidieerde landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
- Aantal structureel gesubsidieerde verenigingen participatie en informatie
- Aantal structureel gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen
- Aantal ingediende aanvragen en aantal projecten landelijk georganiseerd jeugdwerk
- Aantal ingediende aanvragen en aantal projecten internationaal
- Aantal ingediende aanvragen en aantal projecten jeugdcultuur
- Aantal ingediende aanvragen en aantal projecten informatie en participatie
- Aantal ingediende aanvragen en aantal projecten experimenteel jeugdwerk
- Aantal kind- en jeugdeffectrapportages en aantal adviezen hierover
Decreet van 24 december 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd:
- Aantal ontleningen kampeermateriaal
2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING
In dit punt wordt per operationele doelstelling uit de beheersovereenkomst van het
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen de link met de
begrotingsartikels gelegd.
Strategische doelstelling 1: Duurzaam beleid voeren
In de beleidsnota cultuur worden duurzame beleidsbeslissingen vooropgesteld, op basis van
objectieve en meetbare gegevens. Dit veronderstelt dat het cultuurbeleid zich documenteert
met cijfers, informatie, wetenschappelijk onderzoek en monitoring.
Een duurzaam beleid betekent ook inzetten op een regelmatige en objectieve evaluatie van
decreten en op samenwerking met andere beleidsactoren met het oog op
beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie.
Het agentschap is dan ook aanwezig in alle aspecten van de beleidscyclus en zet zich in het
bijzonder in voor de evaluatie en monitoring van het beleid m.b.t. sociaal-cultureel
volwassenenwerk, amateurkunsten, lokaal cultuurbeleid, participatie, circuskunsten en
Vlaamse gebarentaal.
OD 1.1 – Het agentschap zet in samenwerking met alle betrokken actoren een evaluatietraject
op voor het Participatiedecreet (zie beleidsnota cultuur OD3) en bereidt de aanpassing van de
wetgeving voor indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft.
Betrokken begrotingsartikelen:
HC0/1HA-X-2-Z/LO (lonen en sociale lasten);
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HC0/1HA-X-2-Z/WT (werking en toelagen).
OD 1.2 – Het agentschap evalueert de werking van de amateurkunstenorganisaties, brengt de
effecten in kaart van de meergelden die vorige beleidsperiode zijn toegekend op basis van de
door de organisaties geformuleerde behoeften (zie beleidsnota cultuur OD4) en bereidt de
aanpassing van de wetgeving voor indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HA-X-2-Z/WT (werking en toelagen).
OD 1.3 – Het agentschap evalueert de vergoeding voor openbare uitlening voor rekening van
de openbare bibliotheken in het kader van het auteursrecht en sluit een overeenkomst met
Reprobel.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal
cultuurbeleid).
OD 1.4 – Het agentschap werkt een systeem van gegevensregistratie uit voor het sociaalcultureel volwassenenwerk (zie beleidsnota cultuur OD9).
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-A/WT (werking en toelagen – algemene
werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk).
OD 1.5 – Het agentschap ontsluit de beschikbare gegevens over het lokaal cultuurbeleid en
automatiseert de gegevensregistratie voor cultuurcentra (zie beleidsnota cultuur OD6).
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-A/WT (werking en toelagen – algemene
werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk).
OD 1.6 - Het agentschap herdefinieert in overleg de relatie met de steunpunten door bij de
opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst aandacht te besteden aan sturen op
doelstellingen en indicatoren (zie beleidsnota cultuur OD8).
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HA-X-2-Z/WT (werking en toelagen).
OD 1.7 – Het agentschap bereidt de aanpassing van het decreet lokaal cultuurbeleid voor met
het oog op een adequate integratie in het zesjarig strategisch meerjarenplan en rekening
houdend met de bepalingen in het Planlastdecreet (zie beleidsnota cultuur OD6).
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-A/WT (werking en toelagen – algemene
werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk).
OD 1.8 – Het agentschap bereidt de aanpassing van de betrokken decreten voor met het oog
op een adequate toepassing van de principes van ‘interne staatshervorming’.
Betrokken begrotingsartikelen:
HC0/1HA-X-2-Z/LO (lonen en sociale lasten)
HC0/1HA-X-2-Z/WT (werking en toelagen)
OD 1.9 – Het agentschap draagt bij aan de jaarlijkse organisatie en invulling van het
opvolgingsmoment van het Cultuurforum2020.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-A/WT (werking en toelagen – algemene
werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk).
Strategische doelstelling 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing
verankeren
In de beleidsnota cultuur worden participatie en diversiteit motoren voor vernieuwing
genoemd.
Het bevorderen van de participatie aan diverse vormen van sociaal-cultureel werk is de
centrale doelstelling van het agentschap. De brede verzamelnaam ‘sociaal-cultureel werk’
herbergt heel wat diverse disciplines en voorzieningen, elk met een eigen specificiteit.
Hiertoe worden meerdere decreten uitgevoerd.

V L A A M S P A R LEMENT

76

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

Het agentschap engageert zich om initiatiefnemers van sociaal-culturele activiteiten optimaal
te ondersteunen en te stimuleren ten einde bij te dragen tot de verhoging van de
maatschappelijke en culturele participatie en de algemene ontwikkeling van alle burgers.
OD 2.1 - Het agentschap ondersteunt verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen met
het oog op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing, vanuit een culturele,
gemeenschapsvormende, maatschappelijk activerende en educatieve functie. Hiertoe
subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle subsidieaanvragers en
begunstigden, vermeld in het decreet van 4 april 2003 houdende het sociaal-cultureel
volwassenenwerk en in het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor
tewerkstelling in de culturele sector (zie beleidsnota cultuur OD1).
Betrokken begrotingsartikelen
HC0/1HD-H-2-C/WT (werking en toelagen – sociaal-cultureel volwassenenwerk);
HC0/1HD-H-2-I/WT (werking en toelagen – uitvoering decreet houdende aanvullende
subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector – luik sociaal-cultureel werk).
OD 2.2 – Het agentschap ondersteunt per discipline van de amateurkunsten een organisatie
die stimuleert, informeert en begeleidt om de artistieke en sociale component van de
amateurkunstbeoefening en -beleving bij de burger te bevorderen.
Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle subsidieaanvragers
en begunstigden, vermeld in het decreet van 22 december 2000 houdende de amateurkunsten
(zie beleidsnota cultuur OD4).
Betrokken begrotingsartikelen: HC0/1HD-H-2-B/WT (werking en toelagen –
amateurkunsten).
OD 2.3 – Het agentschap stimuleert een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid
door het ondersteunen van gemeenten met het oog op de opmaak en uitvoering van een
gemeentelijk cultuurbeleidsplan, de uitbouw van de werking van een cultuurcentrum en de
uitbouw van de werking van de openbare bibliotheek. Hiertoe subsidieert, adviseert en
evalueert het op een correcte manier alle subsidieaanvragers en begunstigden, vermeld in het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid (zie beleidsnota cultuur OD6) en biedt het ondersteuning bij het beheer van CC
Voeren.
Betrokken begrotingsartikelen
HC0/1HD-H-2-A/WT (werking en toelagen – algemene werkingskosten in het kader van het
sociaal-cultureel werk);
HC0/1HD-H-4-A/WT (werking en toelagen - algemene werkingskosten in het kader van het
sociaal-cultureel werk);
HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal cultuurbeleid).
OD 2.4 – Het agentschap bevordert de participatie aan de circuskunsten door de sector kansen
te geven op verdere ontwikkeling, ontplooiing en groei en daardoor de omvang en kwaliteit
van het aanbod van circuskunstproducties te vergroten, te verbreden en te verdiepen.
Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle subsidieaanvragers
en begunstigden, vermeld in het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning
van de circuskunsten in Vlaanderen (zie beleidsnota cultuur OD5).
Betrokken begrotingsartikelen: HC0/1HD-H-2-F/WT (werking en toelagen – circuskunsten).
OD 2.5 – Het agentschap ondersteunt, verrijkt en versterkt - aanvullend op de sectorale
ondersteuning - de participatie van (voornamelijk) kansengroepen aan cultuur-, jeugdwerken sportinitiatieven door een divers pakket aan maatregelen.
Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier de subsidieaanvragers
en begunstigden, vermeld in het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport
(zie beleidsnota cultuur OD3).
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HC0/1HD-H-2-E/WT

(werking

en

toelagen

–

OD 2.6 – Het agentschap ondersteunt participatie van doven in Vlaanderen door de
subsidiëring van initiatieven die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de
Vlaamse Gebarentaal en door de ondersteuning van de adviescommissie Vlaamse
Gebarentaal.
Hiertoe subsidieert, adviseert en evalueert het op een correcte manier alle subsidieaanvragers
en begunstigden, vermeld in het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de
Vlaamse Gebarentaal.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-D/WT (werking en toelagen – Vlaamse
gebarentaal).
Strategische doelstelling 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen
E-cultuur staat voor een omwenteling die cultuur ondergaat onder invloed van de informatieen communicatietechnologie. E-cultuur heeft een impact op alle sectoren. Voor het
agentschap zijn de ontwikkelingen vooral van belang voor de bibliotheeksector.
Het agentschap erkent het belang van e-cultuur en digitalisering en ondersteunt dergelijke
projecten in de sectoren waarvoor het bevoegd is.
OD3.1 - Het agentschap stuurt en ondersteunt de ontwikkeling van de digitale bibliotheek en
sluit een beheersovereenkomst af met Bibnet vzw (zie beleidsnota cultuur OD7).
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal
cultuurbeleid).
OD 3.2 – Om het publiek één transparante digitale zoekomgeving aan te bieden waarin het
volledige aanbod van alle bibliotheken terug te vinden is, stuurt het agentschap het project
‘Bibliotheekportalen’ aan, in samenwerking met Bibnet vzw (zie beleidsnota cultuur OD7).
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-2-H/WT (werking en toelagen – lokaal
cultuurbeleid).
OD 3.3 – Het agentschap engageert zich om, bij elke uitwerking van een prioriteitenregeling,
e-cultuur als op te nemen prioriteit voor te stellen (zie beleidsnota cultuur OD2).
Betrokken begrotingsartikel: Hiervoor dient geen specifiek begrotingsartikel te worden
voorzien.
Strategische doelstelling 4: Competentieverwerving en -waardering stimuleren
Om zich in een steeds complexer wordende samenleving cultureel te kunnen ontplooien is het
nodig om “culturele competenties” op te bouwen. Het komt er op aan om de competenties die
mensen al verworven hebben – in de agentschapscontext voornamelijk in een niet-formele of
informele leercontext – te erkennen en te waarderen.
Het agentschap draagt actief bij tot een gestructureerde entiteitoverschrijdende samenwerking
m.b.t. het beleid rond culturele en andere competenties.
OD 4.1 – Het agentschap draagt bij aan de jaarlijkse organisatie en invulling van de dag van
de cultuureducatie.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HA-X-2-Z/WT (werking en toelagen).
OD 4.2 – Het agentschap draagt via ankerpunten in de teams en de participatie aan de
(inter)departementale werkgroep bij aan de beleidsmatige uitbouw van de thema’s cultuur- en
kunsteducatie en Elders Verworven Competenties.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HA-X-2-Z/WT (werking en toelagen).
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Strategische doelstelling 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele
economie
De manier waarop deze strategische doelstelling in de beleidsnota cultuur is uitgewerkt,
geeft aan dat deze doelstelling vooral relevant is voor andere entiteiten binnen het
beleidsdomein. Het agentschap formuleert hiervoor dan ook geen operationele
doelstellingen.
Strategische doelstelling 6: Internationaal cultuurbeleid versterken
De beleidsnota cultuur heeft veel aandacht voor een versterking van het internationaal
cultuurbeleid. Internationale samenwerking, mobiliteit en uitwisseling creëert kansen voor
kwaliteitsverbetering en innovatie en draagt bij tot de internationale zichtbaarheid en
uitstraling. Voor de sector van het brede sociaal-culturele werk is internationaal werken
vooral een traditie bij de amateur- en circuskunsten.
Het agentschap volgt de relevante internationale ontwikkelingen op en stimuleert haar
sectoren op vlak van internationale samenwerking.
OD 6.1 - Het agentschap ondersteunt de internationale werking binnen de amateurkunsten en
de circuskunsten.
Betrokken begrotingsartikelen:
HC0/1HD-H-2-F/WT (werking en toelagen – circuskunsten);
HC0/1HD-H-2-B/WT (werking en toelagen – amateurkunsten).
OD 6.2 – Het agentschap volgt de internationale ontwikkelingen op vlak van cultuurbeleid
op.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-4-A/WT (werking en toelagen - algemene
werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk).
OD6.3 – Het agentschap engageert zich om, bij elke uitwerking van een prioriteitenregeling,
internationale samenwerking als op te nemen prioriteit voor te stellen (zie beleidsnota cultuur
OD2).
Betrokken begrotingsartikel: hiervoor moet geen specifiek begrotingsartikel worden voorzien.
Strategische doelstelling 7: Eco-cultuur initiëren
De samenvallende bevoegdheden van minister Schauvliege bieden een opportuniteit om
ecologie en duurzame ontwikkeling hoger op de agenda te zetten in de cultuursector. Het
cultuurforum formuleerde hiervoor 2 sporen: een verlaging van de ecologische voetafdruk
van de cultuursector en een bijdrage van de sector in de transitie naar een duurzame
samenleving.
Het agentschap draagt actief bij tot een gestructureerde entiteitoverschrijdende samenwerking
m.b.t. het beleid rond duurzame ontwikkeling en stimuleert de sector om dit thema op te
nemen.
OD 7.1 – Het agentschap neemt deel aan de werkgroepen eco-cultuur met de departementen
CJSM en LNE.
Betrokken begrotingsartikel: HC0/1HD-H-4-A/WT (werking en toelagen - algemene
werkingskosten in het kader van het sociaal-cultureel werk).
OD 7.2 – Het agentschap engageert zich om, bij elke uitwerking van een prioriteitenregeling,
duurzaamheid als op te nemen prioriteit voor te stellen (zie beleidsnota cultuur OD2).
Betrokken begrotingsartikel: hiervoor moet geen specifiek begrotingsartikel worden voorzien.
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Strategische doelstelling 8: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren ruimte geven om zich
te verenigen en zich te engageren.
Het agentschap geeft deze visie in de eerste plaats vorm in de uitvoering van de diverse
decreten maar blijft tegelijkertijd steeds zoeken naar de meest adequate instrumenten om dat
beleid vorm te geven, zeker in deze sector. Dat gebeurt onder meer door continu overleg met
de verschillende actoren en het kort opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in de sector, onder
meer via onderzoek en ontsluiting van gegevens.
OD 8.1. Het agentschap ondersteunt het verenigingsleven van kinderen en jongeren door het
erkennen, subsidiëren en controleren van de Vlaamse Instellingen voor het jeugdbeleid en
erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen participatie en informatie
en de cultuureducatieve verenigingen.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen – Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid
OD 8.2. Het agentschap ondersteunt de gemeente- en provinciebesturen bij het voeren van
een jeugdbeleid.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-F/WT – Werking en toelagen – Lokaal en
provinciaal jeugdbeleid
OD 8.3. Het agentschap ondersteunt initiatieven om zoveel mogelijk kinderen van zo divers
mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief te laten deelnemen aan het jeugdwerk.
Betrokken begrotingsartikels:
- HC0/1HG-I-2-B/WT – Werking en toelagen – Allerhande subsidies jeugd
- HC0/1HG-I-2-E/WT – Werking en toelagen – Participatiebeleid jeugd
- HC0/1HG-I-2-F/WT – Werking en toelagen – Lokaal en provinciaal jeugdbeleid
OD 8.4. Het agentschap stelt voorontwerpen van decreet op ter aanpassing van de decreten op
het lokaal en provinciaal jeugdbeleid, op het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en op de
jeugdverblijfcentra.
Betrokken begrotingsartikels: OD 8.5. Het agentschap bouwt systematisch de kennis over de jeugdsector uit, door de
uitvoering van het in 2010 opgestelde onderzoeksplan.
Betrokken begrotingsartikels:
- HC0/1HG-I-2-A/WT – Werking en toelagen – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd
OD 8.6. Het agentschap versterkt de laboratoriumfunctie van het jeugdwerk door de
ondersteuning van vernieuwende projecten binnen de jeugdsector
Betrokken begrotingsartikels:
- HC0/1HG-I-2-E/WT – Werking en toelagen – Participatiebeleid jeugd
OD 8.7 Het agentschap is ambassadeur van het Vlaamse jeugdbeleid in Europa en versterkt
zo de plaats van het jeugdwerk in het Europese beleid.
Betrokken begrotingsartikels:
- HC0/1HG-I-2-A/WT – Werking en toelagen – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd
Strategische doelstelling 9: Kinderen en jongeren ruimte geven om competenties te
ontdekken en te ontwikkelen.
Het agentschap focust in het multilateraal overleg met Onderwijs en Werk vooral op het
bewaken van eigen accenten en het inbrengen van specifieke aandachtspunten uit het
jeugdwerk.
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OD 9.1. Het agentschap versterkt de samenwerking tussen jeugdwerk, cultuur en onderwijs
op het vlak van het detecteren en ontwikkelen van vaardigheden van jongeren door deel te
nemen aan het overleg Onderwijs – CJSM – Werk over het erkennen van verworven
competenties.
Betrokken begrotingsartikels: OD 9.2. Het agentschap stimuleert het competentiedenken en –handelen in het jeugdwerk
door de ondersteuning van het Steunpunt Jeugd voor het “Oscar”-project.
Betrokken begrotingsartikels: Strategische doelstelling 10: Kinderen en jongeren ruimte geven om vanuit hun eigen
leefwereld de samenleving mee vorm te geven
Het agentschap organiseert een tweerichtingsverkeer: enerzijds investeert het maximaal in de
kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren via directe inspraak en onderzoek,
anderzijds staat het agentschap in voor de informatieverspreiding naar jongeren.
OD 10.1. Het agentschap investeert in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en
jongeren en in instrumenten om die leefwereld te leren kennen.
Betrokken begrotingsartikels:
- HC0/1HG-I-2-A/WT – Werking en toelagen – Werkings- en investeringsmiddelen jeugd
OD 10.2 . Het agentschap maakt het jeugdinformatiebeleid doeltreffender door de
ondersteuning van het Vlaams Informatiepunt Jeugd en andere jeugdinformatieverenigingen.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen – Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid
OD 10.3 Het agentschap waarborgt directe beleidsinspraak voor kinderen en jongeren door de
subsidiëring van verenigingen die als doel hebben de verhoging van de beleidsparticipatie
door kinderen en jongeren.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen – Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid
OD 10.4 – Het agentschap verruimt en verrijkt de leefwereld van kinderen en jongeren door
de aansturing van Jint - coördinatieorgaan voor internationaal jongerenwerk.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen – Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid
Strategische doelstelling 11: Kinderen en jongeren culturele ruimte geven
Het agentschap werkt hieraan mee door de bestaande regelgeving uit te voeren en mee te
werken aan de creatie van een beleidskader.
OD 11.1 Het agentschap stimuleert initiatieven die meer kinderen en jongeren laten
deelnemen aan het cultuureducatieve aanbod, door

het ondersteunen van cultuureducatieve organisaties en van projecten jeugdcultuur;

het herzien van de decretale subsidieregeling met het oog op het vergroten van de
rechtszekerheid van de cultuureducatieve organisaties (februari 2011);

het stimuleren van gemeentebesturen met het oog op het voeren van een
jeugdcultuurbeleid als onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid;

het bijdragen aan de beleidsmatige uitbouw van de samenwerking binnen het ministerie
(ACCE).
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-F/WT – Werking en toelagen – Lokaal en
provinciaal jeugdbeleid
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Strategische doelstelling 12: Kinderen en jongeren ruimte geven voor levensbreed leren
Het agentschap ziet zijn opdracht in het kader van het competentiedenken voornamelijk in de
visieontwikkeling en parallel daarmee in de inzet van het meest adequate instrumentarium om
die visie uit te voeren.
OD 12.1. Het agentschap evalueert en herziet de “criteria voor het toekennen van attesten
aan jeugdwerkers“ in het licht van het competentiedenken.
Betrokken begrotingsartikels: Strategische doelstelling 13: Kinderen en jongeren fysieke ruimte geven
Vermits het gebruik van de ruimte, of de indeling ervan, geen bevoegdheid is van het eigen
beleidsdomein, zal het agentschap zich hier te moeten beperken tot sensibiliseren en
faciliteren.
OD 13.1. In samenwerking met de VVJ en Nickelodeon organiseert het agentschap de
buitenspeeldag. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd, waarna beslist wordt over de verdere
organisatie van de buitenspeeldag.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen – Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid
OD 13.2. Het agentschap beheert de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK)
Betrokken begrotingsartikels:
- HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen – Werkings en investeringsmiddelen jeugd
- HC0/1HG-I-2-Z/IS – Interne stromen (dab uldk)
OD 13.3. Het agentschap investeert in voldoende en veilige jeugdinfrastructuur.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-D/WT – Werking en toelagen – Jeugdverblijven
Strategische Doelstelling 14 – Kinderen en jongeren ruimte geven voor welbevinden
Het agentschap integreert het gelijke kansenbeleid in het eigen instrumentarium en zal het
diversiteitsaspect als aandachtspunt opnemen in onderzoeksopdrachten.
OD 14.1 Het agentschap versterkt de openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk.
Betrokken begrotingsartikels: HC0/1HG-I-2-C/WT – Werking en toelagen – Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid
Strategische doelstelling 15: Naar een inclusief en integraal jeugdbeleid
Het agentschap treedt hier eerder als regisseur op. Via het Jeugdbeleidsplan en JoKer worden
andere beleidsdomeinen immers uitgenodigd mee te bouwen aan een categoriaal Jeugdbeleid.
OD 15.1. Het agentschap staat in voor de voorbereiding van het jeugdbeleidsplan 2011-2014
en voor de rapportage over de uitvoering ervan.
Betrokken begrotingsartikels: OD 15.2. Het agentschap staat in voor de coördinatie van de uitvoering van het
kinderrechtenverdrag (IVRK).
Betrokken begrotingsartikels: OD 15.3. Het agentschap staat in voor de controle van de kind- en jongereneffectrapportage
(JoKER).
Betrokken begrotingsartikels: -
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O.D. 15.4. Het agentschap stelt tegen het eind van de regeerperiode (midden 2014) een
omgevingsanalyse op ten behoeve van het volgende jeugdbeleidsplan.
Betrokken begrotingsartikels: O.D. 15.5. Het agentschap staat in voor de coördinatie van de opmaak van het Vlaams
jongerenpact 2011–2020.
Betrokken begrotingsartikels: 2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
De inspanningen van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
rond armoedebestrijding kaderen zowel in de uitvoering van de decreten als in de uitvoering
van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014. Voor het agentschap situeren deze
inspanningen zich vooral in de uitvoering van het Participatiedecreet, met de nuance dat
mensen in armoede in een aantal subsidieregelingen een deel van de bredere doelgroepen
‘kansengroepen’ vormen:
x Projecten gemeenschapscentra: gemeenschapscentra komen in aanmerking voor een
subsidie ter ondersteuning van een aanbod voor kansengroepen in het
gemeenschapscentrum. Eén van de prioritaire kansengroepen zijn personen in armoede.
x Projecten voor de participatie van kansengroepen: deze projectenregeling heeft als doel
om projecten te subsidiëren die kansengroepen via een vernieuwend concept toeleiden
naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of die uitgaan van kansengroepen
inzetten op kansengroepen. Personen in armoede vormen één van de vijf expliciete
kansengroepen in dit verband.
x Leesbevordering: het Participatiedecreet voorziet in de realisatie van projecten voor de
leesbevordering, met een voorkeur voor projecten die inhaken op kansengroepen.
x Laagdrempelige educatie voor kansengroepen: tot maximaal zes verenigingen kunnen via
het Participatiedecreet subsidies ontvangen voor de realisatie van vormingsinitiatieven
die de elementaire competenties voor maatschappelijke participatie verhogen.
x Lokale netwerken armoede: gemeenten kunnen, op basis van trekkingsrecht, subsidies
ontvangen om vanuit een lokaal netwerk een lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie te
realiseren voor personen in armoede.
x Expertiseverenigingen: het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het woord
nemen wordt gesubsidieerd om haar expertise op het vlak van armoede- en
uitsluitingssituaties ter beschikking te stellen van de cultuur-, jeugdwerk en sportsector.
x Proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van
jeugdverenigingen: deze maatregel werd specifiek toegespitst op arme kinderen en
jongeren.
In uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding worden daarnaast extra acties
opgezet om de aandacht van andere actoren voor armoede te vergroten (overleg met sectorale
steunpunten). In het ondernemingsplan 2012 van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk
voor Jeugd en Volwassenen zal eveneens aandacht worden besteed aan armoedebestrijding.
Het agentschap neemt daarnaast deel aan de uitvoering van acties die door het departement
CJSM worden opgezet.
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3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
PROGRAMMA HD – SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR VOLWASSENEN
HC0HD1001612 - verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan
de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - ontvangsten
werking cultureel centrum voeren (fonds intendancediensten, art. 30 decreet 21.12.1990)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0
8

0
35

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
35

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
35

Het Vlaams Cultureel Centrum Voeren is een buitendienst van het Agentschap SociaalCultureel Werk. Tot 2010 konden de inkomsten die het centrum genereert opnieuw worden
aangewend voor de gedeeltelijke financiering van de werkings- en exploitatiekosten van het
centrum. Dit gebeurde via een gezamenlijke intendancerekening van het kasteel Van Ham en
het Cultureel Centrum Voeren. Bij de Begrotingscontrole 2010 werd deze basisallocatie
gecreëerd omwille van de stopzetting van de exploitatie van het kasteel Van Ham door de
Vlaamse Overheid. Hierdoor kon de goede werking van het Cultureel Centrum Voeren
worden verzekerd.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
PROGRAMMA HD – SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR VOLWASSENEN
HC0/1HA-X-2-Z/LO - lonen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

4.951
4.951

4.910
4.910

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
5.064
5.064

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
603
5.667
603
5.667

De stijging van het krediet t.o.v. 2011 is het resultaat van enerzijds de indexering ten beloop
van 98 Keuro en anderzijds een toevoeging van 56 Keuro vanwege het beheerscomité Sociale
Maribel voor de financiering van bijkomende tewerkstelling binnen het beleidsdomein
CJSM.

HC0/1HA-X-2-Z/WT - werking en toelagen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

272
272

128
128

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
130
130

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
130
0
130

Dit krediet omvat de algemene werkingsmiddelen van het agentschap zoals kosten voor
arbeidsgeneeskunde, verzendingskosten, voertuigen, reprografie, bureaumateriaal,
dienstreizen, vorming en opleiding,…Het krediet stijgt ingevolge indexering.
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HC0/1HD-H-2-A/WT - werking en toelagen - algemene werkingskosten in het kader van het
sociaal-cultureel werk
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

338
338

365
365

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
349
349

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
349
0
349

Met deze middelen worden diverse uitgaven gefinancierd m.b.t. het sociaal-cultureel werk:
1. De eigen werking van de afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid: organiseren
van studiedagen en colloquia, uitgeven van publicaties,…
2. Reis-, verblijf- en werkingskosten van diverse raden en commissies;
3. Begeleidingsactiviteiten t.a.v. gesubsidieerde verenigingen en besturen;
4. Kosten voor studies en kortlopende enquêtes;
5. Energiekosten, bepaalde eigenaarsverplichtingen, en in mindere mate ook klein onderhoud
m.b.t. de eigen culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel. Het gaat
hier specifiek om: Gallaitstraat (Schaarbeek), Laken
(Blindenbibliotheek) en
Bondgenotenlaan (Vorst);
6. Energiekosten, algemene werkingskosten (programmatie en bureelkosten), alsook de
onderhoudskosten voor Het Veltmanshuis te Sint-Martens-Voeren en De Voerpoort te
Moelingen die samen het Vlaams Cultureel Centrum Voeren vormen.

HC0/1HD-H-4-A/WT - werking en toelagen - algemene werkingskosten in het kader van het
sociaal-cultureel werk
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VRK

9

35

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
35

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
35

Dit begrotingsfonds is specifiek opgericht om de werking van het Vlaams Cultureel Centrum
Voeren te verzekeren. Dit centrum is een buitendienst van het Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk. Het begrotingsfonds laat toe om de inkomsten die het centrum genereert opnieuw aan
te wenden ter financiering van de werkings- en exploitatiekosten van het centrum.

HC0/1HD-H-2-B/WT - werking en toelagen - amateurkunsten
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

7.443
7.443

7.300
7.300

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
7.856
7.856

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
7.856
0
7.856

Deze middelen worden voor het overgrote deel ingezet voor de structurele subsidiëring van:
- Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten (Zinnema);
- Het Forum voor Amateurkunsten;
- De erkende organisaties voor amateurkunsten.
In beperkte mate worden ook een aantal projecten ondersteund en worden ook punctuele
tussenkomsten (buitenlandse reiskosten) gefinancierd.
De aanzienlijke stijging van het budget t.o.v. 2011 (+ 556.000 euro) is het resultaat van drie
verschillende bewegingen:
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Vooreerst is er eens er een indexering met 147.000 euro.
Het grootste gedeelte (457.000 euro) zijn echter nieuwe middelen. N.a.v. de aanvang van een
nieuwe beleidsperiode worden de subsidie-enveloppen van de erkende organisaties en het
Forum verhoogd met 5%. Hierdoor kan een toegenomen werking verder worden
gecontinueerd. Voor drie organisaties die later in het decreet werden ingeschreven, is er een
bijkomende aanpassing om de historisch gegroeide achterstand weg te werken.
Tenslotte is er een technische aanpassing. Naar aanleiding van de administratieve
vereenvoudiging in de verdeling van de subsidies in het raam van het Vlaamse Intersectoraal
Akkoord van 6 juni 2005 (VIA 3) worden de budgetten voor de verhoging van de koopkracht
(eindejaarspremie) niet meer uitbetaald door het agentschap, maar door het departement
CJSM. Deze wijziging in de uitvoering van subsidie VIA 3 eindejaarspremie heeft geen
gevolg voor de beginselen van het VIA-3 akkoord. De VIA-subsidies zullen vanaf 2012 via 1
loket en in 1 subsidiebedrag aan de rechthebbende erkende en gesubsidieerde organisaties
worden gestort. Op die manier wordt er 48.000 euro overgeheveld naar het
begrotingsprogramma HC.

HC0/1HD-H-2-C/WT - werking en toelagen - sociaal-cultureel volwassenenwerk
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

51.506
51.506

48.950
48.950

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
49.171
49.171

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
49.171
0
49.171

Via dit begrotingsartikel worden worden volgende actoren gesubsidieerd binnen het decreet
van 4 april 2003:
- Federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk (FOV);
- 56 erkende verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk;
- 31 gesubsidieerde bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk;
- 37 erkende instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk;
- Steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk (Socius).
De stijging van het budget t.o.v. 2011 is het resultaat van drie verschillende bewegingen:
Vooreerst is er een indexering van de kredieten met 981.000 euro.
Daarnaast zijn er bijkomende middelen ten beloop van 606.000 euro ten behoeve van de
verschillende werksoorten: 310.000 euro voor de verenigingen, 49.000 euro voor de
bewegingen en 247.000 euro voor de instellingen. Hierdoor kan voor de verenigingen en de
instellingen in 2012 de uitvoeringscoëfficiënt worden verhoogd van 110,29% naar 114,02%.
Voor de bewegingen kan er op die manier een verhoging van de basisbedragen worden
gerealiseerd.
Tenslotte speelt ook hier de technische aanpassing rond de VIA-middelen. Op die manier
wordt er hier 1.366.000 euro overgeheveld naar het begrotingsprogramma HC.

HC0/1HD-H-2-D/WT - werking en toelagen - vlaamse gebarentaal
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

98
98

97
97

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
119
119

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
119
0
119
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Via dit artikel wordt voorzien in een financiële ondersteuning van de Vlaamse Gebarentaal
als taal in Vlaanderen.
In het kader van de nieuwe beleidsperiode worden bijkomende middelen voorzien ten beloop
van 20.000 euro, gecompenseerd op HC0/1HD-H-2-A/WT. De ondersteuning van de
adviescommissie gebeurt via het artikel HC0/1HD-H-2-A/WT.

HC0/1HD-H-2-E/WT - werking en toelagen - participatiebeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

6.530
6.530

7.045
7.045

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
7.115
7.115

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
7.115
0
7.115

De kredieten van dit begrotingsartikel worden hoofdzakelijk gebruikt voor de uitvoering van
het Participatiedecreet. De middelen voor 2012 blijven onveranderd naast een indexering met
70.000 euro.
Een deel van de middelen (1.156 Keuro) is afkomstig van de Nationale Loterij in uitvoering
van artikel 62bis van de financieringswet.
Inzake het Participatiedecreet worden volgende initiatieven uitgevoerd:
Projecten leesbevordering:subsidiëren van projecten van verenigingen die bijdragen tot een
beter leesklimaat. Prioriteiten liggen hier op projecten voor kansengroepen, projecten met een
bovenlokale uitstraling en experimentele projecten.
Verenigingen met een specifieke opdracht met betrekking tot het verenigingsleven:
subsidiëren van          
   Ǥ         
ǡǤ
Vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden
(De Rode Antraciet): subsidiëren van één vereniging die in gevangenissen sport- en
cultuuractiviteiten organiseert en een gevarieerd cursusaanbod ontwikkelt.
Projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen: subsidiëren van
projecten          ǡ
Ǧ          ȋ  
 ǡǡǡ Ǧ 
 ȌǤ
Praktijkgerichte, laagdrempelige educatie:
Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is voor sommigen niet alleen op zich een
leerrijke ervaring, maar vaak ook een eerste aanzet naar de deelname aan andere culturele en
sportieve activiteiten. Daarom ondersteunt de Vlaamse Regering dergelijke laagdrempelige
initiatieven door een aanbod van vormingsinitiatieven bekend te maken en aan te bieden aan
lokale initiatiefnemers.
Hobbyverenigingen: het Participatiedecreet biedt ook ondersteuning aan landelijke
hobbyverenigingen. De waarden, vooral m.b.t. de opbouw van sociaal kapitaal van zowel de
individuele deelnemers als de gemeenschappen waarin deze verenigingen actief zijn, kunnen
moeilijk overschat worden. Het zijn bij uitstek plaatsen waar diverse vormen van
vrijwilligerswerk heel concreet gestalte krijgen. Daarnaast illustreren hobbyverenigingen heel
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concreet hoe geactiveerde burgers, vaak door gebruik van erg creatieve en enthousiasme
methodes, hun eigen vrij gekozen vrijetijdsprojecten invullen.
Culturele manifestaties (tussenkomsten in het bijzonder cultuuraanbod):
Een tussenkomst bij het organiseren van een culturele activiteit betekent voor plaatselijke
verenigingen en initiatieven een belangrijke ruggensteun bij het organiseren van culturele
initiatieven. Het Participatiedecreet voorziet in een decretale basis voor het systeem van
culturele manifestaties en breidt dit uit tot de jeugdwerk- en sportsector.
Projecten gemeenschapscentra:
Bepaalde gemeenschapscentra kunnen subsidies aanvragen met het oog op de ondersteuning
van specifieke programmering voor kansengroepen of toeleidingsinitiatieven. De
kansengroepen in dit kader zijn personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond,
personen met een handicap, personen in armoede, ouderen en kinderen.
Lokale netwerken armoede:
De aanpak van armoede voltrekt zich het best ook op het meest lokale niveau. Daarom wil de
Vlaamse overheid de gemeenten aanmoedigen om de lokale dynamiek m.b.t. deze doelgroep
te versterken via de creatie van lokale netwerken die werken aan het slechten van
participatiedrempels voor personen in armoede op vlak van cultuur-, jeugdwerk- en
sportparticipatie. In die netwerken moeten de gemeentelijke diensten voor vrije tijd (cultuur,
jeugd, sport), het OCMW en relevante lokale organisaties die in hun werking personen in
armoede als doelgroep hebben, vertegenwoordigd zijn.
Convenants bibliotheekwerking in gevangenissen:
Specifiek voor de ondersteuning van de bibliotheekwerking in de gevangenissen kan de
Vlaamse overheid een convenant afsluiten met de gemeenten voor de samenwerking tussen
de gemeentelijke bibliotheek en de gevangenis.

HC0/1HD-H-2-F/WT - werking en toelagen - circuskunsten
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

2.183
2.183

2.226
2.226

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
2.264
2.264

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
2.264
0
2.264

De kredieten van dit begrotingsartikel worden ingezet om uitvoering te geven aan het decreet
m.b.t. de circuskunsten in Vlaanderen. Het begrotingsartikel wordt verhoogd met 38.000 euro
omwille van indexatie.
Het actueel circusbeleid wil bijdragen tot een positief circusklimaat in Vlaanderen en kansen
bieden aan nieuwe en reeds ervaren circusartiesten om zich verder te professionaliseren en
om te creëren. Het decreet van 21.11.2008 beoogt het bieden van optimale kansen aan het
brede veld van de circuskunsten door het ondersteunen van de creatie, de spreiding, de
professionalisering en de promotie ervan.
Via de subsidiëring van creatie van circuskunstproducties beoogt het decreet de ontwikkeling
van kwaliteitsvolle producties zowel van nieuwe groepen als van de zgn. traditionele
circussen. De investering in de spreiding gebeurt via de ondersteuning van festivals die zowel
in Vlaanderen als internationaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken
van een positief Vlaams circusklimaat. Vorming en opleiding van circusartiesten is ook een
belangrijk onderdeel van het circusbeleid. Zo kunnen er in binnen- en buitenland
bijscholingen en stages worden gevolgd. Voor deze projectmatige ondersteuning is er in 2012
een bedrag van 624.000 euro beschikbaar.
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Het decreet voorziet ook in de subsidiëring van een circuscentrum. Voor 2012 wordt hiervoor
een bedrag voorzien van 684.000 euro. Het Vlaams centrum voor Circuskunsten vervult een
intermediaire rol tussen de overheid en het Vlaamse circusveld en ontwikkelt activiteiten in
het kader van de ondersteuning en promotie van de circuskunsten. Dit gaat van begeleiding
en ondersteuning van circuskunstenaars, hun organisaties, structuren, netwerken en
evenementen tot het ontwikkelen en ter beschikking stellen van een kennisknooppunt en
ankerpunt en een open documentatie- en informatiecentrum voor de circuskunsten; het
ontsluiten van het circuskunstenerfgoed en het realiseren van een communicatieplan voor de
uitstraling van de kwaliteitsverbetering van de circuskunsten in Vlaanderen.
Voor de invulling van deze opdrachten sloot de Vlaamse Regering met het Circuscentrum een
beheersovereenkomst voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.
Vanaf 2010 worden binnen het circusdecreet ook drie festivals (Dommelhof, MiramirO en
Humorologie) gesubsidieerd. Voor 2012 is er voor de festivals 956.000 euro voorzien.

HC0/1HD-H-2-H/WT - werking en toelagen - lokaal cultuurbeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

96.085
96.024

97.935
97.573

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
99.924
99.555

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
99.924
0
99.555

De kredieten van dit begrotingsartikel worden grotendeels aangewend voor de uitvoering van
het decreet op het lokaal cultuurbeleid. De beschikbare middelen blijven onveranderd, maar
worden voor 2012 wel geïndexeerd.
Een gedeelte (voor 2012 wordt hiervoor 1.323.000 euro voorzien) van de middelen wordt ook
gebruikt voor de financiering van het leenrecht. Het koninklijk besluit van 25 april 2004
betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of
uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste
vastleggingen van films legt aan de openbare bibliotheken de verplichting op om een
vergoeding te betalen aan de auteurs voor het uitlenen van hun werken, het zogenaamde
leenrecht. Door de Vlaamse Regering werd beslist het leenrecht af te kopen en via een
forfaitaire vergoeding aan de verplichting te voldoen.
In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid wordt het overgrote deel van de middelen
aangewend voor het subsidiëren van volgende publiekrechtelijke initiatieven:
- subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke projectverenigingen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige openbare bibliotheken;
- subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de
Nederlandstalige cultuurcentra;
- subsidies aan intergemeentelijke projectverenigingen voor de afstemming van het
cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie;
- subsidies voor de cultuurbeleidscoördinatoren voor de opmaak en uitvoering van de
gemeentelijke cultuurbeleidsplannen;
- subsidies voor de gedeeltelijke uitvoering van goedgekeurde gemeentelijke
cultuurbeleidsplannen (1-euro subsidie);
- specifieke convenants met een aantal steden.
Voor het onderdeel gemeentelijk cultuurbeleid (cultuurbeleidscoördinator) zijn er voor 2012
aanvragen van de gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Haaltert, Kruishoutem, Lede, Waarschoot
en Hooglede.
Voor de gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Ganshoren loopt er een procedure voor
subsidiëring als gemeentelijke openbare bibliotheek.
Bij de cultuurcentra zijn er aanvragen van de steden Diest en Zottegem voor subsidiëring.
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Het Platform Omgeving Leie Schelde heet een aanvraag ingediend voor subsidiëring als
intergemeentelijke projectvereniging.
Vereniging Vlaamse Cultuurcentra 94 KEUR
Daarnaast wordt voor het lokaal cultuurbeleid een aantal privaatrechtelijke organisaties
gesubsidieerd:
- Locus vzw (1.466 KEUR);
- Bibnet vzw (2.796 KEUR);
- 2.161 KEUR Luisterpuntbibliotheek vzw, Zorgbib Rode Kruis Vlaanderen vzw,
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw, ,
Lectuurvoorziening Drogenbos vzw en Bibliotheek Kraainem vzw;
- geregulariseerde ex-DAC projecten bij het productiecentrum Progebraille-Hellen
Keller vzw en bij het productiegedeelte van de Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek
vzw (911 KEUR)
HC0/1HD-H-2-I/WT - werking en toelagen - uitvoering decreet houdende aanvullende
subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector - luik sociaal-cultureel werk

K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

20.998
20.998

19.020
19.020

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
14.065
14.065

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
14.065
0
14.065

Via dit begrotingsartikel worden de geregulariseerde ex-DAC projecten binnen het sociaalcultureel werk gesubsidieerd. Het ingeschreven krediet daalt in aanzienlijke mate t.o.v. 2011
omdat de kredieten voor de projecten ‘Jeugd’ werden overgeheveld naar het
begrotingsprogramma HG (JEUGD). Dezelfde operatie gebeurde deels reeds bij de
begrotingscontrole 2011. De beschikbare middelen worden voor 2012 geïndexeerd.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:
- het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978
quater) dat de regularisatie van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen;
- het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000;
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619)
m.b.t. de implementatie inzake de regularisering;
- de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de
regularisatie licht werd aangepast (VR/PV/2001/29 - punten 2 t.e.m. 4).
Het was de bedoeling van de Vlaamse Regering om met deze regularisatie de oorspronkelijke
tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele ondersteuning van de organisaties. In
het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de tewerkstelling die met deze middelen
wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.
De eerste fase van de normalisering bij de organisaties gesubsidieerd i.k.v. het decreet van 4
april 2003 gesubsidieerde sociale-culturele organisaties start in 2012.
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Programma HG - Jeugd

HC0/1HG-I-2-A/WT - werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.445
1.462

1.329
1.329

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.190
1.237

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.190
0
1.237

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-A/WT bestaat uit de volgende basisallocaties:
- HG100 – algemene werkingskosten jeugdbeleid;
- HG130 – uitgaven EU-voorzitterschap;
- HG129 – aankoop kampeermateriaal;
- HG131 – werkingskosten in verband met het Europees voorzitterschap en
- HG134 – werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking.
Pro memorie: de basisallocaties HG130 en HG131 bevatten voor 2012 geen kredieten.
HG100 – algemene werkingskosten jeugdbeleid. De kredieten van deze basisallocatie worden
aangewend voor:
x de eigen werking van de afdeling Jeugd (aankoop van publicaties, organisatie van en
deelname aan studiedagen, hoorzittingen, organisatie van vergaderingen, …);
x het uitgeven van publicaties in verband met het jeugdbeleid (zoals informatiefolders,
…);
x werkingskosten van de adviescommissies, zoals deze opgericht in het kader van het
decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleid;
x begeleidingsactiviteiten t.a.v. (gesubsidieerde) verenigingen en lokale besturen;
x kosten voor studies en kortlopende enquêtes;
x …
HG129 – aankoop kampeermateriaal. Het krediet van deze basisallocatie wordt volledig
benut voor de aankoop van tentzeilen, geraamten van tenten en bijbehoren voor de
uitleendienst van het kampeermaterieel (ULDK) te Machelen.
De doelstelling van deze uitleendienst is het mogelijk te maken dat jaarlijks ruim een half
miljoen Vlaamse kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door
een veelheid van jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken en betekenen vaak een
hoogtepunt in de werking van een groep en een unieke ervaring voor kinderen en jongeren.
HG134 – werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking. Ten gevolge
de opdeling van de bevoegdheid cultuur en jeugd tussen verschillende ministers, wordt deze
allocatie op de begroting Jeugd voorzien.
Met deze middelen internationaal jeugdbeleid wordt invulling gegeven aan:
1. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het
kader van de bi- en multilaterale samenwerking op vlak van jeugdbeleid (concreet:
zendingen en ontvangsten van experten, het opzetten van internationale seminaries,
enzoverder);
2. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de werkprogramma's in het
kader van de bilaterale samenwerking met de prioritaire landen, in het bijzonder met
Zuid-Afrika en landen waarmee een subcommissie bestaat;
3. Het uitvoeren van opdrachten in het kader van multilaterale samenwerking (Benelux,
EU, RvE, VN) zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring in het
kader van het Europese programma Jeugd in Actie, de halfwegevaluatie; de
rapportering en monitoring in verband met het Europees beleid in de context van het
nieuwe EU-samenwerkingskader en de Agenda 2020;
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4. Het ontwikkelen van (nieuwe aksenten in) jeugdbeleid in een internationale context
(Interregionale samenwerking, Benelux, EU, Raad van Europa en Verenigde Naties):
studies, uitwisseling van experten/peer-learning, opzetten van seminars, publicaties,
voorstellingen, enzoverder;
5. Het aanleveren van materiaal voor het Europees Kenniscentrum inzake Jeugdbeleid
(EKCYP);
6. De verplichte jaarlijkse bijdrage aan het Europees Jeugdfonds;
7. De deelname aan internationale fora rond het beleid ten aanzien van Rechten van het
Kind;
8. De
deelname
aan
internationale
seminaries/congressen
en
vertegenwoordigingsopdrachten waarvoor een duidelijke link is met jeugdbeleid.

HC0/1HG-I-2-B/WT - werking en toelagen - allerhande subsidies jeugd
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

320
320

276
276

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
519
487

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
519
0
487

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-B/WT bestaat uit de volgende basisallocaties:
- HG101 - ondersteuning van jongerenjournaals;
- HG114 – Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt
- HG115 – Europees Jeugdorkest
- HG116 – aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten;
- HG121 – buitenspeeldag;
- HG126 – nationale commissie voor de rechten van het kind;
- HG136 – subsidiering van de vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen en
- HG137 – wetenschappelijk onderzoekspunt jeugd.
De allocaties HG116 en HG121 bevatten geen kredieten en zijn pro memorie. De voorgaande
jaren werden de jongerenjournaals JAM en ZOOM ondersteund. Tv is immers een perfect
medium om jongeren te bereiken, hen een maatschappelijk kritische blik te geven en te laten
participeren. In september 2009 jaar besliste VT4 om haar jongerenjournaal JAM te
beëindigen. De Vmma ging echter verder met de uitzendingen van ZOOM. Daarom werd het
ook verder ondersteund in 2010 en 2011. Ook in 2012 zal het jongerenjournaal verder
financieel ondersteund worden.
HG114 – Europees muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt. Jonge musici beluisteren en
aanmoedigen was en is het eerste doel van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, dat
reeds meer dan 50 jaar bestaat.
Al een halve eeuw brengt het Europees Muziekfestival kinderen en jongeren uit 20
verschillende landen in Europa (en daarbuiten) jaarlijks samen in Neerpelt. Ook dit jaar
beleefden duizenden jongeren dit festival door het bijwonen van festivaloptredens, concerten,
happenings en andere evenementen. Door de uitzonderlijk hoogstaande opvoeringen leren ze
de muziek waarderen en liefhebben.
Het festival slaagt erin over alle culturele verschillen heen via die ene taal van de muziek, een
boodschap van verdraagzaamheid en begrip over te brengen.
HG115 – Europees Jeugdorkest. Het Europees Jeugdorkest heeft als doel jonge getalenteerde
muzikanten van het hoogste niveau (uit alle lidstaten van de Europese Unie) bijeen te brengen
om een orkest te vormen dat elk jaar in belangrijke steden van de Europese Unie succesvolle
muziekuitvoeringen geeft, waardoor uiting wordt gegeven aan de samenwerking en
creativiteit van de Europese jeugd.
De beloftevolle muzikanten krijgen de kans om met de beste dirigenten (in het verleden o.a.
Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy) te werken. Deze dragen in hoge mate bij tot het
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verhogen van hun muzikale competenties. Zij worden hierbij gestimuleerd om het niveau van
internationaal orkestmuzikant te behalen. Jonge talenten die voorheen een kans kregen te
proeven van internationale orkestervaring behoren momenteel tot de meest vooraanstaande
orkesten (Concertgebouworkest,
Royal Philharmonic Orchestra, La Scala, London
Symphony Orchestra,…)
De deelname van jonge Vlaamse muzikanten aan dit Europees Jeugdorkest komt tevens ten
goede aan de versteviging van het Vlaams imago in het buitenland.
HG126 – Nationale commissie voor de rechten van het kind. Bij decreet van 24 februari 2006
(B.S., 21 maart 2006) heeft het Vlaams Parlement voor wat betreft de gemeenschaps- én
gewestaangelegenheden zijn instemming betuigd met het samenwerkingsakkoord van 19
september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest,
de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
en
de
Franse
Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de
Rechten van het Kind. Dit decreet treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan
in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 19 van het samenwerkingsakkoord treedt
het in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste
goedkeurende akte uitgaande van de contracterende partijen. Op datum van de opmaak van
deze begrotingsfiche was dit nog niet het geval.
De financiering gebeurt volgens artikel 15 van het samenwerkingsakkoord en de bedragen
worden op volgende wijze verdeeld:
- 50% ten laste van de Federale Staat;
- 25% ten laste van de Vlaamse Gemeenschap;
- 12.3% ten laste van de Franse Gemeenschap;
- 6.7% ten laste van het Waals Gewest;
- 1% ten laste van de Duitstalige Gemeenschap;
- 2% ten laste van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
- 2% ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie;
- 1% ten laste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
De bedragen worden uitbetaald aan de instelling die de Commissie huisvest, voor 15 januari
van het jaar waarop ze betrekking hebben.’
HG136 – subsidiering van de vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen. De vzw Platform
Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) werd de afgelopen drie jaar gesubsidieerd in het kader van
de proeftuinen participatiebeleid Jeugd (HG 113). Na afloop van de proeftuin kon de
vereniging geen nieuwe aanvraag meer indienen binnen deze reglementering. Waar het
oorspronkelijk de bedoeling was om de vereniging de kans te bieden om na drie jaar een
erkenningsaanvraag te laten indienen als landelijk georganiseerd jeugdwerk is het duidelijk
dat dit voor de vereniging te vroeg kwam. Het momenteel voorliggende decreet houdende het
vernieuwd jeugd en kinderrechtenbeleid dat in 2013 zal ingaan zal voor verenigingen als PAJ
een antwoord kunnen bieden. Indien de vereniging geen aansluiting kan vinden bij een van de
bestaande regelgevingen, dan missen de geboden middelen uit de afgelopen jaren hun doel.
Zonder continuïteit is de vereniging niet in staat om haar taken als ondersteunende vereniging
voor allochtone zelforganisaties verder uit te voeren. Om die reden is er voor gekozen om de
vereniging in de komende jaren nominatief te subsidiëren en dit in afwachting van het nieuwe
decreet.
HG137 – wetenschappelijk onderzoekspunt jeugd. Vanaf 2012 zal er opnieuw geparticipeerd
worden in een nieuw Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt jeugd. Het globale bedrag voor
dit Wetenschappelijk Onderzoekssteunpunt Jeugd bedraagt 400 000 euro. Hiervan wordt 1/3
gecofinancierd vanuit de begroting Jeugd. De rest van de middelen zijn afkomstig vanuit het
beleidsdomein Wetenschap en Innovatie.
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HC0/1HG-I-2-C/WT - werking en toelagen - vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

32.548
32.548

32.068
32.068

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
31.926
31.926

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
31.926
0
31.926

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-C/WT bestaat uit de volgende basisallocaties:
- HG102 – landelijk georganiseerde jeugdverenigingen;
- HG103 – experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd;
- HG104 – internationale jeugduitwisselingsprojecten;
- HG105 – jeugdculturele initiatieven;
- HG 106 – participatie van, communicatie over en informatie aan de jeugd;
- HG107 – vzw Steunpunt jeugd;
- HG109 – vzw Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap;
- HG112 – vzw Vlaams Informatiepunt;
- HG118 – vzw Kenniscentrum Kinderrechten;
- HG119 – subsidie jeugdraden voor inspanningen van het gemeentebestuur ten voordele van
de jeugd tot 25 jaar;
- HG120 – vzw Vereniging Vlaamse jeugdconsulenten en jeugddiensten;
- HG122 – vzw Jint.
Al de bovenstaande ondersteuningen zijn terug te vinden in het decreet van 18 juli 2008
houdende het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid. HG119 bevat voor 2012 geen
kredieten aangezien het gaat om een tweejaarlijkse ondersteuning.
HG102 – Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen. De subsidie wordt toegekend op basis
van het decreet van 28 juli 2008 houdende het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid.
De maatschappelijke waarde van het verenigingsleven in het algemeen en het
verenigingsleven voor de jeugd in het bijzonder hoeft wellicht niet toegelicht te worden.
Onderzoek van o.a. de onderzoeksgroep TOR (o.l.v. prof. Elchardus, VUB) en anderen
hebben duidelijk op het belang ervan gewezen.
Het landelijk georganiseerd jeugdwerk wordt reeds tientallen jaren door de overheid
gesubsidieerd. Het vond zijn eerste decretale onderbouw in het decreet van 22 januari 1975
houdende erkenning en subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk. Vervolgens
werd het in 1998 vervangen door een nieuwe decreet met hetzelfde opschrift. Na een aantal
decretale overgangsjaren, werd de decretale regelgeving uiteindelijk fundamenteel herzien. In
uitvoering van het nieuwe decreet op het landelijk georganiseerd jeugdwerk van 2002 werd in
2003 voor het eerst een subsidiebedrag toegekend op basis van een door de verenigingen
ingediende beleidsnota. Recent werd dit decreet vervangen door het decreet van 28 juli 2008
houdende het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid. Aan de wijze van subsidiëring
van de erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen is evenwel niets fundamenteels
gewijzigd.
Naast de driejaarlijkse subsidies, dient deze basisallocatie ook ter subsidiering van projecten
voor erkende landelijke jeugdverenigingen. De decretale basis hiervan is terug te vinden in
het artikel 34 van het bovenvermelde decreet. Overeenkomstig §2 van ditzelfde artikel dienen
er van het jaarlijks door het Vlaams Parlement goedgekeurde krediet voor de subsidiëring van
de erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, ook middelen voorbehouden te
worden voor de subsidiëring van deze projecten.
HG103 – experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd. Tot in het midden van
de jaren ‘80 beschikte de afdeling Jeugd over een door de Vlaamse minister op basis van een
nota goedgekeurde subsidieregeling voor "experimenteel” jeugdwerk. Het was op basis van
deze regeling dat b.v. in het begin van de jaren zeventig de jongeren informatie- en
adviescentra werden gesubsidieerd. Deze regeling verloor in de jaren tachtig haar relevantie,
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omdat binnen de ondertussen gecreëerde subsidieregelingen voor het regionaal jeugdwerk en
voor het jeugdwerk met kansarme jeugd nogal wat mogelijkheden werden geschapen voor
vernieuwende werkingen. Bij het inwerkingtreden van de decreten op het lokaal en
provinciaal jeugdwerkbeleid werden de genoemde subsidieregelingen echter opgeheven.
Er moest daarom opnieuw een instrument komen waarmee nieuwe initiatieven die een
verrijking vormen voor het Vlaamse jeugdwerklandschap konden worden gestimuleerd.
Vanaf 2000 werden de initiatieven gesubsidieerd op basis van een reglement, vanaf 2003
werd de subsidiëring van deze projecten opgenomen in het decreet van 29 maart 2002 op het
Vlaams jeugdbeleid. Vanaf 1 januari 2010 gebeurt de toekenning van deze subsidies op basis
van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid (art. 37) en het besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering tot
bepaling van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerde
jeugdverenigingen en de regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en
de toekenning van de prijs voor het gemeentelijk jeugdbeleid (art. 21-22).
HG104 – internationale jeugduitwisselingsprojecten. Bij motie aangenomen op 15 maart
2000 vroeg het Vlaams parlement “dat erover gewaakt wordt dat het uitgangspunt, dat ‘elke
jongere van de mogelijkheden van een intercultureel contact moet kunnen genieten’,
ongeacht zijn sociale afkomst of scholing, ook werkelijk gerealiseerd wordt”. Een en ander
kreeg vorm in het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid waarin de
subsidiëring van internationale projecten voor de jeugd werd ingeschreven. Vanaf 2010 is het
decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
(art. 40) van toepassing en het besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering tot bepaling
van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de
regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en de toekenning van de
prijs voor het gemeentelijk jeugdbeleid (art. 11 tot 19).
Er zijn twee subsidieluiken, namelijk de humanitaire projecten en de internationale
jongerenprojecten. Voor de humanitaire projecten bedraagt de maximale subsidie per
vereniging 25 000 €, voor de Internationale jongerenprojecten een maximale toelage van 75
euro (per week) voor verblijfskosten en 75% van de voorziene reiskosten (tot een maximum
van 800 €). Maximaal 20 % van dit bedrag kan daarnaast als omkaderingskost worden
aangevraagd.
HG105 – jeugdculturele initiatieven. Om de culturele competentie van de jeugd te verhogen,
om de creativiteit van de jeugd te stimuleren en om de participatie van de jeugd aan het
cultuuraanbod te verhogen, kent de Vlaamse Regering werkingssubsidies toe aan
cultuureducatieve verenigingen. Een cultuureducatieve vereniging is een vereniging zonder
winstoogmerk die in hoofdzaak activiteiten opzet waarbij de jeugd individueel of in groep
leert omgaan met artistieke expressiemogelijkheden of met vormen van erfgoed. De
toekenning van deze subsidies gebeurt op basis van het decreet van 18 juli 2008 houdende het
voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 36).
Daarnaast worden met de middelen op deze basisallocatie ook projectsubsidies toegekend om
de artistieke creativiteit van de jeugd te stimuleren. De begunstigden van een dergelijke
subsidie zijn jongeren van 14 tot 25 jaar die een artistiek product of project realiseren, en
verenigingen die een artistiek product of project voor en door de jeugd realiseren (artikel 39
van hetzelfde decreet).
HG 106 – participatie van, communicatie over en informatie aan de jeugd. Vanaf 1 januari
2009 gebeurt de toekenning van werkingssubsidies op basis van het decreet van 18 juli 2008
houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 35 en 38)
Deze subsidies worden toegekend om de participatie van de jeugd aan het beleid van
overheden, publieke en private organisaties en instellingen te bevorderen, om de
beeldvorming over de jeugd te stimuleren en om tegemoet te komen aan de
informatiebehoeften van of over de jeugd. De verenigingen dienen:
1° de participatiegraad van de jeugd aan het beleid te verhogen;
2° de communicatie over en door de jeugd te stimuleren;
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3° een informatieaanbod voor de jeugd aan te bieden;
4° specifieke informatie- of sensibiliseringsinitiatieven op te zetten met het oog op de
promotie van de rechten van het kind;
5° te rapporteren over de rechten van het kind.
De structureel gesubsidieerde verenigingen vertegenwoordigen op dit ogenblik een bedrag
van 3.415.000 euro. Deze subsidies worden toegekend onder de vorm van meerjarige
subsidie-enveloppen. Een beperkt bedrag rest nog om ook invulling te geven aan de decretaal
voorziene projectsubsidiëring met hetzelfde maatschappelijk doel.
HG107 – Steunpunt Jeugd. Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning
en het informeren van en over de sector erkent en subsidieert de Vlaamse regering het
Steunpunt jeugd (zie artikel 15 e.v. van het decreet van 28 juli 2008 houdende het voeren van
een jeugd- en kinderrechtenbeleid). Het Steunpunt Jeugd heeft als doel een bijdrage te
leveren aan het optimaal functioneren van het jeugdwerk op alle niveaus en in al zijn
aspecten. Daartoe zal het de kennis en meningsvorming over jeugdbeleid en jeugdwerk
bevorderen, zowel op nationaal als op internationaal niveau en de culturele diversiteit
bevorderen; onder andere door middel van informatie en documentatie, promotie en
spreiding, studie en onderzoek.
Het steunpunt vervult de volgende functies:
1° verzamel- en multiplicatorfunctie;
2° methodiekontwikkeling, vorming en ondersteuning op het vlak van participatie;
3° communicatiefunctie;
4° dienstverleningsfunctie;
5° onderzoeksfunctie;
6° platformfunctie.
De subsidiëring van het steunpunt jeugd vindt zijn decretale basis in het decreet van 18 juli
2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Overeenkomstig
artikel 21 van het bovenvermelde decreet, sluit de Vlaamse regering met deze vereniging een
(subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis van het door de vereniging ingediende
beleidsplan.
HG109 – vzw Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap. In het decreet van 18 juli 2008 op
het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid werd voorzien in de erkenning van de jeugdraad
als vereniging met autonome rechtspersoonlijkheid. Deze vereniging “heeft als doel op eigen
initiatief, op verzoek van de Vlaamse regering of van het Vlaams Parlement advies uit te
brengen over alle aangelegenheden die de jeugd betreffen. De Vlaamse regering vraagt het
advies van de jeugdraad over ontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit van de
Vlaamse regering. Daartoe moet de jeugdraad de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en
interpreteren en bijdragen aan het vormen van een beleidsvisie. De jeugdraad kan zowel de
jeugd als het jeugdwerk vertegenwoordigen op nationale en internationale fora.” (artikel 9, §
2 van het bovenvermelde decreet).
Artikel 12 van hetzelfde decreet stelt: ”Binnen de perken van de op de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap uitgetrokken kredieten, kent de Vlaamse regering de jeugdraad, om
zijn onder artikel 9 bepaalde taken tot een goed einde te brengen, een jaarlijkse subsidie toe
voor de basis-, werkings- en personeelskosten. Die subsidie bedraagt ten minste één procent
en ten hoogste 2,5 procent van het totaal van de kredieten, ingeschreven in de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de in dit decreet bepaalde
subsidiëring.”
Overeenkomstig artikel 9, §6 van het bovenvermelde decreet dient de jeugdraad driejaarlijks
een beleidsnota in. Deze dient door de Algemene Vergadering van de Jeugdraad goedgekeurd
te zijn. De eerste beleidsnota wordt ingediend voor 1 juli 2009 en heeft betrekking op de
periode 2010- 2012. Verder dient de Jeugdraad jaarlijks een financieel verslag en een
werkingsverslag in, samen met een verslag van een bedrijfsrevisor of een extern accountant.
Het werkingsverslag en het verslag van de revisor of extern accountant dient in het bezit te
zijn van de afdeling Jeugd ten laatste op 1 maart van het jaar volgend op het werkingsjaar.
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HG112 – Vlaams Informatiepunt. Het VIP Jeugd heeft als doel gegevens te verzamelen met
betrekking tot de informatiebehoeften van kinderen en jongeren, de kwaliteit en de aard van
informatiedragers en het gebruik van informatiedragers door kinderen en jongeren. Het VIP
Jeugd moet verder een jeugdinformatienetwerk ontwikkelen, systematiseren en onderhouden.
De organisatie dient ook de nodige vorming voor jeugdinformatiewerkers te organiseren en
aanzetten geven tot het ontwikkelen van strategische en algemene informatieproducten ten
behoeve van kinderen en jongeren.
Door het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleid, kreeg de subsidiëring aan het VIP Jeugd definitief een decretale basis als
Vlaamse instelling voor het jeugdbeleid (hoofdstuk IV). Overeenkomstig artikel 21 van het
bovenvermelde decreet, sluit de Vlaamse regering met deze vereniging een
(subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis van het door de vereniging ingediende
beleidsplan. De huidige subsidieovereenkomst loopt van 2010 tot eind 2012.
HG118 – Vzw Kenniscentrum Kinderrechten. Artikel 14 van het decreet van 18 juli 2008
houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid machtigt de Vlaamse
Regering een vereniging zonder winstoogmerk te subsidiëren als kenniscentrum
kinderrechten om de kennis over de rechten van het kind op nationaal en internationaal
niveau te verhogen.
Het kenniscentrum kinderrechten benadert de rechten van het kind op interdisciplinaire wijze
en op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het kenniscentrum kinderrechten heeft als doel
de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor het brede
publiek. Daartoe zal het kenniscentrum kinderrechten:
1° actief contacten onderhouden met nationale en internationale onderzoeksgemeenschappen
inzake de rechten van het kind;
2° actief een bijdrage leveren tot de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek over de
rechten van het kind voor publieke en private actoren;
3° initiatieven nemen en advies verlenen met betrekking tot de implementatie van de
wetenschappelijke inzichten over de rechten van het kind.
Overeenkomstig artikel 21 van het bovenvermelde decreet, sluit de Vlaamse regering met
deze vereniging een (subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis van het door de
vereniging ingediende beleidsplan. De huidige subsidieovereenkomst loopt van 2011 tot eind
2013.
HG120 – Vzw Vereniging Vlaamse jeugdconsulenten en jeugddiensten. De Vereniging van
Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten vzw (VVJ) is een ledenorganisatie waarbij nagenoeg
alle Vlaamse gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel zijn
aangesloten via hun jeugddienst of jeugdambtenaar. Met de vijf provinciale jeugddiensten
wordt er op diverse vlakken samengewerkt. VVJ is gespecialiseerd in het jeugdbeleid van de
verschillende overheden met bijzondere aandacht voor het lokale jeugd(werk)beleid. VVJ
levert hiervoor een uitgebreid pakket diensten met ondermeer vorming, infotheek, onderzoek,
begeleiding, advies en publicaties. Verder realiseert de vereniging ook ondersteuning voor
gemeentelijke animatieprogramma's, ondermeer als nationale coördinator van de Grabbelpas
en SWAP. VVJ is partner in diverse samenwerkingsverbanden en werkt mee in tal van
werkgroepen en commissies.
Het aanbieden van een vormings- en bijscholingsaanbod voor diverse medewerk(st)ers van
jeugddiensten is ongetwijfeld een hoofdmoot van het dienstenpakket van VVJ. Elk jaar
opnieuw mogen kan de vereniging honderden cursisten en bijscholers verwelkomen op één
van de talkrijke vormingsmomenten. Het aanbod is opgesplitst in drie delen:
- een driejarige cyclus 'opleiding jeugdconsulent' in samenwerking met de afdeling Jeugd;
- open vormingsmomenten en studiedagen, waaronder elk jaar de 'vormingsdagen voor
ambtenaren' en de 'VVJ-vormingsdriedaagse'
- thematische vorming, toegespitst op deelthema's van het jeugddienstwerk.
De VVJ beschikt over een uitgebreide infotheek. Daarin worden allerhande documenten van
lokale jeugddiensten bewaard die handig kunnen zijn bij het beantwoorden van
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informatievragen. Het gaat ondermeer over subsidiereglementen, statuten, informatie over
opvallende of interessante projecten en uiteraard degelijke jeugdwerkbeleidsplannen
VVJ beschikt over diverse kanalen waardoor jeugdambtenaren en jeugddiensten op de hoogte
blijven van actuele ontwikkelingen, o.m. de nieuwsbrief “Lopend Vuur”, het tijdschrift
“DropZone” alsook diversie handboeken en naslagwerken.
Via het Steunpunt Animatie en Programmatie (STAP) ondersteunt de VVJ jeugddiensten bij
het opzetten en coördineren van jeugdwerk- en vrijetijdsprogramma's. Heel wat
jeugddiensten in Vlaanderen organiseren immers een aanvullend aanbod voor kinderen en
tieners. Dit situeert zich voornamelijk in de schoolvakanties. Meer dan 200 jeugddiensten
maken gebruik van de STAP-dienstverlening.
De ontwikkeling van deze en andere initiatieven op gemeenteoverschrijdend niveau
(inbegrepen het aanmaken van materiaal ervoor) is zuiniger dan wanneer elke gemeente op
zijn beurt dergelijke initiatieven moet ontwikkelen.
Thans wordt de VVJ gesubsidieerd op basis van het decreet van 18 juli 2008 houdende het
voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid (hoofdstuk IV) als
ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke en provinciale jeugddiensten en dit voor een
periode van drie jaar. Overeenkomstig artikel 21 van het bovenvermelde decreet, sluit de
Vlaamse regering met deze vereniging een (subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis
van het door de vereniging ingediende beleidsplan. De huidige subsidieovereenkomst loopt
van 2011 tot eind 2013.
HG122 – Vzw Jint. De vzw Jint - Coördinatie - orgaan voor Internationaal Jongerenwerk, in
1989 opgericht bij beslissing van de Vlaamse regering, vervult de taak van Vlaams
agentschap voor de uitvoering van het E.U.- jeugdprogramma en is daarnaast het coördinatie, overleg- en samenwerkingsorgaan voor de internationale jongerenwerking van het Vlaamse
jeugdwerk.
Met het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid
werd de subsidiëring van Jint decretaal geregeld. Artikel 18 stelt: “ De Vlaamse Regering
subsidieert per periode van drie jaar de vereniging zonder winstoogmerk Jint coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking, hierna Jint te noemen, om :
1° de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen;
2° op basis van internationale uitwisseling en samenwerking, de reflectie over jeugd,
jeugdwerk en
jeugdwerk- en jeugdbeleid door alle betrokken actoren te bevorderen.”
Overeenkomstig artikel 21 van het bovenvermelde decreet, sluit de Vlaamse regering met
deze vereniging een (subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis van het door de
vereniging ingediende beleidsplan. De huidige subsidieovereenkomst loopt van 2011 tot eind
2013.

HC0/1HG-I-2-D/WT - werking en toelagen - jeugdverblijven
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

5.606
5.606

5.506
5.506

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
5.589
5.589

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
5.589
0
5.589

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-D/WT bestaat uit de volgende basisallocaties:
- HG108 – Subsidies voor Hostels en jeugdverblijfcentra;
- HG110 – Subsidies vzw Vlaamse jeugdherbergen;
- HG111 – Subsidies vzw Centrum voor Jeugdtoerisme en
- HG117 – Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme.
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Al deze basisallocaties zijn het gevolg van het decreet van 3 maart 2004 houdende
subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme.
HG108 – Subsidies voor Hostels en jeugdverblijfcentra. Het krediet dient om de hostels en
jeugdverblijfcentra erkend op basis van het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring
van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme, te subsidiëren. Opzet van dit decreet is om jongeren zowel individueel als in
groep in goede omstandigheden tijdens hun vrije tijd meerdaagse verblijven te laten
realiseren in een daarvoor geschikte infrastructuur, die voldoet aan de minimale vereisten
inzake veiligheid en hygiëne.
Deze basisallocatie omvat drie verschillende types subsidiëringen voor de
jeugdverblijfcentra:
1. de basissubsidie;
2. de werkingssubsidies en
3. de personeelssubsidies.
De basis-, en werkingssubsidies hebben betrekking op het voorgaande jaar terwijl de
personeelssubsidie betrekking heeft op het lopende jaar.
HG110 – Subsidies vzw Vlaamse jeugdherbergen. Tot 2003 werd de vzw Vlaamse
Jeugdherbergen (toen nog vzw Vlaamse Jeugdherbergencentrale) gesubsidieerd als landelijk
georganiseerd jeugdwerk. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het decreet van 3 maart
2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, wordt deze v.w.z. beschouwd als een
ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse jeugdherbergen.
De taken van deze ondersteuningsstructuren worden omschreven in artikel 7, §1 van het
bovenvermelde decreet: ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning
en het informeren van en over de sector, erkent en subsidieert de Vlaamse regering een
vereniging als ondersteuningsstructuur voor (…) jeugdherbergen’. Paragraaf 2 van hetzelfde
artikel omschrijft de verschillende voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen om
gesubsidieerd te kennen worden.
Op basis van een in 2010 ingediende beleidsplan van de vereniging werd er een
(subsidie)overeenkomst voor de periode 2011-2013 opgesteld. Overeenkomstig deze
subsidieovereenkomst heeft de VJH de komende jaren recht op een minimumsubsidie van
516 000 euro.
HG111 – Subsidies vzw Centrum voor Jeugdtoerisme. Tot 2003 werd de vzw Centrum voor
Jeugdtoerisme gesubsidieerd als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Tengevolge van de
inwerkingtreding van het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor
Jeugdtoerisme, wordt deze vereniging beschouwd als een ondersteuningsstructuur voor de
Vlaamse jeugdverblijfcentra.
De taken van deze ondersteuningsstructuren worden omschreven in artikel 7, §1 van het
bovenvermelde decreet: ‘Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning
en het informeren van en over de sector, erkent en subsidieert de Vlaamse regering een
vereniging als ondersteuningsstructuur voor (…) jeugdverblijfcentra’. Paragraaf 2 van
hetzelfde artikel omschrijft de verschillende voorwaarden waaraan de vereniging moet
voldoen om gesubsidieerd te kennen worden.
Op basis van het in 2010 ingediende beleidsplan van de vereniging werd er een
(subsidie)overeenkomst voor de periode 2011-2013 opgesteld. Overeenkomstig deze
subsidieovereenkomst heeft CJT de komende drie jaren recht op een minimum subsidie van
605 000 euro.
HG117 – Subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. De vzw Algemene Dienst
voor Jeugdtoerisme is erkend en wordt gesubsidieerd op basis van het decreet van 3 maart
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2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Sinds de decreetwijziging van 2008 staat deze
vzw in voor het beheer van de infrastructuren Vormingscentrum “Destelheide” te Beersel
(Dworp) en het Jeugdcentrum “De Hoge Rielen” te Kasterlee (Lichtaart).
a) Jeugdcentrum De Hoge Rielen.
In het Jeugdcentrum De Hoge Rielen kunnen jongeren terecht voor kampeer- en
bivakactiviteiten; er kunnen eveneens vormingsinitiatieven worden georganiseerd. Het
centrum is ook uitstekend geschikt voor bosklassen, geïntegreerde werkweken, bezinningsen vormingsgroepen en seminaries. Het biedt eveneens educatieve begeleiding aan voor
jeugd- en schoolgroepen uit de basisschool. Het jeugdcentrum, gelegen in een domein van
230 ha, biedt een ruime accommodatie : 17 paviljoenen van verschillende grootte met de
mogelijkheid om maaltijden in het restaurant te gebruiken of om zelf te koken. In een
speciaal ontworpen gebouw met vergaderruimten, vinden cursussen en seminaries plaats.
Naast deze gebouwen zijn er nog 11 kampeergronden, zowel voor kleine als voor heel grote
groepen. Er zijn eveneens sportvelden in openlucht en een sporthal.
b) Vormingscentrum Destelheide.
Destelheide is een vormingscentrum voor de jeugd dat prioritair ter beschikking staat voor
kadervormingsinitiatieven van erkende Vlaamse jeugdverenigingen en voor overleg over
algemene problemen i.v.m. de jeugd en het jeugdwerk. Het centrum biedt een 20-tal
werklokalen, een zelfbedieningsrestaurant voor maximum 200 personen, een gezellig
ingerichte bar en 40 vijfpersoonsslaapkamers met douches en wastafels. Sinds 1995 biedt het
centrum ook een comfortabel ingericht klein verblijf (max. 18 personen) vooral bestemd
voor de ontvangst van internationale delegaties of voor studiebijeenkomsten van
leidingsploegen in het jeugdwerk. Sinds enkele jaren is er ook een grote polyvalente zaal “De
Put” (met verschuifbare tribune) beschikbaar. Op het domein van ongeveer 8 ha bevinden
zich eveneens een openluchttheater en een sportplein voor minivoetbal, tennis, volley en
basketbal.
ADJ diende in 2010 een beleidsplan in voor de beleidsjaren 2011 – 2013. Op basis hiervan
werd een subsidieovereenkomst 2011 – 2013 ondertekend met de vzw ADJ. Overeenkomstig
deze subsidieovereenkomst heeft de vzw. ADJ gedurende drie jaar recht op een minimum
subsidiebedrag van 1 964 000 euro.

HC0/1HG-I-2-E/WT - werking en toelagen - participatiebeleid jeugd
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

546
546

839
839

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
724
709

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
724
0
709

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-E/WT bestaat uit de volgende basisallocaties:
- HG113 – Proeftuinen participatiebeleid jeugd;
- HG132 – Subsidiering grootschalige jeugdevenementen en
- HG135 – Subsidiering van projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen
in het jeugdwerk.
De basisallocatie HG135 wordt enkel vermeld pro memorie.
Al deze basisallocaties zijn het gevolg van het decreet van 18 januari 2008 houdende de
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.
HG113 – Proeftuinen participatiebeleid jeugd. De overheid subsidieert projecten die een
aanvraag deden in het kader van de projectoproepen voor proeftuinen. Voor de periode 20082012 werden volgende thema’s voor deze proeftuinen geselecteerd: proeftuinen brede school
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en proeftuinen die kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van
jeugdverenigingen. De projecten worden gesubsidieerd op basis van het decreet van 18
januari 2008 houdende de bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (art
19-21) en het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van
het decreet houdende de flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de
participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (art 38 – 41).
HG132 – Subsidiering grootschalige jeugdevenementen. Het decreet van 18 januari 2008
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in
cultuur, jeugdwerk en sport bevat een hoofdstuk VIII inzake de subsidiëring van
evenementen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk of sport. Afdeling 1
van dit hoofdstuk betreft de grootschalige cultuur- jeugd of sportevenementen. Daarbij bleek
er behoefte aan een specifiek onderdeel gericht naar de jeugdsector. De projecten worden
getoetst aan negen criteria namelijk:
1° de vernieuwende, wervende kwaliteiten van het programma;
2° het bereik van grote, brede, nieuwe en diverse publieken;
3° de breedte, kracht en variatie van het organiserende of dragende samenwerkingsverband;
4° de financiële en organisatorische haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht
voor cofinancieringen;
5° de kracht en omvang van het communicatie- en promotieplan en de aandacht voor de
herkenning van de Vlaamse ondersteuning en de beeldvorming van de Vlaamse overheid;
6° de aandacht voor kansengroepen en interculturaliteit;
7° de duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en openbaar domein;
8° de duurzame effecten op het vlak van ontsluiting van en toeleiding naar voorzieningen;
9° de mate waarin het evenement de samenwerking tussen cultuur, jeugdwerk en sport
bevordert.

HC0/1HG-I-2-F/WT - werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

19.620
19.620

21.594
21.594

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
22.026
22.026

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
22.026
0
22.026

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-F/WT bestaat uit de volgende basisallocaties:
- HG124 – Uitvoeren provinciaal jeugdwerkbeleidsplan;
- HG125 – uitvoeren lokaal jeugdbeleidsplan.
HG124 – Uitvoeren provinciaal jeugdwerkbeleidsplan. Het krediet heeft tot doel het decreet
houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en
het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid uit te voeren. Dit decreet werd bekrachtigd door de
Vlaamse Regering op 14 februari 2003 en trad in werking op 24 maart 2003. Dit decreet werd
via decreet aangepast op 23 december 2005 en op 15 december 2006.
In de verdeling van het krediet werd uitdrukkelijk gekozen voor twee afzonderlijke
deelkredieten (zonder onderlinge financiële afhankelijkheid). Art.19, § 1 van genoemd
decreet werd aangepast bij decreet van 12 december 2010 houdende de bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2011. Art. 19 §1 werd als volgt aangepast:. Het krediet dat op
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap ter uitvoering van dit decreet voor de
provinciebesturen wordt uitgetrokken, wordt voor 2011 bepaald op één miljoen driehonderd
zesenzestigduizend euro. Binnen de perken van het krediet goedgekeurd door het Vlaams
Parlement kan de Vlaamse Regering bij de aanvang van elk werkingsjaar de hoogte van het
jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag aanpassen aan de evolutie van de gezondheidsindex.”.
De voorziene middelen maken het nog steeds mogelijk dat provinciebesturen ook de
ondersteuning op zich nemen van de regionale jeugdwerkinitiatieven die zich in hoge mate
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richten tot kinderen en jongeren met een handicap. Alle provincies krijgen een structurele
opdracht t.a.v. gehandicapte kinderen en jongeren: de verantwoordelijkheid voor de
kwantitatieve verbreding en inhoudelijke verdieping van deze deelsector kwam hierdoor bij
de provinciebesturen te liggen. 20% van het ingeschreven bedrag wordt hiervoor
voorbehouden; de resterende 80% wordt verdeeld a rato van het aantal kinderen en jongeren
voor de uitvoering van het gewone jeugdbeleidsplan.
Dit krediet is een stimulans voor de Vlaamse provinciebesturen om zich met hun jeugdbeleid
in te schakelen in het geheel van het Vlaamse jeugdwerkbeleid zoals beschreven in de
beleidsnota Jeugd, het jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Regering, en de kerntakennota.
Hieruit blijkt duidelijk dat de provincies een eigen inbreng moeten hebben in een
complementair Vlaams jeugdbeleid. In het decreet krijgen een aantal belangrijke functies van
de provincies een erkenning. Zo kan de provincie specifieke, bovenlokale en provinciale
initiatieven ondersteunen en bovenlokale infrastructuur (helpen) realiseren. Bovendien wordt
gewezen op de coachende en begeleidende rol van de provincies t.a.v. gemeenten of
samenwerkingsverbanden van gemeenten. Provinciebesturen moeten bovendien
(start)impulsen kunnen geven aan intergemeentelijke initiatieven en vernieuwende projecten.
Dit decreet beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan een op maat uitgewerkte
ondersteuning van het plaatselijk, intergemeentelijk, bovenlokaal en provinciaal jeugdwerk,
opdat dit jeugdwerk zou kunnen inspelen op de evoluerende behoeften van kinderen en
jongeren inzake hun vrijetijdsbesteding. Op basis van een onderzoek naar de behoeften van
de jeugd en het jeugdwerk formuleren de provinciebesturen algemene doelstellingen en
concrete acties, aangevuld met een concreet tijdschema en de financiële weerslag.
HG125 – uitvoeren lokaal jeugdbeleidsplan. Het krediet heeft tot doel het decreet houdende
de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid uit te voeren. Dit decreet werd bekrachtigd door de
Vlaamse Regering op 14 februari 2003 en trad in werking op 24 maart 2003, de datum van
publicatie in het Belgische Staatsblad. Dit decreet werd via decreet aangepast op 23 december
2005 en op 15 december 2006.
Art. 8, § 1 van genoemd decreet werd aangepast met het decreet van 10 december 2010
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting en bepaalt nu: “§1. Het krediet dat op
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap ter uitvoering van dit decreet voor de
gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt uitgetrokken, wordt voor
2011 bepaald op twintig miljoen tweehonderd achtentwintigduizend euro. Binnen de perken
van het krediet goedgekeurd door het Vlaams Parlement kan de Vlaamse Regering bij de
aanvang van elk werkingsjaar de hoogte van het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag
aanpassen aan de evolutie van de gezondheidsindex.”.,
De middelen moeten het mogelijk maken dat gemeentebesturen enerzijds voorzien in de
basisondersteuning van de lokale jeugdwerkinitiatieven, maar anderzijds ook de mogelijkheid
krijgen om in te spelen op de driejaarlijkse prioriteiten voorgesteld door de Vlaamse
Regering. Voor de beleidsperiode 2011-2013 worden twee prioriteiten vooropgesteld:
brandveiligheid binnen het hoofdstuk jeugdwerkbeleid; jeugdcultuur binnen het hoofdstuk
jeugdbeleid. De gemeenten die wensen beroep te doen op de extra subsidies, hebben de
doelstellingen voor deze prioriteiten als een integraal onderdeel van hun jeugdbeleidsplan
2011-2013 geformuleerd. Zij hebben hiermee ingetekend op de extra subsidies voor 2011,
2012 en 2013. Dankzij de financiële impuls van de Vlaamse Gemeenschap maakte nagenoeg
elke Vlaamse gemeente een jeugdbeleidsplan, met daarin specifieke aandacht voor de
Vlaamse beleidsprioriteiten.
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HC0/1HG-I-2-G/WT - werking en toelagen - aanvullende subsidies tewerkstelling in de
culturele sector
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

261
261

2.450
2.450

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
7.568
7.568

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
7.568
0
7.568

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-G/WT bestaat uit basisallocatie HG133 – Vlaams
intersectoraal akkoord social profit en is gebaseerd op het decreet van 7 mei 2004 houdende
aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.
Met deze middelen wordt de regularisatie van de vroegere DAC-projecten in de culturele en
sociaal-culturele sectoren opgevolgd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan:
x het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juli 1999;
x de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 november 1999 dat de regularisatie
van de tewerkstellingsprogramma's gefaseerd zal verlopen;
x het Vlaams intersectoraal akkoord social-profit van 29 maart 2000;
x de beslissing van de Vlaamse Regering op 30 juni 2000 m.b.t. de implementatie
inzake de regularisering;
x de beslissing van de Vlaamse Regering op 10 juli 2001 waardoor de timing van de
regularisatie licht werd aangepast.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de bedoeling van de Vlaamse Regering om met deze
regularisatie de oorspronkelijke tewerkstellingsmaatregel om te zetten in een structurele
ondersteuning van de organisaties. In het social-profitakkoord werd overeengekomen dat de
tewerkstelling die met deze middelen wordt gerealiseerd globaal gelijk blijft.

HC0/1HG-I-2-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

573
573

569
569

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
604
604

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
76
680
76
680

Begrotingsartikel HC0/1HG-I-2-Z/IS bestaat uit basisallocatie HG123 – Dab Uitleendienst
kampeermateriaal voor de jeugd.
De Uitleendienst Kampeermateriaal genereert jaarlijks beperkte inkomsten. Deze inkomsten
werden in het verleden steeds gebruikt voor de aankoop van vervangmateriaal (zeilen,
spanten, haringen, garen, ...), het betalen van diverse kosten (ophalen huisvuil …) en het
aanwerven en betalen van vakantiejobs tijdens de overdrukke piekperioden in de zomer. De
insourcing van de Uitleendienst wijzigt niets aan deze situatie en kosten, vandaar dat er in
uitvoering van artikel 4 van het decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd een Dienst Afzonderlijk Beheer conform
artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit opgericht werd.
De ULDK doet jaarlijks zware inspanningen om haar dienstverlening (nog) te verbeteren
zodat haar klanten zo snel en makkelijk mogelijk beschikken over het beste tentenmateriaal
om op kamp te gaan. Te dien einde beschikt deze dienst over een dotatie van de afdeling
jeugd.
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4. DAB ’s
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD
4.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
4.2. UITGAVENARTIKELEN
De evolutie van de inkomsten en uitgaven van de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor
de Jeugd (ULDK) ligt in het verlengde van de voorgaande twee jaren. De inkomsten stijgen
een beetje. Aan uitgavenzijde is er een kleine verhoging waar te nemen voor de aankoop van
paletten. De ULDK doet jaarlijks zware inspanningen om haar dienstverlening (nog) te
verbeteren zodat haar klanten zo snel en makkelijk mogelijk beschikken over het beste
tentenmateriaal om op kamp te gaan. Te dien einde werd er eind 2010 op de
werkingsmiddelen van de afdeling Jeugd, een bestelling geplaatst voor de aankoop van
speciale paletten. Het vervoer van de senior- en patrouilletenten door middel van deze
paletten gebeurt veel veiliger en beschadigingen aan het materiaal tijdens het vervoer zijn
hiermee uitgesloten. Ook het stockeren van deze tenten in deze paletten is veel beter. Met
andere woorden, door het gebruik van deze paletten is ondermeer de slijtage van het
tentenmateriaal aanzienlijk afgenomen en de stockage aanzienlijk verbeterd. De aankoop van
eind 2010 betrof een ‘test case’. De ULDK ging ervan uit dat deze aankoop een succes zou
zijn, maar was er toen nog niet zeker van. Op dit ogenblik kan er evenwel gesteld worden dat
alle voordelen van het gebruik van deze paletten effectief uit komen. Vandaar dat er
geopteerd wordt om bijkomende paletten aan te kopen zodat voortaan alle vervoer en
stockage zal gebeuren door middel van deze paletten. De verhoging van 14 000 euro moet
toelaten om zo’n 300 paletten te kopen. Aan de hand van de ‘normale dotatie’ (i.e. het bedrag
zonder de verhoging van 24 000 euro) zou het niet mogelijk zijn deze paletten aan te kopen.
De ‘normale dotatie’ is juist voldoende om te voorzien in de uitbetaling van de lonen van de
personeelsleden van de ULDK en de gewone werking ervan.

B.2. IVA KUNSTEN EN ERFGOED
1. TAAK
Kunsten en Erfgoed draagt actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers
(professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap. Het agentschap gaat het engagement
aan om een uniek en centraal knooppunt van expertise te worden.
In haar permanente professionele ontwikkeling staan toekomstgerichtheid, resultaten,
verantwoordelijkheid, enthousiasme, voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, samenwerken en integriteit centraal.
Dit resulteert in volgende kernopdrachten voor het agentschap:
- het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren binnen de
beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed;
- de ondersteuning van de commissies, beoordelingscommissies en commissies ad hoc
binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed;
- het overleggen met gemeentebesturen en provinciebesturen omtrent de binnen de
bevoegdheden van het agentschap vallende materies;
- het aansturen en evalueren van sectorale steunpunten binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed;
- het aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren omtrent de
binnen de bevoegdheid van het agentschap gesitueerde sectoren;
- het organiseren van cultuurspreidende initiatieven;

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

104
-

het uitbouwen van een internationaal sectoraal beleid met actoren binnen de
beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed;
het advies en overleg met het departement in functie van beleidsvoorbereiding en
beleidsevaluatie;
het aansturen van de buitendiensten;
het beheer van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap;
beschermen van roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang;
borgen van immaterieel erfgoed.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
SD1 Duurzaam beleid voeren
Onder duurzaam beleid vinden we, naast de doelstellingen die gerelateerd zijn aan de
uitvoering van de kerntaken van het agentschap, tevens doelstellingen en acties die
rechtstreeks verwijzen naar twee elementen uit het hoofdstuk ‘warme samenleving’ van het
regeerakkoord, namelijk “een inhaalbeweging erfgoed opzetten” en “het blijvend waarborgen
van de vernieuwing van het kunstenlandschap”. Hiertoe beschikt het agentschap over vier
basisinstrumenten: het Cultureel-erfgoeddecreet, het Topstukkendecreet, het Kunstendecreet
en het Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Centraal bij deze strategische doelstelling staat, naast een effectieve toepassing ervan, ook
een grondige evaluatie van het basisinstrumentarium voor het kunsten- en erfgoedbeleid en
het onderzoek naar alternatieve instrumenten met het oog op een blijvende borging van een
rijk en gediversifieerd kunsten – en erfgoedlandschap.
Operationele doelstellingen die hierbij horen zijn ondermeer:
- Correct en tijdig uitvoering geven aan de decreten en reglementen, met aandacht voor een
geïntegreerde aanpak van de organisatie van de structurele rondes voor kunsten en
erfgoed;
- In kaart brengen van het kunstenlandschap;
- Evenwichtigere verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies;
- De opstelling van de Topstukkenlijst;
- Implementatie van het beleid voor het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen;
- Onderzoek naar alternatieve pistes voor financiering;
- Afstemming van productie, aanbod en spreiding;
- Extra aandacht besteden aan de beginnende en individuele kunstenaar;
- Continueren en actualiseren van de samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds ;
- Inzetten op behoud, beheer en 0ontsluiting van het erfgoed;
- Uitvoering strategisch plan Landcommanderij Alden Biesen (2010-2015);
- Uitvoering strategische nota Kasteel van Gaasbeek (2011-2015).
SD2 Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren
-

Het agentschap verleent medewerking aan het participatiebeleid door deelname aan
evenementen;
Het agentschap draagt bij tot het ontsluiten van nieuwe data en wetenschappelijke
inzichten over participatie.
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SD 3 E-cultuur en digitalisering bevorderen
-

Het ontwikkelen en lanceren van beleidsinstrumenten om op een gecoördineerde manier
een inhaalbeweging op het vlak van digitale registratie en inventarisatie te realiseren bij
erfgoedinstellingen in Vlaanderen (2011);
Bijdragen aan de totstandkoming van een instituut voor de archivering van het
audiovisueel erfgoed;
Bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuwe visie op e-cultuur binnen het kunstenveld.

SD 4 Competentieverwerving en -waardering stimuleren
-

Het agentschap draagt actief bij tot een gestructureerde entiteitsoverschrijdende
samenwerking m.b.t. cultuur- en kunsteducatie in het kader van de samenwerking
“onderwijs- cultuur”.

SD 5 Aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie
-

Het herformuleren van de opdracht van het Kunstenloket;
Follow-up lopende VIA akkoorden en ondersteuning bij het afsluiten en de
implementatie van het nieuw VIA akkoord 2010-2015;
Onderzoek naar alternatieve pistes voor financiering (hybride financieringsvormen );
Onderzoek naar mogelijke PPS – projecten binnen diverse domeinen;
Stimuleren van een kunstkoopregeling als democratische vorm van kunstverwerving;
Aanpassing van de regeling minitoelagen.

SD 6 Internationaal cultuurbeleid versterken
-

Faciliteren van de werking van verschillende partners in het erfgoedveld bij het bekend
maken van de collectie Vlaanderen;
Versterken en uitbouwen van een (inter)nationaal residentie- en werkplaatsenbeleid;
Versterking van het overleg en de samenwerking tussen het agentschap en Toerisme
Vlaanderen over cultuurtoerisme;
Bijdragen aan de uittekening van een strategisch kader voor een internationaal promotieen toonplekkenbeleid (i.s.m. het departement en Internationaal Vlaanderen);
Participeren aan de internationale netwerken en samenwerkingsverbanden actief op het
vlak van de bescherming van het roerend en immaterieel cultureel erfgoed.

SD 7 Eco-cultuur initiëren
-

-

Het opzetten van structureel overleg tussen het agentschap en het agentschap Natuur en
Bos. Zo overlegt het agentschap geregeld met het Agentschap voor Natuur en Bos in het
kader van de oproep voor Harmonisch Park- en Groenbeheer die gekoppeld werd aan de
subsidiemogelijkheid voor creatieopdrachten binnen het Kunstendecreet;;
Het ondersteunen van eco-projecten i.s.m. de steunpunten.

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
Kunstendecreet (2 april 2004)
- subsidiëring van het geheel van de werking van organisaties:
- kunstorganisaties;
- kunstencentra;
- werkplaatsen;
- festivals;
- kunsteducatieve organisaties;
- organisaties voor sociaal-artistieke werking;
- periodieke publicaties;
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- Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap;
- Steunpunten.
subsidiëring van projecten van organisaties:
- projecten;
- kunsteducatieve projecten;
- sociaal-artistieke projecten;
- niet-periodieke publicaties;
- opnameprojecten.
subsidiëring van kunstenaars:
- ontwikkelingsgerichte beurzen;
- projecten;
- creatieopdrachten.
subsidiëring van internationale initiatieven:
- internationale projecten van binnen- en buitenlandse aanvragers;
- werkverblijven;
- internationale netwerkorganisaties;
- tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten vanuit en naar het
buitenland;
- vertalingen uit het Nederlands naar andere talen en omgekeerd.

Cultureel-erfgoeddecreet (23 mei 2008)
- Subsidiëring van het steunpunt voor cultureel erfgoed;
- Toekenning van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties
en de indeling van musea en culturele archiefinstellingen bij hetVlaamse niveau;
- Subsidiëren van landelijke culturele-erfgoedorganisaties voor volkscultuur en landelijke
expertisecentra voor cultureel erfgoed;
- Subsidiëren van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties;
- Subsidiëren van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw;
- Subsidiëren van de Archiefbank Vlaanderen vzw;
- Subsidiëren van samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de
internationale profilering van kunstcollecties;
- Subsidiëren van periodieke cultureel-erfgoedpublicaties;
- Subsidiëren van een provinciaal cultureel-erfgoedbeleid door een cultureelerfgoedconvenant te sluiten;
- Subsidiëren van het lokale cultureel-erfgoedbeleid door een cultureelerfgoed-convenant
te sluiten;
- Projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten en internationale projecten;
- Projectsubsidies voor eenmalige publicaties.
Topstukkendecreet (24 januari 2003)
- Bescherming van roerend cultureel erfgoed - opmaak lijsten topstukken;
- Subsidieregeling in functie van de conservatie en restauratie van de beschermde
cultuurgoederen;
- Aankoop van topstukken die dreigen naar het buitenland gebracht te worden;
- Toelatingen voor de fysische ingreep op topstukken;
- Toelatingen voor het buiten Vlaanderen brengen van Topstukkernen.
Verordening nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende uitvoer van
Cultuurgoederen
- Verlenen van uitvoervergunningen voor vergunningsplichtige cultuurgoederen.
Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed (2010 – 2012)
- Het opnemen van elementen immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed;
- Het opvolgen en evalueren van de elementen op deze inventaris;
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Het voordragen van elementen immaterieel cultureel erfgoed uit Vlaanderen voor
opname op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de
Mensheid (artikel 16) of het Register van voorbeeldprojecten (artikel 18) van de
UNESCO-conventie.

Collectie van de Vlaamse Gemeenschap
- Het behoud en beheer van de collectie en het inspecteren van bewaarplaatsen en
kunstwerken;
- Het in bewaargeving geven van kunstwerken uit de collectie;
- Het in bruikleen geven van kunstwerken uit de collectie;
- Aankopen van topstukken en sleutelwerken in functie van de Collectie Vlaanderen/ de
Collectie van de Vlaamse Gemeenschap.
Eigen instellingen
Kasteel van Gaasbeek
Het Kasteel van Gaasbeek is een uniek historisch huis dat zijn erfgoed op een duurzame
manier beheert en op een creatieve en publieksvriendelijke manier ontsluit.
Als kroonjuweel van de Vlaamse Gemeenschap ligt het kasteel vlakbij Brussel, middenin een
oase van groen. Het wil er verder groeien tot een inspirerende ontmoetingsplek op het
kruispunt van culturen en invloedssferen, en zijn bezoekers raken in hoofd en hart.
Vanuit zijn rol als centrum voor adellijke (leef)cultuur en erfgoedlaboratorium ontwikkelt het
kasteel expertise en visie, die het met een ruim publiek wil delen.
Als spil op de raakvlakken van stad en platteland, van cultuur, toerisme en educatie willen
wij een sterke en vernieuwende rol spelen in de lokale, Vlaamse en internationale
(erfgoed)gemeenschappen.
Implementatie van het Beleidsplan van het Kasteel van Gaasbeek:
Zijn: ‘Knooppunt zijn’ in een gemeenschap vanuit een sterke identiteit en openheid voor
samenwerking in diverse (erfgoed)netwerken, internationaal en nationaal:
trekker netwerk Historische Huizen Vlaanderen;
verder uitbouwen internationale, nationale en lokale netwerken.
Zorgen: het domein verdient de grootst mogelijke zorg: aandacht gaat in eerste instantie
naar het kasteel en de historische gebouwen in het park:
opmaak van een masterplan infrastructuur vanuit een visie op de site en haar
omgeving;
agenderen noodzakelijke restauratie- en conservatiewerken van de historische
gebouwen.
Verdiepen: de recent uitgebouwde, dynamische werking vraagt een diepere verankering
en een doordachte aanpak:
werken aan optimale uitvoering van de museale functies, onderzoek en presentaties
van collecties;
expertise delen;
ontwikkelen van een communicatieplan.
Durven: een gedurfde blik op de toekomst: samen experimenteren is een bewuste keuze
voor nu en later:
ontwikkelen van modellen voor publieksaanbod;
werken aan optimaal onthaal en formules van spreiding van bezoekers;
samenwerkingsprojecten rond stilte, ‘traagzaamheid’ en andere duurzame vormen
van omgang met erfgoed.
Frans Masereel Centrum
Het Frans Masereel Centrum (FMC) heeft zich met een Artist in Residence-programma
ontwikkeld tot een internationaal gerenommeerd centrum voor grafische kunst.
Dit unieke centrum beschikt over verblijfplaatsen en ateliers en stelt de nodige expertise ter
beschikking van Vlaamse en buitenlandse kunstenaars zodat zij in optimale omstandigheden
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hun grafisch project kunnen creëren. Jaarlijks verblijven er een honderdtal kunstenaars in de
residentie. Het verblijf betekent een uitgelezen kans om contacten te leggen met collega's uit
binnen- en buitenland.
De werking van het FMC bevat een belangrijk educatief luik. Het FMC wil studenten,
kunstenaars en het ruime publiek inzicht te verschaffen in het grafisch medium en de werking
van het centrum.
Voor Kunsthogescholen is er een vaste periode voorzien voor samenwerking tussen nationale
en internationale kunsthogescholen. Via workshops worden meer technische aspecten en
manieren van conceptontwikkeling in Grafiek gedemonstreerd en onderzocht. Men probeert
een ruimer publiek te bereiken via tentoonstellingen en andere activiteiten in en buiten het
FMC.
Het FMC profileert zich in de eenentwintigste eeuw nog meer als een open centrum, dat op
een professioneel ondersteunende wijze openheid, kwaliteit en diversiteit nastreeft.
De belangrijkste doelstellingen van het FMC zijn:
- het aanbieden van een werkplaats met de nodige expertise en logistieke ondersteuning
voor grafische kunstenaars uit Vlaanderen en het buitenland;
- bijdragen tot de uitbreiding van de kennis en het ontwikkelen van de nodige
vaardigheden i.v.m. de actuele grafische technieken via het organiseren van diverse
projecten en workshops;
- bijdragen tot een ruimere publieke bekendheid en verspreiding van dit medium door het
organiseren van tentoonstellingen.
Landcommanderij Alden Biesen
De Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen werd gebouwd door de Duitse ridderorde.
Alden Biesen is een cultuur- en conferentiecentrum van de Vlaamse overheid en ligt aan de
Belgisch-Nederlandse grens, in de Euregio Maas-Rijn. Het centrum biedt en faciliteert een
waaier van sociaal-culturele en congresactiviteiten, georganiseerd door eigen personeel, in
samenwerking met derden of op receptieve basis. Alden Biesen wil haar unieke site
ontsluiten en haar infrastructuur en expertise inzetten om bij te dragen tot de ontwikkeling
van een internationaal cultureel en erfgoedlandschap. Ze wil dit bereiken door het aanbieden
van een cultuurhistorisch kader en een hoogstaande dienstverlening waarbij de bevolking
(lokaal, regionaal, nationaal, Europees) kan participeren aan een divers en kwalitatief aanbod
van culturele, toeristische, educatieve en erfgoedactiviteiten met een sterk Europees karakter.
De visienota van Alden Biesen bevat vijf actielijnen:
- leesbaarheid van de site verhogen;
- Alden Biesen Vertelkasteel: Centrum voor vertelkunst:
- Vertelfestival linken met lokale actoren, met literatuur, met multiculturele
evenementen;
- Uitbreiding vertelevenementen;
- Link met erfgoed: repertoire meer afstemmen op volksverhalen, orale tradities,
activiteiten om vertellers in contact te brengen met volksverhalen;
- Professionalisering van de verteller;
- Ontwikkelen van vertelcultuur: mainstreamen van de vertelkunst;
- Link met andere sectoren leggen: toerisme, gidsenwerking, …;
- Interculturele dialoog: relatie met Europese scène, met andere culturen;
- Steunpunt voor vertelkunst;
- Ontwikkelen van geïntegreerde multidisciplinaire cultuurtoeristische projecten;
- Expertisecentrum voor Europese netwerken en netwerking uitbouwen: promotie en
ondersteuning van nationale en internationale netwerking van Vlaamse actoren in
vorming en cultuur. De organisatie van activiteiten en projecten rond netwerking;
- Opvangen van de tijdelijke negatieve effecten van de infrastructuurwerken in het kader
van het masterplan.
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2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
-

aantal behandelde erkennings/opvolgingsdossiers;
aantal toegekende / geweigerde subsidiedossiers;
aantal door de advies- en beoordelingscommissies geformuleerde adviezen;
aantal voorlichtingsacties naar de sector en het publiek;
aantal cultureel-erfgoedconvenants;
aantal deelnemende instellingen en organisaties aan evenementen;
nagestreefde maatschappelijke aandacht voor cultuur;
aantal proeflijsten topstukken;
aantal beschermde cultuurgoederen opgenomen in de Topstukkenlijst;
aantal afgeleverde toelatingen tot fysische ingrepen ;
aantal toegekende restauratiesubsidies;
aantal afgeleverde uitvoervergunningen voor uitvoer van cultuurgoederen buiten EU;
aantal beschermde items op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen;
aantal bewaargevingen uit de Collectie Vlaamse Gemeenschap;
aantal bruiklenen;
aanwezigheid collectieplan;
het aantal inspectieverslagen;
het toenemend belang van de beleidsplannen van de instellingen;
het nagestreefde kwaliteitsniveau in de kunstbeoefening en op de podia;
de verplichting tot toepassing van de CAO's met de daaruit volgende hogere uitgaven
voor de kunstenorganisaties;
de toenemende bezorgdheid voor de ontlezing bij de bevolking;
het streven naar een grotere participatie door de bevolking en/of specifieke doelgroepen.

'Kostendrijvers' zijn vooral de CAO's, de uitvoering van de initiatieven voorzien in
beleidsnota's en de aanvraagdossiers van de organisaties, maar ook het artistiek/inhoudelijke
en het zakelijke advies.
Een andere belangrijke kostendrijver is de indexering, die er onder andere moet voor zorgen
dat de kosten gedragen kunnen blijven worden door de organisaties.
Voor het Topstukkendecreet is de marktprijs van belangrijk erfgoed de meest relevante
kostendrijver, naast oplopende restauratiesubsidies.
2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING
De beheersovereenkomst van Kunsten en Erfgoed bevat de strategische en operationele
doelstellingen die worden opgelijst in onderstaande tabel. Daar de begrotingsartikelen zijn
ingedeeld op basis van de verschillende instrumenten waarover de minister beschikt is er
geen een op een relatie mogelijk.
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SD1: duurzaam beleid
voeren

Het kunstenlandschap in
kaart brengen.

HD0/1HE-H-2-Z/IS

HD0/1HE-H-4-J/WT

HD0/1HE-H-2-I/WT

HD0/1HE-H-2-H/WT

HD0/1HE-H-2-G/WT

HD0/1HE-H-2-F/WT

HD0/1HE-H-2-E/WT

HD0/1HE-H-2-C/WT

HD0/1HE-H-2-B/WT

OPERATIONELE
DOELSTELLINGEN
Het correct en tijdig
uitvoering geven aan de
decreten en reglementen
met aandacht voor een
geïntegreerde aanpak van
de organisatie van de
structurele rondes voor
kunsten en erfgoed

HD0/1HE-H-2-A/WT

STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN

HD0/1HE-H-2-D/WT
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Doelstelling wordt gerealiseerd via
apparaatskredieten

x

x

Evenwichtiger verhouding
tussen structurele en
projectmatige subsidies.

x

x

Alternatieve pistes voor
financiering onderzoeken.

x

x

x

x

Afstemming
productie,aanbod en
spreiding.

x

x

x

x

x

x

Extra aandacht voor de
beginnende en individuele
kunstenaar.
Continueren en actualiseren
van de samenwerking met
het Vlaams Audiovisueel
Fonds

x
x

x

Doelstelling wordt gerealiseerd via
apparaatskredieten

Inzetten op bewaring en
ontsluiting van het erfgoed.

x

Uitvoering strategisch plan
Landcommanderij Alden
Biesen

x

x

Uitvoering strategisch nota
Kasteel van Gaasbeek

x

x

x

x

Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal-en
Letterkunde - KANTL te
Gent

x

Intensifiëren van een
structureel overleg tussen
de IVA SCWJV en het
agentschap m.b.t.
kennisdeling en
operationele praktijken en
inzichten verworven op de
respectieve velden

Doelstelling wordt gerealiseerd via
apparaatskredieten

Uitvoering protocol van
samenwerking tussen de
beleidsdomeinen roerend en
onroerend erfgoed

Doelstelling wordt gerealiseerd via
apparaatskredieten
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SD7 Eco-cultuur initi

x

x

x

x

HD0/1HE-H-2-Z/IS

x

x

HD0/1HE-H-4-J/WT

x

x

HD0/1HE-H-2-I/WT

x

x

HD0/1HE-H-2-H/WT

x

HD0/1HE-H-2-G/WT

x

HD0/1HE-H-2-F/WT

x

HD0/1HE-H-2-E/WT

HD0/1HE-H-2-C/WT

x

HD0/1HE-H-2-D/WT

HD0/1HE-H-2-B/WT

SD 5 Aandacht voor
cultuurmanagement en
culturele economie
SD6 Internationaal
cultuurbeleid
versterken

OPERATIONELE
DOELSTELLINGEN

HD0/1HE-H-2-A/WT

STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
SD2 Participatie en
diversiteit als motoren
voor vernieuwing
verankeren
SD 3 E-cultuur en
digitalisering
bevorderen
SD 4 Competentieverwerving en waardering stimuleren

111

x

x

x

x

x

x

Doelstelling wordt gerealiseerd via
apparaatskredieten

2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Kunsten en Erfgoed geeft uitvoering aan het actieplan "Armoedebestrijding 2010-2014” door
binnen de bestaande middelen bepaalde thematische accenten te leggen.
Zo stond de Erfgoeddag in 2011 in het teken van armoede. Kunsten en Erfgoed ondersteunt
met het toekennen van een subsidie voor de organisatie van de Erfgoeddag aan FARO.
Voor de start van een nieuwe aanvraagronde binnen het Kunstendecreet zijn er
landschapstekeningen opgemaakt voor alle sectoren binnen het professionele
kunstenlandschap. Aan de commissie voor de sociaal-artistieke sector is meegegeven om
hierbij aandacht te besteden aan de effecten van subsidies aan deze kunstensector op bereik
van mensen in armoede en hun betrokkenheid bij kunst.
Kunsten en Erfgoed tracht sensibiliserend te werken naar de hele professionele kunsten- en
erfgoedsector toe. Het thema armoede wordt meegenomen onder de noemer diversiteit. De
sensibilisering richt zich zowel naar programmatie, naar acties binnen de publiekswerking en
naar de samenstelling van het personeelsbestand.
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3 TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
HD0HE2000600 - ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - diverse
opbrengsten (fonds voor kunsten en erfgoed, art. 46 decreet 21.11.2008)

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0
31

0
68

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
0
75

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
0
0
75

Er is geen fundamenteel wijziging voorzien in de ontvangsten/bestedingen van het fonds
De belangrijke categorieën van ontvangsten zijn:
verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum (er is een kleine stijging van
het gevraagd bedrag);
inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het
agentschap;
terugstortingen “minitoelagen”.
De belangrijke categorieën van uitgaven zijn:
minitoelagen. Het experimenteel reglement loopt af tegen mei 2012. Momenteel vindt
een evaluatie plaats. Zonder bijkomende decretale basis en bij gelijkblijvende
hoeveelheid aanvragen, zullen de verwachte uitgaven omtrent mircokredieten beperkt
blijven
naast de reguliere projecten (curatorproject e.a.) zal er in 2012 bijzondere aandacht gaan
naar 40 jaar Masereelcentrum. In dit kader zullen een aantal activiteiten zoals
tentoonstellingen e.a. gecofinancierd worden vanuit dit fonds.

HD0HE2014640 - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - van
administratieve openbare instellingen (aoi) - terugstorting door de EVA Vlopera

AO
TO

Realisatie 2010

BC 2011

0
0

186
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
107
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
107
0
0

Dit betreft eventuele terugstortingen uit het verleden.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
HD0/1HA-H-2-Z/LO - lonen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

6.981
6.981

7.035
7.035

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
7.087
7.087

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
865
7.952
865
7.952

De bewegingen op dit begrotingsartikel worden verklaart als volgt:
Dit begrotingsartikel werd geïndexeerd voor een bedrag van 140.000 euro.
Voor de financiering van de transitiemanager Opera/KBVV werd een gecompenseerde
kredietverhoging toegestaan (47.000 euro).
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De loonkost van de contractuele personeelsleden die in 2011 op de payroll staan van
Kunst en Erfgoed maar werken voor de KANTL worden vanaf 01 januari 2012 betaald
door de KANTL. De nodige kredieten (163.000 euro ) worden toegevoegd vanuit dit
artikel aan de dotatie van de KANTL. Bij begrotingscontrole zal de effectieve en
noodzakelijke loonkost berekend worden.
Verhoging van de middelen vanwege het beheerscomité Sociale Maribel voor de
financiering van bijkomende tewerkstelling binnen het beleidsdomein CJSM (28.000
euro).
Het bedrag aanrekeningsregels (865.000 euro) betreft het geraamde bedrag voor
salarissen voor de maand december 2012 en het vakantiegeld met betrekking tot 2012.

HD0/1HA-H-2-Z/WT - werking en toelagen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

433
433

392
392

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
390
390

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
390
0
390

Dit begrotingsartikel heeft betrekking op de niet loonkosten van het agentschap Kunsten en
Erfgoed. Twee grote onderverdelingen:
Algemene werkingsuitgaven van Kunsten en Erfgoed (361.000 euro); voorbeelden van
uitgaven zijn vorming, woon-werkverkeer, projecten rond organisatieontwikkeling, …;
Aankoop van investeringsgoederen (29.000 euro); de aankoop van investeringsgoederen
voor de centrale diensten en de buitendiensten (kunstendepot Collectie Vlaamse
Gemeenschap te Schaarbeek, Landcommanderij Alden Biesen, het Kasteel van
Gaasbeek).
Dit begrotingsartikel daalt omdat er 13.000 euro wordt overgeheveld naar de KANTL
(HD0/1HE-H-2-H/WT) voor de werkingskosten gelinkt aan het contractueel personeel
waarvoor de KANTL vanaf 01 januari 2012 de loonlasten op zich neemt. Daarnaast bedraagt
de totale indexatie 6.000 euro en is er een overheveling van 5.000 euro vanuit artikel
HD0/1HE-H-2-A/WT.

HD0/1HE-H-2-A/WT - werking en toelagen - uitgaven verbonden aan de uitvoering van
decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en de
buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.226
1.226

1.324
1.324

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.324
1.324

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.324
0
1.324

Op dit begrotingsartikel worden volgende uitgaven aangerekend:
1. Uitgaven verbonden aan de beleidsuitvoering en uitvoering van decreten en
reglementen: 501.000 euro.
De werkingskosten van de adviesraden en diverse commissies in het kader van het
Kunstendecreet, het Cultureel-erfgoeddecreet en het Topstukkendecreet.
Om het agentschap Kunsten en Erfgoed toe te laten een gedegen beleidsuitvoerend werk te
verrichten moeten werkingsmiddelen worden voorzien. Hiervoor moet het agentschap kunnen
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beschikken over de nodige wetenschappelijke naslagwerken, boeken, tijdschriften,
abonnementen, klein materiaal, het kunnen betalen van diverse kleinere kosten.
Om het agentschap en zijn afdelingen in staat te stellen permanent krijtlijnen uit te tekenen en
de organisatieontwikkeling in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te vertalen en te
implementeren, is het noodzakelijk dat hiertoe elke afdeling en het agentschap als een geheel
hiervoor de nodige kredieten heeft. Het is eveneens noodzakelijk hiervoor beroep te doen op
externe deskundigheid teneinde efficiënt en resultaatgericht te kunnen werken.
Eveneens binnen dit budget op te vangen zijn bijzondere opdrachten die kunnen gegeven
worden naar aanleiding van optimalisatie van de eigen inhoudelijke werking.
Zo is er een evaluatie voorzien van de eerste werkingsjaren van de vernieuwde decreten, en is
een opdracht naar eerste effectmeting hier aan de orde. Tegelijk voorziet de
beheersovereenkomst dat er klantentevredenheidsonderzoeken dienen te gebeuren.
Een goede werking van het agentschap vereist ook de mogelijkheid om kleine, al dan niet
researchmatige opdrachten te geven. Zo bijvoorbeeld landschapsbeschrijvingen van een
sector als insteek bij de advisering, evaluatie van de kwaliteit van de advisering, seminaries,
evaluatie van microbeleidslijnen (bijvoorbeeld evaluatie internationale werkplaatsenregeling
kunstenaars, van de galerieregeling etc.).
Het agentschap Kunsten en Erfgoed staat in voor de bekendmaking van subsidies verleend
aan de culturele sector en voor de herinnering aan de uiterste indieningdata van de aanvragen
voor deze subsidies, voor de bekendmaking van wedstrijden, e.d.
Het agentschap staat constant voor nieuwe uitdagingen en blijvende en zichtbare
aanwezigheid in het veld is noodzakelijk opdat het agentschap voeling blijft behouden met
alle actoren. Daartoe voert het agentschap een eigen communicatie / informatiebeleid en
worden diverse kanalen / middelen ingeschakeld: bekendmakingcampagne in de media, een
informatiebrochure, de organisatie van sectorale informatiedagen, een website, een
elektronische nieuwsbrief, de publicatie van handleidingen, vertalingen van internationale
richtlijnen.
2. Bevordering van erfgoed en kunsten en de collectiewerking van de Vlaamse
Gemeenschap: 525.000 euro
-

-

-

Collectie Vlaamse Gemeenschap. De collectie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat uit
een 19.500 kunstwerken. De afdeling Erfgoed staat in voor het beheer (bruiklenen,
bewaargevingen, conservatie, restauratie, depot en transport) van deze collectie. De
collectiewerking brengt jaarlijkse significante kosten met zich mee; dit enerzijds op het
vlak van behoud (inventarisatie, restauratie, stockage) anderzijds ook op het vlak van
ontsluiting (transport voor bewaargevingen en bruiklenen, aanmaken beeldmateriaal,
publicatie
van
periodieke
aanwinstencatalogi).
De laatste jaren is een aantal topstukken toegevoegd aan de collectie van de Vlaamse
Gemeenschap waarvan de kost voor de zorg en ontsluiting van een hogere orde is. Deze
aankopen fungeren dan ook als kostendrijver op dit budget
Uitvoering van het Topstukkendecreet. In functie van de opstelling van de
Topstukkenlijst (lijst van het cultureel erfgoed dat omwille van zijn uitzonderlijk belang
voor de Vlaamse Gemeenschap bewaard dient te blijven) worden verkennende
onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om opdrachten per deelsector die resulteren in een
voorstel van Lijst tot bescherming. Dit voorstel fungeert als vertrekpunt voor de
werkzaamheden
van
de
Topstukkenraad.
Ook andere kosten m.b.t. de problematiek van de bescherming van het roerend cultureel
erfgoed
worden
hier
aangerekend,
bijvoorbeeld
onderzoek
naar
de
bewaaromstandigheden van topstukken of restitutie van cultuurgoederen
Bevordering van erfgoed en kunsten. De Vlaamse overheid neemt een coördinerende en
ondersteunende rol op m.b.t. tot het kunsten- en erfgoedbeleid . Dit via opdrachten (bvb
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opdracht voor het afstemmen van de verschillende kunsten- en erfgoedevenementen),
onderzoeken, lezingen (bvb lezingenreeks ‘met nieuwsgierige blik’) en publicaties.
3. Ondersteuning (137.000 euro) van de werking van het Frans Masereel Centrum (FMC)
voor de realisatie van de volgende doelen:
-

Het aanbieden van een werkplaats met de nodige expertise en logistieke ondersteuning
voor grafische kunstenaars uit Vlaanderen en het buitenland;
Bijdragen tot de uitbreiding van de kennis en het ontwikkelen van de nodige
vaardigheden i.v.m. de actuele grafische technieken via het organiseren van diverse
projecten en workshops;
Bijdragen tot een ruimere publieke bekendheid en verspreiding van dit medium door het
organiseren van tentoonstellingen.

4. In uitvoering van het Regeerakkoord, stemde de Vlaamse Regering op 22 oktober 2010
in met de inhoud van het plan tot verhoging van de synergie en de hertekening van het
landschap van de kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap.
Dit veranderingstraject instellingen Vlaamse Gemeenschap brengt kosten met zich mee.
Deze kosten worden ook aangerekend op dit begrotingsartikel. Momenteel is 3.000 euro
voorzien maar via interne herverdeling kunnen eventueel bijkomende middelen worden
voorzien.
5. Huur Museum Van Dyck : 38.000 euro
In 1973 aanvaardde de toenmalige Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur een
schenking kunstwerken van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd bepaald dat de
schenking als een afzonderlijke collectie permanent moet tentoongesteld worden in de
Antwerpse Kempen, en dat er woonruimte voorzien moest worden voor mevrouw Hendrickx,
de ‘muze’ van de kunstenaar.
Het protocol met de gemeente Schilde, gesloten in 1997 voor een periode van 30 jaar, bepaalt
een vergoeding van 29.747,22 euro (+. index) per jaar voor de huur van de museumruimte.
Bij dit bedrag worden de huurkosten van de woonst van mevrouw Hendrickx toegevoegd
(zolang zij leeft). De gemeente Schilde heeft een museumruimte ingericht.
6. Aankoop van investeringsgoederen voor de inhoudelijke werking van het agentschap en
haar buitendiensten: 24.000 euro
7. Overdracht aan de VZW De Rand voor de werking van het museum Felix De Boeck :
96.000 euro.

HD0/1HE-H-2-B/WT - werking en toelagen - ondersteuning van ontwikkelingsgerichte en
internationale projecten die de structurele werking van erfgoedorganisaties overstijgt
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

1.898
1.898

1.435
1.435

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
1.714
1.714

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
1.714
0
1.714

Op dit begrotingsartikel worden de projectsubsidies aangerekend voor de cultureelerfgoedsector.
Projecten cultureel erfgoed en cofinanciering van Europese projecten: 1.415.000 euro
Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een afdeling ‘Ontwikkelingsgerichte projecten en
internationale projecten’ met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel
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erfgoed. Daarbij ligt de nadruk op het belang van het project in de ontwikkeling van de
erfgoedinstelling of van het landelijke erfgoedveld in het algemeen. Door middel van
projecten worden mogelijkheden en kansen gecreëerd. De voorbeeldwerking, de
samenwerking met andere actoren, een duidelijk omschreven doelgroep en het belang spelen
mee in de beoordeling.
Sinds 2011 worden er ook projectsubsidies toegekend voor cofinanciering van Europese
projecten. De Europese Unie voorziet in subsidies voor Europese digitaliseringsprojecten
(o.a. Europeana). Als voorwaarde stelt de EU hierbij dat de organisaties van de deelnemende
lidstaten een bepaald percentage aan cofinanciering realiseren (dit varieert van 20% tot 50%).
Ten einde Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties te ondersteunen om in te stappen in
dergelijke projecten worden projectsubsidies voorzien voor het realiseren van deze
cofinanciering.
Uitvoering van artikel 62 bis van de Financieringswet voor erfgoed: 279.000 euro
In uitvoering van artikel 62bis van de Financieringswet gaat een deel van de winst van de
Nationale Loterij naar Cultuur. Het deel hiervan dat wordt toegewezen aan de cultureelerfgoedsector wordt ingezet voor relevante cultureel-erfgoedprojecten.

HD0/1HE-H-2-C/WT - werking en toelagen - ondersteuning van de structurele werking van
erfgoedorganisaties, gemeenten en provincies met het oog op een kwaliteitsvolle en
duurzame zorg voor de ontsluiting van het cultureel erfgoed
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

27.385
27.385

27.574
27.574

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
28.031
28.031

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
28.031
0
28.031

Op dit begrotingsartikel worden de structurele subsidies aangerekend voor de cultureelerfgoedsector.
Met het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 werden er met de gemeenten en provincies
afspraken gemaakt over het complementair cultureel-erfgoedbeleid. In uitvoering van deze
afspraken gaat de Vlaamse overheid enkel organisaties subsidiëren die op Vlaamse of
internationaal niveau relevant zijn. Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid de
organisaties subsidieert die bij het Vlaamse niveau zijn ingedeeld (voor de collectiebeherende
organisaties) of organisaties subsidieert die een coördinerende rol opnemen voor heel
Vlaanderen (voor de niet-collectiebeherende organisaties). Daarnaast worden de gemeenten
en provincies via convenants ook door de Vlaamse overheid gesubsidieerd voor de uitvoering
van hun lokaal of regionaal cultureel-erfgoedbeleid.
Volgende subsidies worden toegekend.
-

Musea: 7.493.000 euro
Voor de beleidsperiode 2009 – 2013 zijn er 19 musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau.
Zij ontvangen voor deze periode van de Vlaamse overheid een werkingssubsidie van
minstens 200.000 euro per jaar.

-

Culturele archiefinstellingen: 6.357.000 euro
De Archiefbank Vlaanderen (op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008) en 7
culturele archiefinstellingen (op basis van het Archiefdecreet van 2002) ontvangen tot en
met 2012 een werkingssubsidie. Vanaf de beleidsperiode 2013 – 2017 gebeurt de
integrale instap naar het Cultureel-erfgoeddecreet.

-

Landelijke organisaties voor volkscultuur en expertisecentra: 2.533.000 euro
Landelijke organisaties voor volkscultuur ondersteunen de erfgoedgemeenschap op basis
van bepaalde volksculturele thema’s (bvb heemkunde, familiekunde, volkskunde…).
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Landelijke expertisecentra hebben een gelijkaardige opdracht; hier wordt de
erfgoedgemeenschap ondersteund op basis van een specifieke soort erfgoed (bvb
muzikaal erfgoed, kerkelijk erfgoed) of op basis van een inhoudelijke expertise (bvb
digitalisering). Al deze organisaties hebben de opdracht om voor hun specifieke
erfgoedgemeenschap op Vlaams niveau een dienstverlening te ontwikkelen en aldus
deze erfgoedgemeenschap te ondersteunen in de zorg voor en ontsluiting van erfgoed.
-

Samenwerkingsverbanden voor de internationale profilering van kunstcollecties:
458.000 euro
Omdat vele beheerders van kunstcollecties in Vlaanderen niet groot genoeg zijn om een
volwaardige partner te zijn in internationale netwerken subsidieert de Vlaamse overheid
samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van
kunstcollecties. Op deze manier wordt Vlaanderen internationaal op de kaart gezet als
een regio met rijke collecties en belangrijke erfgoedcollecties. De collecties worden
hierdoor sterker internationaal gepositioneerd en krijgen een duidelijker profiel. Voor de
periode 2009 – 2013 worden er 3 samenwerkingsverbanden gesubsidieerd.

-

Erkende musea ingedeeld bij het lokale niveau en lokale publicaties en volkscultuur
en geschiedenis: 47.000 euro
Op basis van een overgangsbepaling in Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 ontvangt een
aantal lokale musea en periodieke publicaties voor de periode 2009-2014 nog dezelfde
subsidie als voor dit decreet van kracht werd. Deze subsidies worden toegevoegd aan het
lokale cultureel-erfgoedbeleid indien er een cultureel-erfgoedconvenants gesloten wordt
voor het grondgebied waarop het museum of de publicatie is gelegen. Deze regeling
dooft uit vanaf 2015.

-

Vzw Faro, steunpunt voor cultureel erfgoed: 1.816.000 euro (VAK) 1.770.000 euro
(VEK)
FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is de fusie-vzw van de twee
cultureel-erfgoedsteunpunten die tot eind 2007 actief waren in de cultureelerfgoedsector: Culturele Biografie Vlaanderen (CBV) en het Vlaams Centrum voor
Volkscultuur (VCV).
Vanaf 2012 wordt de subsidie voor de Erfgoeddag toegevoegd aan de werkingssubsidie
van het steunpunt.

-

Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek: 291.000 euro
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband tussen de voornaamste
instellingen die topcollecties op het vlak van documentair erfgoed in beheer hebben. Het
samenwerkingsverband moet zorgen voor de ontwikkeling en uitwisseling van expertise
rond de conservatie, restauratie en ontsluiting van de historisch waardevolle collecties.
Op het vlak van collectiebeleid moet het samenwerkingsverband ook zorgen voor een
consequent collectiebeleid in Vlaanderen.

-

Organisaties van de Erfgoeddag: 46.000 euro (VEK)
Bij de Erfgoeddag zijn alle sectoren van het cultureel erfgoed betrokken. Enerzijds met
openstelling van bewaarinstellingen als musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken,
erfgoeddepots, anderzijds met initiatieven in andere domeinen van het cultureel erfgoed,
zoals volkscultuur, kerkelijk erfgoed, projecten van de erfgoedconvenants.
De coördinatie gebeurt door het steunpunt Faro, Vlaams Steunpunt voor Cultureel
Erfgoed. Vanaf 2012 wordt de subsidie voor de Erfgoeddag toegevoegd aan de
werkingssubsidie van Faro. In 2012 rest op HD0 HE233 enkel een vereffeningskrediet
(VEK) voor het saldo van de subsidie van de Erfgoeddag 2010.

-

Kazerne Dossin – memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en
mensenrechten: 457.000 euro.
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De Vlaamse Regering besliste in 2005 tot de oprichting van het Kazerne Dossin –
Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten.
Bedoeling is dat deze instelling uitgroeit tot een ankerpunt betreffende educatie,
informatie en reflectie over Jodenvervolging en mensenrechten.
-

Vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer voor de cultureel-erfgoedwerking van het
IJzetorenmemoriaal: 386.000 euro
Tot en met 2011 werd de culturele werking rond het IJzetorenmemoriaal via
verschillende kanalen gesubsidieerd: vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer voor de
cultureel-erfgoedwerking, vzw Ten Vrede als festival op het Kunstendecreet en vzw
voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid op projectmatige basis.
Het decreet van 15 juli 2011 houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het
Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede zorgt nu voor een eenduidig kader
rond deze verschillende deelwerkingen. De verschillende subsidies worden vanaf 2012
samengevoegd en de opvolging ervan wordt verankerd in een overeenkomst met de
Vlaamse overheid.
Het Vlaams Gewest voorziet, conform dit decreet, nog een subsidie voor de
instandhouding van de IJzertoren als beschermd monument.

-

Studiecentrum Vlaamse muziek VZW: 91.000 euro.

-

Cultureel-erfgoedconvenants met provincies: 1.517.000 euro
De Vlaamse overheid heeft met de 5 provincies een cultureel-erfgoedconvenant gesloten
voor de beleidsperiode 2009 – 2014.
De cultureel-erfgoedconvenants vormen een belangrijk instrument binnen het
complementaire cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.
In het Cultureel-erfgoeddecreet is ingeschreven dat de werkingssubsidie gekoppeld aan
het cultureel-erfgoedconvenant ingezet kan worden voor twee sporen:
- de ondersteuning van erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau;
- de uitbouw van een regionaal depotbeleid, in overleg met de lokale besturen en de
cultureel-erfgoedorganisaties.
In het Cultureel-erfgoeddecreet is verder voorzien dat de tewerkstelling die vrijkomt in
het kader van de DAC normalisering wordt toegevoegd aan deze convenants. Vanaf
2011 werd in uitvoering hiervan een tewerkstelling van 2VTE toegevoegd aan iedere
convenant.

-

Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC: 6.585.000euro
De cultureel-erfgoedconvenants vormen een belangrijk instrument binnen het
complementaire cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenten
worden gezien als partners: op basis van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en
resultaten en met oog voor maatwerk dat is afgestemd op de lokale situatie.
Dit instrument speelt een versterkende rol in de uitbouw van een impulsbeleid ten
aanzien van de gemeenten, gericht op een kwalitatieve verbetering van de zorg voor en
de ontsluiting van het cultureel erfgoed op het lokale niveau.
Op termijn wordt er gestreefd naar een ‘erfgoed-dekkend’ netwerk. In 2011 waren er 21
convenants afgesloten en werden er 94 gemeenten bereikt (inclusief de 19 Brusselse
gemeenten).
De cultureel-erfgoedconvenants met de gemeenten worden gesloten voor (of tot het
einde van) de beleidsperiode 2009 – 2014. Het huidige cultureel-erfgoedconvenant met
de Vlaamse Gemeenschapscommissie loopt eind 2011 af en wordt vernieuwd voor de
periode 2012 – 2016.

Tot en met 2011 waren de middelen die toegekend worden in het kader van het derde Vlaams
Intersectoraal Akkoord (VIA3) opgenomen in de subsidiebedragen. In het kader van een
vereenvoudigingsoperatie worden de verschillende VIA-subsidies vanaf 2012 samengevoegd
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en gezamenlijk uitbetaald. In uitvoering hiervan werden de VIA3-middelen (277.000 euro)
herverdeeld naar programma HB0/1HC-X-2/F/WT.
De stijging van het krediet van het begrotingsartikel met 457.000 euro wordt als volgt
verklaard:
Index: +502.000 euro.
VIA3 : - 277.000 euro.
Voor het ijzertorenmemoriaal wordt een bedrag van 203.000 euro toegevoegd afkomstig van
de begrotingsartikelen HD0/1HE-H-2-F/WT (103.000 euro) en HB0/1HB-X-2-Z/PR
(100.000 euro).
Voor de financiering van de convenants wordt er een bedrag van 8.000 euro toegevoegd
afkomstig van HD0/1HE-H-2-F/WT.
Voor de Landelijke organisaties voor Volkscultuur en expertisecentra is er bijkomend 21.000
euro voorzien vanuit de provisie VIA uitbreidingsbeleid.

HD0/1HE-H-2-D/WT - werking en toelagen - ondersteuning dac binnen het professioneel
kunsten- en cultureel erfgoedlandschap
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

5.752
5.752

4.774
4.774

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
4.869
4.869

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
4.869
0
4.869

Op dit begrotingsartikel worden de aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de sectoren
kunsten en cultureel erfgoed aangerekend
De stijging wordt volledig verklaard door indexatie van de middelen.

HD0/1HE-H-2-E/WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een
internationaal georiënteerd kunsten- en erfgoedlandschap via projectmatige steun
K.S.
VAK
VEK

Realisatie 2010

BC 2011
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
285
228

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
285
0
228

De middelen worden als volgt verdeeld.
Prestentatieplekkenbeleid (75.000 euro)
Presentatieplekken zijn grote evenementen en/of locaties die, in de verschillende
kunstendisciplines, het meest kwalitatieve en uitgebreide programma van het moment tonen.
Aanwezig zijn op dergelijke internationale presentatieplekken maakt Vlaanderen aanwezig in
de wereld als een creatieve, vernieuwende en inhoudelijk sterke regio. Hierop sterker en op
een meer coherente wijze inspelen dan tot nu toe mogelijk was, zal een belangrijke bijdrage
leveren aan de internationale profilering van Vlaanderen.
Via dit begrotingsartikel kan in 2012 het Festival d’Avignon (Frankrijk) worden ondersteund;
een toonplek die een uitzonderlijke focus legt op Vlaamse kunsten en uitzonderlijke
uitstraling geeft aan Vlaanderen aan een ruim publiek.
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Artistieke aanwezigheid op grote evenementen (210.000 euro)
Grote evenementen zijn evenementen met een wereldwijde uitstraling waaraan een cultureel
luik gekoppeld is. Dergelijke evenementen vinden doorgaans niet jaarlijks plaats, maar
hebben wel vaak een meerjarige budgettaire cyclus.
Op dit ogenblik ondersteunt de Vlaamse overheid op ad hoc-basis de Vlaamse invulling van
het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië. Deze ondersteuning vormt een voorbeeld
bij uitstek van een initiatief dat past binnen een beleid rond artistieke aanwezigheid op grote
evenementen.
Op de Biënnale van Venetië wisselen Vlaanderen en de Franstalige Gemeenschap elkaar af
voor de invulling van het Belgische paviljoen, wat leidt tot een vierjarige budgettaire cyclus:
2011: voorbereiding architectuur (60.000);
2012: realisatie architectuur (150.000) en voorbereiding beeldende kunst (60.000);
2013: realisatie beeldende kunst (150.000);
De middelen worden overgeheveld vanuit de internationale middelen van programma HC.

HD0/1HE-H-2-F/WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers
en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via werkingsgerichte steun voor
kunstenorganisaties, kunstenaars en ondersteunende structuren
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

103.999
103.999

100.967
100.967

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
102.665
102.665

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
102.665
0
102.665

Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor:
- ondersteuning geheel werking van kunstorganisaties : 85.503.000 euro
- ondersteuning kunsteducatieve organisaties : 3.143.000 euro
- ondersteuning sociaal artistieke organisaties : 2.804.000 euro
- ondersteuning periodieke publicaties kunsten- en erfgoedorganisaties 582.000 euro
- ondersteuning werking van de steunpunten : 2.746.000 euro
In totaal geeft dit : 94.778.000 euro
Verder worden op dit begrotingsartikel de kredieten aangewend voor:
Theater Stap (Turnhout)
Concertgebouw Brugge
subsidie voor het beheer van infrastructuur
Opera voor Vlaanderen
Vlaamse operastichting
Kunstenloket
verbeteren arbeidsomstandigheden kunstenaars
Kunst in huis
De Stichting Lezen Vlaanderen (SLV)
De Stichting Ons Erfdeel
Het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek
Het Vlaamse Poëziecentrum
Totaal

305.000 euro
444.000 euro
2.524.000 euro
574.000 euro
32.000 euro
564.000 euro
478.000 euro
530.000 euro
1.295.000 euro
714.000 euro
129.000 euro
298.000 euro
7.887.000 euro

Theater Stap (Turnhout) (305.000 euro) realiseert theaterproducties met mentaal
gehandicapte personen. Dit vergt een zeer specifieke werking binnen een professioneel
uitgebouwde omkadering.
De subsidie voor het Concertgebouw Brugge (444.000 euro) wordt verder gezet.
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Een aantal organisaties ontvangen een subsidie voor het beheer van infrastructuur
(2.524.000 euro) in eigendom van de Vlaamse overheid. Aan de basis van deze
ondersteuning liggen:
beheersovereenkomsten van onbepaalde duur met de betrokken organisaties
(Kaaitheater, Beursschouwburg);
de
overeenkomst
tussen
de
Vlaamse
Gemeenschap,
de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel (Koninklijke Vlaamse Schouwburg);
het akkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels
hoofdstedelijk gewest (Flagey).
Zowel voor de Opera Voor Vlaanderen (574.000 euro) als de Vlaamse Operastichting
(32.000 euro), beiden in vereffening, worden middelen voorzien ter financiering van het
sociaal passief.
Het Kunstenloket (564.000 euro) heeft de opdracht de informerende en bemiddelende
spilfiguur te zijn in het Vlaamse kunstenlandschap op het vlak van sociale statuten,
juridische, zakelijke en administratieve aspecten van de artistieke praktijk en de specifieke
arbeidsbemiddeling voor kunstenaars. Ook kreeg het Kunstenloket de opdracht om zich te
ontwikkelen tot een beleidsadviserende specialist op het vlak van sociaal-juridische aspecten
van de artistieke loopbaan. Om dit te kunnen realiseren is een zeer nauwe aansluiting bij het
kunstenveld en een grondige kennis van (vooral federale) beleidsmateries noodzakelijk.
In de praktijk verzorgt het Kunstenloket een waaier aan activiteiten, zoals
informatieverstrekking, vorming, "eerstelijnshulp", coördinatie, aansturing van en/of
begeleiding bij de uitvoering van bepaalde beleidsinitiatieven, sectoropvolging,
gegevensverzameling en analyse en het verschaffen van beleidsadviezen. Met het
Kunstenloket is voor de periode 2011-2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Werkgevers en werknemers van het PC 304 zijn niet in de huidige VIA-akkoorden
opgenomen. Op 15 oktober 2008 is door de sociale partners van Paritair Comité voor het
Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
gesloten waardoor er een wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen is
doorgevoerd. Deze CAO wijzigt de CAO van 15 juli 2005 houdende invoering van een
sectorplan voor een aanvullend pensioen (registratienummer 80946/CO/304). Het doel van de
CAO is aan elke werknemer een “aanvullend pensioen” te verzekeren samengesteld uit een
jaarlijkse bijdrage van minstens 1,5%, inclusief taksen, RSZ en inning- en beheerskosten, van
zijn bruto jaarwedde, in het pensioenstelsel van het type “vaste bijdrage”. De jaarlijkse
bijdrage voor dit aanvullend pensioen vloeit voort uit een krediet dat door de Vlaamse
overheid ter beschikking wordt gesteld (€ 478.000).
De vzw Kunst in Huis (530.000 euro) heeft als opdracht via kunstuitleen de hedendaagse
beeldende kunst, in het bijzonder het werk van jonge en veelbelovende kunstenaars, in
contact te brengen met ieder die er voor open staat. Sinds 2008 voert de vzw Kunst in Huis
een doelgroepenbeleid naar kansarme jongeren, studenten, gezinnen, scholen en bedrijven.
Binnen een uitgebouwde kunstscène (kunstenaars, galeries, verzamelaars, musea en nonprofit tentoonstellingsorganisaties) neemt een organisatie die kunstuitleen aanbiedt een
unieke plaats in. Zij richt zich met een ruim aanbod van werk van veelal jonge en minder
bekende kunstenaars tot een publiek dat ruimer is dan dat van de grote instellingen en musea.
De organisatie is uniek en vormt een onmisbaar element binnen de beleidsmix van de
overheid.
De Stichting Lezen Vlaanderen (SLV) (1.295.000 euro ) heeft als doel op een structurele,
consistente en coherente wijze de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving te
stimuleren in Vlaanderen. De SLV ontplooit een werking en ontwikkelt initiatieven die op
doelgerichte wijze het lezen bevorderen.
Met de SLV is een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2007-2010 die leidt tot een
jaarlijks subsidiebesluit. De beheersovereenkomst is in 2011 met één jaar verlengd omwille
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van de lopende evaluatie van het Participatiedecreet. De nieuwe beheersovereenkomst zal
lopen voor de periode 2012-2016 en eveneens aanleiding geven tot een jaarlijks
subsidiebesluit.
Bij BO2012 wordt een bedrag van € 200.000 (VFL, focuspunt jeugdliteratuur) herschikt naar
Stichting Lezen. In de praktijk is Stichting Lezen nauw betrokken bij de werking van het
focuspunt.
De Stichting Ons Erfdeel (714.000 euro) is opgericht in 1970 en heeft wil de culturele
samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en
Nederland in het buitenland bekend maken. De Stichting Ons Erfdeel realiseert deze
doelstelling door het uitgeven van periodieke en niet-periodieke publicaties over de kunsten
en maatschappelijk- culturele tendensen in Vlaanderen en Nederland. Tevens zorgt de
vereniging op een actieve wijze voor de verspreiding van deze publicaties in binnen- en
buitenland (onder meer door een aantal publicaties en het Engels en/of het Frans uit te
brengen).
De subsidie wordt verstrekt op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor de periode
2011-2015. Het voorziene budget wordt besteed aan lonen, werking, uitrusting en
onderaanneming voor de organisatie, aanmaak, verspreiding en promotie van de publicaties
van de Stichting Ons Erfdeel.
Het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (129.000 euro) heeft tot taak alle
publicaties over de Nederlandse taal en literatuur in een gemeenschappelijke databank te
verwerken. Dit resulteert in de gespecialiseerde "Bibliografie van de Nederlandse Taal- en
Letterkunde”.
Het subsidiebedrag voor CBN wordt geïndexeerd bij BO2012.
Het Vlaamse Poëziecentrum (298.000 euro) heeft als doel om inzake literaire
kunstbeoefening (in het bijzonder poëzie) diensten te verlenen aan verenigingen, groepen of
individuele belangstellenden met het oog op de spreiding en bekendmaking van
Nederlandstalige poëzie en buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling. Het poëziecentrum
heeft hierbij bijzondere aandacht voor de Vlaamse poëzie en de vertaling ervan.
Er is met het Poëziecentrum op 24 februari 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten
voor de periode 2009-2012, die aanleiding geeft tot een jaarlijks subsidiebesluit. Na 2012
wordt de samenwerkingsovereenkomst niet verlengd en zal de subsidie betaald worden via
het VFL.
Strip Turnhout vzw kreeg de opdracht om een centrum voor de Vlaamse strip uit te bouwen.
Vanaf 2012 worden de werkzaamheden van het centrum voor de Vlaamse strip opgenomen
binnen het VFL
(117.000 euro naar HD0/1HE-H-2-H/WT).
De bewegingen op dit begrotingsartikel kunnen als volgt worden verklaard:
Index: +1.963.000 euro.
Via administratieve vereenvoudiging: - 188.000 euro.
De middelen voor het Festival Ten Vrede (103.000 euro) worden herschikt naar
begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-C/WT.
Voor niet-periodieke publicaties wordt een bedrag van 19.000 euro herschikt naar
begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-G/WT.
Voor de erfgoedconvenants wordt een bedrag van 8.000 euro herschikt naar de
begrotingsartikel HD0/1HE-H2-C/WT.
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De middelen voor ACCE worden herschikt naar begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-A/WT.
De middelen voor het focuspunt jeugdliteratuur (200.000 euro) worden toegevoegd aan de
subsidie aan Stichting Lezen.
De middelen voor het stripbeleid (117.000 euro) worden toegevoegd aan de dotatie voor het
Vlaams Fonds voor de Letteren op begrotingsartikel HD0/1HE-H2-Z/IS.

HD0/1HE-H-2-G/WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van een divers
en vernieuwend professioneel kunstenlandschap via projectmatige steun voor
kunstenorganisaties en kunstenaars
K.S.
VAK
VEK

Realisatie 2010

BC 2011

4.321
4.321

4.211
4.211

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
5.183
5.183

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
5.183
0
5.183

Het Kunstendecreet voorziet projectmatige steun via subsidies voor kunstenorganisaties
(3.478.000 euro) en kunstenaars (1.705.000 euro):
projecten van kunstenorganisaties;
projecten van kunsteducatieve organisaties;
projecten van sociaal artistieke kunstenorganisaties;
projecten van niet-periodieke publicaties;
projecten van individuele kunstenaars;
ontwikkelingsgerichte beurzen voor individuele kunstenaars;
creatieopdrachten;
internationale projecten;
internationale netwerken;
tussenkomsten in reis-, verblijf- en transportkosten;
internationale voorbereidingen voor EU-projecten;
vertalingen van niet-periodieke publicaties en artikels;
opnameprojecten.
De stijging bij BO2012 is het gevolg van een aantal herschikkingen doorgevoerd om een
eerste stap te zetten in het realiseren van een betere verhouding tussen werkings- en
projectmatige middelen in uitvoering van het Kunstendecreet (OD13). Zo werd er 839.000
euro vanuit de provisie (HB200) onmiddellijk verdeeld naar dit begrotingsartikel.
De middelen die voorheen stonden onder programma HC maar die structureel werden
aangewend voor international initiatieven binnen het kunstendecreet worden overgeheveld
naar dit begrotingsartikel (114.000 euro)
Voor de niet-periodieke publicaties wordt een bedrag van 19.000 euro toegevoegd (zie vorig
begrotingsartikel).

HD0/1HE-H-2-H/WT - werking en toelagen - taalbeleid via de nederlandse taalunie en de
kantl
K.S.
VAK
VEK

Realisatie 2010

BC 2011

3.619
3.619

3.694
3.694

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
4.327
4.289

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
4.327
0
4.289
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De Nederlandse Taalunie (NTU) (3.768.000 euro) is een verdragsorganisatie van Nederland
en België, opgericht op 9 september 1980. Het verdrag is gesloten voor onbepaalde tijd
(artikel 21). Door de federale staatshervormingen en bevoegdheidsbepalingen in België
ressorteert de uitvoering van dit verdrag integraal onder de Vlaamse overheid.
De NTU heeft als taak en doelstelling "de integratie op het gebied van de Nederlandse taal en
letteren in de ruime zin" (artikel 2). In de loop van de jaren werd het begrip "integratie"
geïnterpreteerd als samenwerking en is beslist om gezamenlijkheid van uitvoering na te
streven wanneer daardoor een meerwaarde kan worden gerealiseerd.
Teneinde de beleidsvoering van de NTU voldoende stabiliteit, standvastigheid en continuïteit
te geven is, na een grondige doorlichting in de eerste helft van de jaren 1990 gestart met een
systeem van vijfjarige beleidsplannen en bijhorende begrotingen. Deze beleidsplannen
beschrijven de doelstellingen voor een langere periode en geven aanleiding tot een actieplan
per jaar met specifieke jaardoelstellingen. Momenteel is het beleidsplan 2008-2012 in
uitvoering. Daarin is de jaarlijkse bijdrage vanuit Vlaanderen vastgesteld op € 3.333.000,
exclusief de jaarlijks toe te passen indexering.
Voor BO2012 wordt het bedrag 2011 geïndexeerd.
De KANTL (559.000 euro) is opgericht in 1886 als KoninklikeVlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde en had tot doel het culturele en literaire leven in Vlaanderen te
stimuleren.
De huidige werking van de KANTL situeert zich op twee vlakken: het bevorderen van de
Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, en onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en
literatuur anderzijds. Dit laatste gebied wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie
en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL.
Om de personeelsstructuur van de KANTL te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren
worden de hiërarchische en functionele leiding voor de personeelsleden samengebracht. Dit
leidt ertoe dat een aantal contractuele personeelsleden, dat momenteel door Kunsten en
Erfgoed wordt betaald, maar in de praktijk werkt voor de KANTL, zal worden toegevoegd
aan het personeelsbestand van de KANTL. Samen met de overdracht van deze
personeelsleden, worden ook de nodige loon- en werkingskredieten herschikt vanuit
HD0/1HA-H-2-Z/LO en HD0/1HA-H-2-Z/WT voor een totaal bedrag van 176.000 euro.
Naast bovenstaande herschikking worden de middelen op dit begrotingsartikel geïndexeerd
voor een totaalbedrag van 81.000 euro.

HD0/1HE-H-2-I/WT - werking en toelagen - ontwikkeling en ondersteuning van instellingen
van de Vlaamse gemeenschap
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

18.124
18.124

22.347
22.347

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
22.794
22.794

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
22.794
0
22.794

Het Kunstendecreet voorziet in hoofdstuk 2, afdeling 3 in de ondersteuning van 6 Instellingen
van de Vlaamse Gemeenschap. Vier Instellingen ( 22.794.000 euro) ontvangen hun subsidie
via dit begrotingsartikel. Het betreft het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, deFilharmonie,
VRO-VRK en de AncienneBelgique. Twee Instellingen consolideren hun begroting met die
van de Vlaamse Gemeenschap en staan apart vermeld. Het betreft deSingel en de Vlaamse
Opera.
Het krediet stijgt omwille van indexatie.
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HD0/1HE-H-4-J/WT - werking en toelagen - opzetten en organiseren van tentoonstellingen
en van opvoedkundige activiteiten alsook van alle initiatieven ter bevordering van de
professionele kunsten en de musea (begrotingsfonds)
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VRK

29

180

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
86

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
86

Er is geen fundamenteel wijziging voorzien in de ontvangsten/bestedingen van het fonds.
De belangrijke categorieën van ontvangsten zijn:
verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum (er is een kleine stijging van
het gevraagd bedrag);
inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het
agentschap;
terugstortingen “minitoelagen”
De belangrijke categorieën van uitgaven zijn:
minitoelagen. Het experimenteel reglement loopt af tegen mei 2012. Momenteel vindt
een evaluatie plaats. Zonder bijkomende decretale basis en bij gelijkblijvende
hoeveelheid aanvragen, zullen de verwachte uitgaven omtrent mircokredieten beperkt
blijven tot ongeveer 6.000 euro. De geraamde terugbetalingen) bedragen in het jaar
2012: 10.000 euro
naast de reguliere projecten (curatorproject e.a.) zal er in 2012 bijzondere aandacht gaan
naar 40 jaar Masereelcentrum. In dit kader zullen een aantal activiteiten
(tentoonstellingen e.a. gefinancierd worden vanuit dit fonds.

HD0/1HE-H-2-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

35.462
35.462

32.971
32.971

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
32.724
32.762

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
1.661
34.385
1.661
34.423

-

DAB Kasteel van Gaasbeek: 667.000 euro.

-

DAB Landcommanderij Alden Biesen: 228.000 euro.

-

Vzw M HKA: 4.083.000 euro.

-

Vzw M HKA, gefinancierd in uitvoering art. 62bis van de Financieringswet: 500.000
euro.

-

Vlaamse Opera: 15.352.000 euro.

-

Vlaamse Opera, in uitvoering art. 62bis van de Financieringswet: 2.906.000 euro.
deSingel: 6.896.000 euro.

-

Vlaams Fonds voor de Letteren: 3.753.000 euro.
De stijging op dit begrotingsartikel wordt verklaard door de volgende bewegingen:
Index: +532.000 euro.
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Via middelen (centralisatie): -58.000 euro.

De dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren wordt verhoogd met 117.000 euro
voor de uitbouw van het stripbeleid en wordt verlaagd met 200.000 euro om het
focuspunt jeugdliteratuur onder te brengen bij de Stichting Lezen (begrotingsartikel
HD0/1HE-H-2-F/WT.
De subsidie aan de KANTL wordt vanaf 2012 aangerekend via HD0/1HE-H-2-H/WT.
Het bedrag voor de BC2011 omvat echter ook nog de dotatie 2011 aan de KANTL. Dit
verklaart een deel van het verschil tussen de kredieten BO2012 en BC2011 (376.000
euro).
De dotatie aan het Topstukkenfonds wordt vanaf 2012 aangerekend op HD0/1HE-H-5Z/IS. Het bedrag voor de BC2011 omvat echter ook nog de dotatie 2011 aan het
topstukkenfonds. Dit verklaart een deel van het verschil tussen de kredieten BO2012 en
BC2011 (462.000 euro).
De in 2011 vanuit de provisie uitgevoerde herverdeling van 200.000 euro naar het M
HKA wordt bestendigd.

HD0/1HE-H-5-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011
0
0
0

VAK
VEK
MAC

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
471
471
471

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
471
0
471
0
471

In 2011 werd er een dotatie van 462.000 euro toegekend aan het Topstukkenfonds. Omwille
van begrotingstechnische werd voor de machtiging aan het Topstukkenfonds een apart
begrotingsartikel aangemaakt. De bedragen voorgaande jaren zijn geïncorporeerd in het
voorgaande begrotingsartikel HD0/1HE-H-2-Z/IS. T.o.v. 2011 wordt de dotatie en
machtiging geïndexeerd.

4. DAB ’s
4.1 DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
4.1.1 ONTVANGSTENARTIKELEN
08.2

Overgedragen saldo

16.0

Eigen inkomsten
De verbouwingswerken van de slaapkamers zijn afgerond in 2011; hierdoor kan de
accommodatie terug volledig verhuurd worden. De huurprijzen werden opgetrokken
waardoor de eigen inkomsten zullen stijgen met +/- € 50.000,00.
Deze inkomsten bestaan buiten verhuur van zalen/kamers ook uit diverse
inkomgelden (tentoonstellingen, tuinbezoeken,kasteelbezoeken….) verkoop van
voeding en drank, verkoop brochures en boeken, gelden verkregen van de Europese
Commissie wat o.a. betreft inkomsten uit activiteiten (meetings, seminaries…).
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28.1

Huuropbrengsten derden
Alden Biesen heeft ondermeer een overeenkomst voor het gasthuis die 13.000 euro
op jaarbasis bedraagt (deze huurprijs wordt op 1 januari geïndexeerd). Huur voor de
kerk bedraagt 2.475 euro per jaar en de huur van het Apostelhuis 1.800 euro per jaar.

46.1

Dotatie
Dotatie van de Vlaamse overheid. De stijging is voornamelijk een gevolg van de
nieuwe aanrekeningsregels n.a.v. het Rekendecreet.

4.1.2 UITGAVENARTIKELEN
11.0

Personeelskosten
Het betreft hier de tijdelijke contracten voor de tijdelijke projecten zoals
baliepersoneel, tentoonstellingen of Europese projecten.
Nieuwe aanrekeningsregels 2012 : 15.000 euro betreffende lonen december 2012
(10.000 euro) + vakantiegeld (5.000 euro).

74.1

Investeringen
Dit dient hoofdzakelijk voor de uitrusting van zalen en aankopen materiaal voor de
keuken en de vernieuwde zalen. De investeringen worden op hetzelfde niveau
gehouden als in 2011.

12.0

Werkingskosten
Dit zijn:
a. algemene werkingskosten
Energiekosten
(water,
elektriciteit,
verwarming),
onderhoudscontracten,
kopieerkosten, verzekeringen, frankeerkosten, promotiekosten, aankoop voeding en
dranken….
b. Programmering
Muziek, tentoonstellingen, podiumactiviteiten en Europaklassen. De uitgaven in de
programmering blijven constant omwille van de blijvende ondersteuning van
initiatieven zoals orgelactiviteiten, dag oude muziek, opera, tentoonstelling,
podiumactiviteiten. Hierbij komt ook nog de reeds bestaande programmering van
Europaklassen, hedendaagse tentoonstellingen (er staan 3 tentoonstellingen gepland
in 2012 nl “Niets menselijk is mij vreemd” i.s.m. M. Lenaers, “Venetië en mode”
i.s.m. Pieter Coene en een tentoonstelling i.s.m. Koen Vanmechelen; deze worden
gebudgetteerd op +/- € 120.000,00). Een deel budget zal gebruikt worden voor de
aankleding en bemeubeling van de vernieuwde zalen.
De stijging van de werkingskosten worden hoofdzakelijk gefinancierd via de stijging
van de eigen inkomsten.

4.2 DAB KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK
4.2.1 ONTVANGSTENARTIKELEN
08.21 Overgedragen saldo
Het verwacht overgedragen saldo 2011.
16.12 Diverse inkomsten
Er wordt van uitgegaan dat de ontvangsten aan diverse inkomsten zullen behouden blijven.
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16.12 Inkomgelden
Gaasbeek verwacht dat door een doelgerichte communicatie rond nieuwe familie-audiogidsen
de ontvangsten aan inkomgelden constant blijven.
16.12 Verkoop publicaties
Naar aanleiding van de uitbreiding van de balie/museumshop worden nieuwe publicaties en
merchandising aangeboden. De inkomsten worden iets lager ingeschat dan bij BC2011.
38.10 Sponsoring
Het kasteel van Gaasbeek kon de voorbije jaren voor haar tentoonstellingen en evenementen
rekenen op de sponsoring van een aantal grote bedrijven. De inkomsten van sponsoring
worden (voorlopig) lager ingeschat.
46.10 Dotatie
Met de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de eigen inkomsten bekostigt
de DAB o.m. de kosten voor de algemene werking, energie, restauraties kunstwerken,
aankoop investeringsgoederen,…De stijging van de dotatie is voornamelijk een gevolg van
de nieuwe aanrekeningsregels.
46.10 Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap
Verwacht wordt dat de Vlaamse Overheid een projectsubsidie zal toekennen voor de
realisatie van een project in de Vlaamse Rand.
48.11 Subsidies andere overheden
Voor 2012 zullen net zoals andere jaren subsidieaanvragen bij andere overheden (gemeente,
provincie) worden ingediend.
58.20 Schenkingen en legaten
Betreft de inkomsten afkomstig van schenkingen en legaten.
36.20 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen
Betreft de inkomsten afkomstig van visverloven.
2810 Opbrengsten uit vermogens - Concessies
Betreft de inkomsten afkomstig van de concessieovereenkomst met de brouwerij Haacht.
4.2.2 UITGAVENARTIKELEN
0322 Over te dragen saldo
Verwacht over te dragen saldo eind 2012.
11.00 Personeelskosten
De stijging van het krediet is een gevolg van de nieuwe aanrekeningregels (+36.000 euro).
Het extra VAK bedraagt een raming van de loonkost van december 2012 en het vakantiegeld
van het prestatiejaar 2012.
1211 Werkingskosten
Om de in het beleidsplan vooropgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken, worden de
werkingskosten als volgt geraamd.
135.000 euro: De vaste kosten (verwarming, telefoon, portkosten, elektriciteit, water,
abonnementen, onderhoudscontracten, …)
3.000 euro:
Om de ontsluiting van de bibliotheek en het archief mogelijk te maken zal de
aangepaste software (Adlib) geüpdatet worden.
5.000 euro:
Voor het organiseren van initiatieven en het onderhouden van de website in
het kader van het project “Historische Huizen Vlaanderen”.
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10.000 euro:

Sinds 2007 werden de balie en het voormalige bezoekerspaviljoen
samengebracht in een publieksvriendelijke, polyvalente ontvangstruimte. In
deze ruimte wordt ook een museumshop ondergebracht. In 2012 wordt een
budget van 8.000 euro voorzien om het aanbod voor de museumshop
(gadgets, boeken,…) te kunnen uitbreiden.
10.000 euro: Voor de professionalisering van de congresfunctie, de inrichting van de
nieuwe polyvalente ontvangstruimte,… zal een budget worden voorzien voor
de aankoop van een aantal kleinere “investeringsgoederen” .
(alle
investeringsgoederen met een stukprijs van minder dan 1.000 euro worden
immers op werking aangerekend).
12.000 euro: Om het nieuwe imago van het kasteel te behouden, wordt er bijzondere
aandacht besteed aan de uitstraling van de suppoosten en onthaalpersoneel.
Daarom wordt er een budget voorzien voor de vernieuwing van de
uniformen van het reeds in dienst zijnde personeel als voor de aankoop van
een nieuw uniform voor het onthaalpersoneel.
20.000 euro: Restauraties. Een raming toont aan dat dit bedrag een minimum is om de
meest dringende restauraties aan roerende objecten uit de museumcollectie te
laten uitvoeren.
25.000 euro: Vanaf 2006 werd in het kasteel van Gaasbeek een educatieve werking
opgestart. Bedoeling is om deze werking systematisch verder uit te bouwen
en te professionaliseren. Daarom wordt krediet voorzien voor de uitgifte van
een educatieve folder, het uitwerken van een aantal workshops, aankoop
materiaal, creatie van een familietour e.d.
60.000 euro: Om het kasteel van Gaasbeek permanent in de kijker te houden is het nodig
om jaarlijks een aantal evenementen (Erfgoeddag, concerten, lezingen,
krokuskriebels, Nocturnes, Halloween…) te organiseren. Daarnaast worden
hier ook middelen voorzien voor de intergemeentelijke samenwerking en
voor initiatieven in het kader van de Erfgoedconvenant. Voor de organisatie
van deze activiteiten wordt een krediet van 45.000 euro voorzien
70.000 euro: Communicatie en promotie. Opdat het kasteel van Gaasbeek zijn rol als
toonaangevend museum ten volle zou kunnen vervullen is het nodig om naast
een aantrekkelijke presentatie van de collectie en een klantvriendelijk onthaal
ook voldoende aandacht te besteden aan professionele en op maat gerichte
communicatie. Daarom wordt er krediet voorzien om een 4-tal keer per jaar
een nieuwsbrief te kunnen uitgeven, en voor de verspreiding van folders en
affiches m.b.t. evenementen, projecten, tentoonstellingen,… Om onze
belangrijkste activiteiten op ruime schaal te kunnen promoten wordt er ook
een budget voorzien voor advertenties,…
175.000 euro: Kosten voor de organisatie van de najaarstentoonstelling Sehnsucht en een
aantal publieksgerichte randactiviteiten.
Naar aanleiding van de nieuwe aanrekeningregels werd de werkingskosten verhoogd met een
VAK/VEK van 12.000 euro. Dit betreft een raming van vaste kosten (zoals telefonie,
elektriciteit,…) die in november en december 2012 gemaakt worden, maar pas gefactureerd
zullen worden in januari 2013.
74.22 Restauratie kunstwerken
In de richtlijnen van de omzendbrief FB.AC/2005.3 met betrekking tot vermogensgoederen
staat vermeld dat restauraties van kunstvoorwerpen niet als vermogensgoederen mogen
beschouwd worden, maar als werkingskosten. Daarom wordt er op deze begrotingspost
“Restauratie kunstwerken” geen krediet meer voorzien. Deze worden nu aangerekend op de
werkingskosten.
74.22 Investeringen
Om het publiek een klantvriendelijk en publieksgericht bezoek te kunnen aanbieden moet de
presentatie van de collectie systematisch worden aangepast en de signalisatie en informatie
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worden uitgebreid. Daarom zal een budget worden voorzien voor o.m. de aankoop van een
aantal vitrinekasten, informatiepanelen,…
74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen
Opdat het kasteel zich zou kunnen profileren is het noodzakelijk om een aantal
collectiestukken aan te kopen. In de begroting wordt hiervoor een bedrag van 20.000 euro
voorzien.

B.3. IVA KMSKA
1. TAAK
Het KMSKA werd vanaf 1 januari 2009 verzelfstandigd. Daar men geopteerd heeft om geen
afzonderlijk programma op te maken blijft de dotatie aan het KMSKA behouden onder
programma HE.
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA)
- is een instelling van de Vlaamse Overheid;
- is het enige museum in Vlaanderen met een wetenschappelijk statuut;
- is gehuisvest in een notoir 19de eeuws monument, dat in 1893 op het Antwerpse Zuid
zijn deuren opende voor het publiek;
- staat in voor de museale zorg van een unieke verzameling beeldende kunst, bestaande uit
overwegend Vlaams werk, versterkt door een boeiende pleiade werken uit andere
scholen. (Core ligt bij Rubens en Vlaamse Barok).
Het agentschap KMSKA heeft als missie langs museale weg het nationale en internationale
publiek in de eerste plaats een representatief overzicht te bieden van de beeldende kunst in de
Zuidelijke Nederlanden van de eerste helft van de 14e tot de eerste helft van de 20ste eeuw.
Bovendien doet het museum dat in een Europese context die door de aanwezigheid van een
aantal topstukken wordt aangereikt.
Het agentschap streeft ernaar de collectie, het historische gebouw en zijn daaraan verbonden
kennis toegankelijk te maken voor een divers en ruim publiek. Het wil zo een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling en internationale culturele uitstraling van Vlaanderen. Essentieel
voor alle facetten van zijn werking is dat daartoe netwerken en samenwerkingsverbanden op
lokaal, regionaal, landelijk, Europees en mondiaal vlak worden uitgebouwd.
Het KMSKA:
- stelt zich als opdracht om haar collectie te behouden, te beheren en verder uit te bouwen;
- staat in voor de ontsluiting en de wetenschappelijke studie van de collectie;
- wil kwalitatieve tentoonstellingen (van de collectie) brengen die het publiek fascineren;
- wil een publiekswerking eigen aan een museum uitbouwen;
- draagt bovendien een bijzondere verantwoordelijkheid als cultuurmotor in het Vlaams
museumlandschap;
- Het heeft door zijn buitengewone collectie alles in huis om op het internationale forum
een belangrijke rol te spelen.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De doelstellingen moeten worden bekeken in het licht van de nakende sluiting van het
KMSKA en de realisatie van de uitvoering van het Masterplan.
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Het einddoel van de renovatie is een museum voor de 21ste eeuw dat de unieke verzameling
van Vlaamse beeldende kunst van de 14e tot de 20e eeuw en de uitgebreide kennis maximaal
toegankelijk en uitnodigend maakt voor een zo breed en divers mogelijk publiek. Hierdoor
kan het KMSKA een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en internationale
culturele uitstraling van Vlaanderen.
Uit de beheersovereenkomst 2011 - 2015 komen volgende doelstellingen naar voor:
SD 1. Duurzaam beleid voeren,
OD 1.1
OD 1.2
OD 1.3

OD 1.4
OD 1.5
OD 1.6
OD 3.1
OD 3.2
OD 3.3
OD 4.1
OD 4.4
OD 5.1

Ontwikkelen en versterken van de collectie aan de hand van een collectieplan
(Inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek voeren naar de collectie vanuit een
interdisciplinaire invalshoek
Een evenwichtig, stimulerend, innovatief, informatief en aantrekkelijk presentatieen tentoonstellingsbeleid ontwikkelen en voorstellen vanuit zowel een nationaal
als een internationaal perspectief
De museumcollectie beheren in overeenstemming met het collectieplan
De museumcollectie bewaren in overeenstemming met het collectieplan
Via restauratie de staat van de museumcollectie op een hoger niveau brengen
De museale werking maximaal faciliteren door het uitbouwen, beheren en
toegankelijk maken van documentaire informatie
Bekendmaken van kennis en informatie over de collectie, de
onderzoeksprogramma's en de activiteiten van het museum
Het uitwerken en implementeren van een strategie voor kennismanagement met
het oog op deugdelijk bestuur
De museale werking maximaal ondersteunen door het aansturen en opvolgen van
de cycli van besturen en beheren
Een stimulerend HRM-beleid voeren gericht op maximale ontwikkeling en
adequate inzetbaarheid van de medewerker in de organisatie
Het museumgebouw renoveren tot een hedendaags museum dat beantwoordt aan
de eigentijdse en toekomstgerichte noden

SD 2. Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren,
OD 2.1
OD 2.2
OD 2.3
OD 2.4
OD 3.2

Een breed en divers publiek aanspreken door gerichte communicatie, strategische
marketing en het afsluiten van de juiste partnerschappen
Inspirerende educatieve en drempelverlagende programma's organiseren geënt op
de collectie en de onderzoeksprogramma's
Een rijke bezoekerservaring verzekeren waardoor herhalingsbezoek wordt
gestimuleerd
De beleving voor de bezoeker vervolledigen door het aanbieden van extra
dienstverlening
Bekendmaken van kennis en informatie over de collectie, de
onderzoeksprogramma's en de activiteiten van het museum

SD 3. E-cultuur en digitalisering bevorderen
OD 2.1
OD 3.1
OD 3.2
OD 3.3

Een breed en divers publiek aanspreken door gerichte communicatie, strategische
marketing en het afsluiten van de juiste partnerschappen
De museale werking maximaal faciliteren door het uitbouwen, beheren en
toegankelijk maken van documentaire informatie
Bekendmaken van kennis en informatie over de collectie, de
onderzoeksprogramma's en de activiteiten van het museum
Het uitwerken en implementeren van een strategie voor kennismanagement met
het oog op deugdelijk bestuur
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SD 4. Competentieverwerving en -waardering stimuleren
OD 1.2
OD 2.2
OD 3.1
OD 3.2
OD 4.4

(Inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek voeren naar de collectie vanuit een
interdisciplinaire invalshoek
Inspirerende educatieve en drempelverlagende programma's organiseren geënt op
de collectie en de onderzoeksprogramma's
De museale werking maximaal faciliteren door het uitbouwen, beheren en
toegankelijk maken van documentaire informatie
Bekendmaken van kennis en informatie over de collectie, de
onderzoeksprogramma's en de activiteiten van het museum
Een stimulerend HRM-beleid voeren gericht op maximale ontwikkeling en
adequate inzetbaarheid van de medewerker in de organisatie

SD 5. Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie
OD 3.3
OD 4.1
OD 4.2
OD 4.3
OD 4.4

Het uitwerken en implementeren van een strategie voor kennismanagement met
het oog op deugdelijk bestuur
De museale werking maximaal ondersteunen door het aansturen en opvolgen van
de cycli van besturen en beheren
Een uitgebalanceerd en transparant financieel beleid voeren
Het museum beheren in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen
Een stimulerend HRM-beleid voeren gericht op maximale ontwikkeling en
adequate inzetbaarheid van de medewerker in de organisatie

SD 6. Internationaal cultuurbeleid versterken
OD 1.1
OD 1.2
OD 1.3

OD 1.4
OD 1.5
OD 1.6
OD 2.2
OD 3.2
OD 4.1

Ontwikkelen en versterken van de collectie aan de hand van een collectieplan
(Inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek voeren naar de collectie vanuit een
interdisciplinaire invalshoek
Een evenwichtig, stimulerend, innovatief, informatief en aantrekkelijk presentatieen tentoonstellingsbeleid ontwikkelen en voorstellen vanuit zowel een nationaal
als een internationaal perspectief
De museumcollectie beheren in overeenstemming met het collectieplan
De museumcollectie bewaren in overeenstemming met het collectieplan
Via restauratie de staat van de museumcollectie op een hoger niveau brengen
Inspirerende educatieve en drempelverlagende programma's organiseren geënt op
de collectie en de onderzoeksprogramma's
Bekendmaken van kennis en informatie over de collectie, de
onderzoeksprogramma's en de activiteiten van het museum
De museale werking maximaal ondersteunen door het aansturen en opvolgen van
de cycli van besturen en beheren

SD 7. Eco-cultuur initiëren.
OD 5.1
OD 5.2

Het museumgebouw renoveren tot een hedendaags museum dat beantwoordt aan
de eigentijdse en toekomstgerichte noden
De infrastructuur en het onderhoud van de gebruikte locaties up to date houden

2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
Binnen het KMSKA is de Dienst Afzonderlijk Beheer momenteel het geschikte instrument
om de doelstellingen te realiseren. De dotatie wordt gebruikt ter ondersteuning van de vier
afdelingen die instaan voor de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen
van het KMSKA. Het gaat hier over de afdelingen:
- Bedrijfsvoering;
- Marketing, communicatie en educatie;
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Behoud en beheer;
Collectieonderzoek.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
De meting van volgende prestaties zal belangrijk zijn : alles dient bovendien te worden
gezien binnen het kader van de realisatie van de verhuis/ werken van het Masterplan.
- Gefaseerde verhuis van de collectie en de personeelsleden;
- Opvolging van de realisatie van de uitvoering van het Masterplan;
- Gefaseerde terugkeer van het personeel en de kunstcollectie.
Prestatiedrijvers/parameters:
- aantal/periode externe rondreizende tentoonstellingen;
- aantal personeelslocaties/personeelsplan;
- aantal depots (intern/extern);
- aantal bewegingen met kunstwerken;
- investering opvolging werken masterplan;
- aantal overlegmomenten;
- aantal bijsturingen;
- streven naar een geïntegreerd museum: aantal vereiste acties.
2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING
Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst beschikt het KMSKA over een dotatie aan
de DAB KMSKA (HE0/1HE-H-2-Z/IS), zie hiervoor de toelichting per artikel (punt 3).
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Zomerschool
Sinds 2005 werkt het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
samen met de Zomerschool, een initiatief van Meters & Peters vzw. De Zomerschool is een
project waarbij anderstalige kinderen tijdens de zomervakantie ondergedompeld worden in
een zeven weken durend taalbad om de kennis van het Nederlands een duw in de rug te
geven. Zo verhogen hun kansen in het onderwijs en in onze samenleving. Kijken naar kunst
gaat gepaard met reageren op en praten over kunst, wat een museum een geschikte
leeromgeving maakt voor kinderen die Nederlands als tweede taal leren. Het kijken naar
kunstwerken prikkelt de kinderen om te zoeken en de woorden te leren om hun indrukken te
communiceren. Na een rondleiding in het museum gaan de kinderen naar het atelier, waar ze
hun indrukken verwerken door iets te creëren. Tijdens de museumbezoeken worden alle
talenten en intelligenties van de kinderen aangesproken en al hun zintuigen geprikkeld. Op
die manier ontwikkelde het KMSKA een aanbod dat aansluit bij de taal- en leefwereld van
deze kinderen.
Kleine Wapper + publicatie ‘Praten met portretten’
De Zomerschool was een indrukwekkende ervaring voor het museum. Om het project niet te
laten stilvallen na de zomervakantie, werd een duurzame samenwerking opgestart met drie
Antwerpse scholen van verschillende netten, met een hoog aantal anderstalige nieuwkomers:
De Wereldreiziger, De Pijl en De Zevensprong. Elk schooljaar spreekt het museum met de
scholen af hoe ze een bezoek aan het KMSKA willen inpassen in hun programma en rond
welk thema ze willen werken. Er wordt een programma op maat uitgewerkt. Dit is een
duurzame, leerrijke, intensieve samenwerking tussen cultuur en onderwijs, die heeft geleid tot
de publicatie Praten met portretten. Hoe kinderen de taal van de kunst ontdekken in
samenwerking met CEGO, Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs. Met deze publicatie
kunnen leerkrachten een museumbezoek voorbereiden met de focus op taalvaardigheid
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3 TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing
3.2. UITGAVENARTIKELEN
HE0/1HA-H-2-Z/LO - lonen

K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

3.182
3.182

3.211
3.211

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
3.303
3.303

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
387
3.690
387
3.690

De toevoeging van 28 Keuro betreft het aandeel van het agentschap vanuit het provisioneel
krediet, m.n. de verhoging van de middelen vanwege het beheerscomité Sociale Maribel voor
de financiering van bijkomende tewerkstelling binnen het beleidsdomein CJSM.
Voor wat de extra middelen rekenregels betreft gaat het hier om het geraamde bedrag voor
salarissen voor de maand december 2012 en het vakantiegeld met betrekking tot 2012.
Verder werden de middelen verhoogd omwille van indexatie.

HE0/1HA-H-2-Z/WT - werking en toelagen

K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

98
98

44
44

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
45
45

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
45
0
45

Geen wijziging buiten de indexatie van 1 KEUR.

HE0/1HE-H-2-Z/IS- interne stromen

K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK

2.717
2.717

3.008
3.008

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
2.646
2.646

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
129
2.775
129
2.775

Dit betreft de dotatie aan de DAB KMSKA
In 2012 streeft het KMSKA een constant beleid na ten opzichte van de begroting 2010, omdat
we in 2011 extra middelen kregen voor een totaalbedrag van 361.000 euro om eenmalige
uitgaven te dekken in verband met de uitvoering van het masterplan, meer bepaald de verhuis
van het personeel en de collectie naar diverse locaties.
Ook na de sluiting blijft het KMSKA operationeel. Het wetenschappelijk onderzoek ,
restauraties, e.a. wordt gecontinueerd. Grote delen van de collectie wordt uitgeleend wat ook
een intensieve voorbereiding en opvolging vergt,….
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4. DAB ’s
4.1 DAB KMSKA
4.1.1. ONTVANGSTEN
08.21 Overgedragen saldo
Het overgedragen saldo eind 2011 wordt geraamd op 405.000 euro.
16.12 Eigen inkomsten
Er worden voor 130.000 euro aan inkomsten verwacht uit de diverse samenwerkingsprojecten
die zijn aangegaan naar aanleiding van de sluiting van de tentoonstellingszalen.
Zo zijn er samenwerkingscontracten met de Provincie Antwerpen (Project de Modernen), de
Stad Lier (Project Bruegelland), de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) en de stedelijke
musea Mechelen (Project R. Wouters). Ook uit de rondleidingen die op deze plaatsen
doorgaan worden inkomsten verwacht.
16.12 Publicaties
De verwachte inkomsten uit eigen publicaties van het KMSKA zijn beperkt : 5.000 euro.
16.12 Diverse ontvangsten
De diverse ontvangsten worden geraamd op 514.000 euro.
Uit de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Stedelijke Musea Antwerpen (MAS) wordt
een bedrag van 144.000 euro voorzien.
Verder zal er een investering gebeuren door het Eigen Vermogen van het KMSKA door de
betaling van de huur van het schilderijendepot, voor een periode van 2 jaar.
46.10 Dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting.
De dotatie bedraagt 2.775.000 euro.
4.1.2. UITGAVEN
11.01 Lonen en sociale lasten
De geraamde uitgaven bedragen 1.234.000 euro.
De realisatie van het Masterplan voor het KMSKA impliceert het behoud van de huidige
tewerkstelling. De museumwerking wordt immers verder gezet op verschillende locaties. Alle
personeelsleden zullen dan ook tewerkgesteld worden op andere locaties, maar ze blijven in
dienst van het KMSKA. Hierdoor zullen de lonen en sociale lasten zeker voorzien moeten
blijven. Omdat de loonlast vorig jaar iets te ruim werd ingeschat wordt een aanpassing naar
1.105.000 euro voorzien.
Naar aanleiding van de nieuwe aanrekeningsregels dient de begroting aangepast te worden
naar een VAK en een VEK van 129.000 euro. Het gaat hier om het geraamde bedrag voor
salarissen voor de maand december 2012 en het vakantiegeld met betrekking tot 2012, zoals
centraal aangeleverd.
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12.11 Algemene werkingskosten

Er wordt voor 2012 een vereffeningskrediet voorzien van 2.170.000 euro.
Het jaar 2012 is een uitzonderlijk jaar, er is wel geen toegang van publiek tot de
tentoonstellingszalen, maar het KMSKA gebouw blijft wel open. In het kader van de werking
van het intern depot is bewaking noodzakelijk, dit impliceert dat bijvoorbeeld de kosten voor
stookolie (180.000 euro) en elektriciteit (156.000 euro) bij benadering gelijk blijven. Dit is
het gevolg van het feit dat de elektriciteit- en de stookolie-installatie geen afgesloten circuits
bezitten. Ook de onderhoudscontracten voor brand- (24.500 euro), klimaat (16.800 euro) en
andere installaties moeten behouden blijven. De raming voor het KMSKA gebouw bedraagt
489.000 euro. Vanaf 2013 wordt het gebouw bijna volledig overgedragen aan de aannemer,
zodat deze kosten beperkt zullen zijn.
In dit bedrag zitten ook de huurkosten en de huur voor verschillende ingerichte locaties,
hiervoor voorzien we een budget van 644.700 euro.
Verder zijn er kosten eigen aan de werking van het museum zoals communicatie, marketing
en educatie, wetenschappelijk onderzoek, de restauraties, verzekering van het patrimonium,
….
74.20 Verwervingen van overig materieel:
De investeringen werden verlaagd tot 20.000 euro omdat de meeste investeringen in het
kader van de verbouwing in 2011 en vroeger hebben plaatsgevonden.

C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID
C 1. IVA BLOSO
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
Het Bloso is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVArp) dat
behoort tot het, weliswaar heterogeen, beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
De taken van het Bloso zijn decretaal bepaald (oprichtingsdecreet 7/05/2004) en zijn
ondermeer: de organisatie van sportkampen en sportklassen in de Bloso-centra, het
organiseren via de Vlaamse Trainersschool van sportkaderopleidingen, het voeren en
coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau, de subsidiëring en begeleiding van de
sportfederaties, gemeenten, steden, provincies en de VGC voor hun Sport voor Allen beleid
en het uitvoeren van het Vlaams topsportbeleid.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
In het kader van de strategische doelstelling “de sportparticipatie verhogen zodat meer
mensen levenslang sporten” zijn volgende operationele doelstellingen voor het Bloso van
toepassing :
1. Het voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen beleid.
Via een optimale samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus (lokaal, provinciaal ,
Vlaams niveau) en beleidsinstanties enerzijds en een actieve en gestructureerde
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betrokkenheid van de andere sportactoren (sportfederaties, sportdiensten) anderzijds is het
de bedoeling om de efficiëntie van het sportbeleid en de uitvoering ervan te verhogen.
Het Overlegplatform Sport voor Allen waarvan alle relevante Vlaamse sportactoren deel
uitmaken werkte een visienota Sport voor Allen uit met de krachtlijnen van het Sport voor
Allen-beleid voor de komende jaren. Deze visienota zal vertaald worden in een concreet
Sport voor Allen-actieplan.
2. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen meer in het bijzonder aan
kansarmen, allochtonen en personen met een handicap.
3. Uitwerken van een specifiek senioren sportbeleid voor Vlaanderen.
De sensibiliseringscampagne voor senioren “Sportelen” wordt verder gezet en de organisatie
van verschillende sportpromotionele acties en evenementen rond deze doelgroep worden op
het terrein uitgebouwd.
4. Sportpromotie is een permanente opdracht van alle Vlaamse sportactoren op alle niveaus.
Concreet betekent dit dat de bestaande samenwerking op het vlak van sportpromotie tussen
het Bloso enerzijds en de gemeentelijke/stedelijke sportdiensten, de provinciale
sportdiensten, de Vlaamse sportfederaties en de Stichting Vlaamse Schoolsport anderzijds
zal worden verder gezet en verstevigd.
In het kader van de strategische doelstelling “de kwaliteit van het sportaanbod verhogen met
alle actoren en op alle niveaus” zijn volgende operationele doelstellingen voor het Bloso van
toepassing :
1.Het lokaal Sport voor Allen-beleid bestendigen en de lokale besturen begeleiden bij de
uitvoering hiervan. Concreet betekent dit dat de door gemeenten/steden ingediende
sportbeleidsplannen die lopen tot en met 2013, alle kansen zullen krijgen om ten volle te
worden uitgevoerd. Daarnaast zal in 2012 verder gewerkt worden aan de implementatie van
het Planlastendecreet in het nieuwe Sport voor Allen- decreet dat van toepassing wordt vanaf
2014.
2. De structurele subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties voor het uitvoeren van hun
basisopdrachten (Sport voor Allen)zal worden bestendigd en verder uitgevoerd.
Het door de Vlaamse sportfederaties ingediende beleidsplan voor de periode 2009-2012, zal
worden uitgevoerd, op basis van de huidige vereenvoudigde regelgeving.
3. Het aanbod sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool kwantitatief en
kwalitatief verder uitbouwen.
In het kader van de strategische doelstelling “door het creëren van een optimaal
topsportklimaat en een duidelijke organisatiestructuur een succesvol topsportbeleid
realiseren” zijn volgende operationele doelstellingen voor het Bloso van toepassing:
1. Verdere uitbouw van één loket voor de uitvoering van het topsportbeleid binnen het
Bloso
2. Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Toptrainers en van Jeugdtrainers
Topsport
3. Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch, administratief en
bestuurlijk kader van de topsportfederaties
4. Optimaliseren van de talentdetectie en talentontwikkeling gericht op jongeren tot 18
jaar
5. Carrièrebegeleiding van de topsporters
6. Vraaggericht wetenschappelijk onderzoek en begeleiding in functie van de
prestatieverbetering van de topsporters
Bijzondere aandacht voor de Olympische ploegsporten en voor de Paralympische sporten
naast de financiering van het specifiek voorbereidingsprogramma van de Olympische atleten.
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3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Niet van toepassing.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
HB0/1HF-G-2-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

94.139
94.139

94.904
94.904
0
0

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
97.384
97.384
0
0

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
4.019
101.403
4.019
101.403
0
0
0
0

Globaal bedragen de dotaties 2012 aan het Bloso 101.403 duizend euro, incl. het krediet van
4.019 duizend euro dat voorzien wordt in het kader van de nieuwe aanrekeningsregels.
De werkingsdotatie aan het Bloso stijgt in 2012 globaal met 4.867 duizend euro tot 37.409
duizend euro t.o.v. de begroting 2011.
Immers omwille van het in werking treden van het Rekendecreet en bijgevolg de toepassing
van de nieuwe aanrekeningsregels wordt aan de werkingsdotatie 4.019 duizend euro
toegevoegd.
Daarnaast stijgt de werkingsdotatie nog met 648 duizend euro ingevolge de indexatie en met
200 duizend euro voor bijkomende werkingsmiddelen ter versterking van de samenwerking
tussen de VTS en de hogescholen LO (detachering van 2 liaisons). Er zijn reeds 3 liaisons
aangesteld voor de universiteiten LO. Voor 2012 bedragen de globale werkingsmiddelen (via
uitgaven VTS) voor de liaisons van universiteiten en hogescholen LO 400 duizend euro.
De dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring van topsport stijgt in 2012 met
547 duizend euro tot 9.325 duizend euro. Enerzijds is er een verhoging met 147 duizend
euro ingevolge de indexatie. Anderzijds wordt dit krediet verhoogd met 400 duizend euro
omdat 2012 een Olympisch jaar is (O.S. Londen 2012). Voor de deelname van de Vlaamse
topsporters aan de Olympische Spelen komt het Bloso in een Olympisch jaar financieel
tussen voor een maximumbedrag van 800 duizend euro en in een niet Olympisch jaar is dit
maximum 400 duizend euro.
Langs de uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122 Subsidies
Topsport:
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsportscholen -> 2.445 duizend euro
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding -> 5.680 duizend euro
en deelname aan internationale wedstrijden
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK,WK, WB in Vlaanderen) -> 225
duizend euro
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding - > 975 duizend euro
en deelname van Vlaamse atleten aan OS, WS, Paralympics en EYOD
De dotatie aan het Bloso voor topsport stijgt in 2012 met 85 duizend euro tot 5.781 duizend
euro ingevolge de indexatie. Dit krediet wordt aangewend voor de uitvoering van het
Topsportactieplan Vlaanderen II, meerbepaald voor het behoud en verdere uitbreiding van de
Pool van Toptrainers, het behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers
Topsport, de verhoging van de expertise/competentie van het trainingstechnisch en
bestuurlijk kader van de topsportfederaties, beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar
(talentdetectie en talentontwikkeling in en/of buiten de topsportschool), beleidsinitiatieven
gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar (BlosoV L A A M S P A R LEMENT
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topsportstudentenproject hoger onderwijs en Bloso-tewerkstellingsproject Topsport), de
sportwetenschappelijke, medisch/paramedische en carrièrebegeleiding van (potentiële)
topsporters doorheen de ganse topsportloopbaan, de Olympische ploegsporten en de
Paralympische sporten, alsook voor het gemeenschappelijk project Jonge Topsporttalenten
OS 2012/2016 (ABCD project “Be Gold”).
Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op:
ESR code 1211 Uitgaven Topsport -> 5.026 duizend euro
ESR code 3122 Uitgaven Topsport ABCD project -> 740 duizend euro
ESR code 7422 Aankoop investeringsgoederen -> 15 duizend euro
(gespecialiseerde apparatuur topsport)
De dotatie aan het Bloso in het kader van het decreet tot subsidiëring van gemeente – en
provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid stijgt in 2012 met 247
duizend euro t.o.v. de begroting 2011 tot 16.723 duizend euro ingevolge de indexatie.
Hiervan wordt 15.957 duizend euro aangewend voor de betaling van de voorschotten 2012 en
766 duizend euro voor de betaling van het saldo 2011.
Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op de ESR code:
4312 Specifieke uitkeringen – subsidies aan provinciebesturen -> 1.360 duizend euro
4322 Specifieke uitkeringen – subsidies aan gemeenten -> 14.682 duizend euro
4510 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie -> 435 duizend euro
3122 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid -> 189 duizend euro
3122 Subsidies aan een onderwijsinstelling -> 28 duizend euro
3122 Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding -> 29 duizend euro
De dotatie aan het Bloso in het kader van de uitvoering van de subsidiëring in het kader
van het decreet op de sportfederaties, exclusief topsport stijgt in 2012 met 702 duizend
euro tot 23.677 duizend euro, waarvan 427 duizend euro ingevolge de indexatie en 275
duizend euro enerzijds ingevolge de anciëniteitsverhoging van de gesubsidieerde
personeelsleden (conform het decreet van 13 juli 2001) en anderzijds ten gevolge van 2
nieuwe aanvragen tot subsidiëring van erkende sportfederaties.
Van dit krediet wordt 20.858 duizend euro aangewend voor de betaling van de voorschotten
2012 en 2.819 duizend euro voor de betaling van het saldo 2011.
Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op ESR code 3122:
Basissubsidies Vlaamse sportfederaties -> 20.184 duizend euro
Subsidies koepelorganisatie (VSF) -> 225 duizend euro
Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding -> 568 duizend euro
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse Regering
=> 228 duizend euro
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport -> 1.743 duizend euro
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen -> 729 duizend euro
De dotatie aan het Bloso voor schoolsport stijgt in 2012 met 16 duizend euro tot 805
duizend euro ingevolge de indexatie.
Dit krediet wordt langs de uitgavenzijde ingeschreven op
ESR code 3122 Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport -> 300 duizend euro
ESR code 1211 Uitgaven sportpromotie (naschoolse sport) -> 505 duizend euro
De dotatie aan het Bloso voor samenwerking met de sportfacilitator stijgt in 2012 met 2
duizend euro tot 106 duizend euro ingevolge de indexatie.
De dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank stijgt in 2012 met 5 duizend euro tot 267
duizend euro ingevolge de indexatie.
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De dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs stijgt in 2012 met
14 duizend euro tot 949 duizend euro ingevolge de indexatie.
De dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school stijgt in 2012
met 14 duizend euro tot 754 duizend euro ingevolge de indexatie.
Langs uitgavenzijde wordt dit krediet ingeschreven op
ESR code 4110 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (Follo’s) -> 525 duizend
euro
ESR code 3300 Werkingskosten Follo’s -> 129 duizend euro
ESR code 1211 Uitgaven sportpromotie -> 100 duizend euro
(allerhande uitgaven pilootprojecten maatschappelijke relevantie van sport)
De dotatie aan het Bloso gefinancierd in uitvoering van artikel 62bis van de
financieringswet blijft in 2012 ongewijzigd en bedraagt 5.607 duizend euro. Dit krediet
wordt hoofdzakelijk aangewend voor de werking van de Bloso-centra.

HB0/1HF-G-5-Z/IS - interne stromen
K.S.

Realisatie 2010

BC 2011

VAK
VEK
VRK
MAC

4.953
4.953

4.542
4.542
0
4.542

BO 2012 (excl.
aanrekeningsregels)
6.542
6.542
0
7.633

(in duizend euro)
BO 2012 (incl.
Aanrekeningsaanrekeningsregels
regels)
0
6.542
0
6.542
0
0
0
7.633

Voor 2012 wordt een globale vastleggingsmachtiging van 7.633 duizend euro ingeschreven,
enerzijds voor de investeringen in de Bloso-centra en anderzijds voor de subsidiëring van
kleinschalige sportinfrastructuur van lokale besturen. Dit is een toename met 3.091 duizend
euro t.o.v. de begroting 2011. De ordonnanceringskredieten worden verhoogd met 2.000
duizend euro t.o.v. de begroting 2011.
Voor de subsidiëring van investeringen en/of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur
(Finse pistes en sportvloeren) van lokale besturen, werd door de Vlaamse Regering in 2011
op initiatief van de Vlaamse minister van Sport een subsidiereglement 2011-2012
goedgekeurd. Hiervoor werden aan het Bloso bijkomend 2.000 duizend euro
ordonnanceringskredieten en 3.000 duizend euro vastleggingsmachtigingen in de begroting
2012 toegekend.
De in 2012 vooropgestelde ordonnanceringskredieten ten belope van 2.000 duizend euro voor
de kleinschalige sportinfrastructuur zullen worden aangewend voor de in 2011 en 2012
effectief uitgevoerde projecten.
De vastleggingsmachtiging voor de investeringen in de Bloso-centra wordt in 2012 verhoogd
met 91 duizend euro van 4.542 duizend euro naar 4.633 duizend euro.
Met deze middelen wordt de verdere voltooiing beoogd van projecten die in 2011 opgestart
werden. Onder meer: de bouw van een sporthal en andere overdekte sportinfrastructuur in
Brugge, de verdere renovatie van de omgeving Hofstade en de omgevingsaanleg in
Blankenberge en Waregem. Anderzijds worden de uitbouw en de verbetering nagestreefd van
een aantal deelaccommodaties in “probleemcentra”, kaderend in het acht-jarenplan voor de
Bloso-centra. Bovendien wordt aandacht besteed aan een aantal noodzakelijke grote renovatie
– en opsmukwerken in de Bloso-centra.
De vooropgestelde projecten zullen een maximale exploitatie en kwaliteitsverbetering van de
Bloso-centra mogelijk maken.
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Zoals in de voorbije jaren zal bij de realisatie van het investeringsprogramma maximaal
worden samengewerkt met andere partners. Aldus wordt een financiële inbreng beoogd voor
de realisatie van o.m.:
- de sporthal en de overdekte sportinfrastructuur in Brugge (vanwege de stad Brugge en
GO!);
- de renovatie en uitbreiding van de sporthal in Gent (vanwege GO!);
- de bouw van een gymnastiekhal in Hofstade (vanwege de gemeente Zemst);
- de bouw van een sporthal in Nieuwpoort (vanwege de stad Nieuwpoort);
- de bouw van een tweede paddock in Waregem (vanwege de stad Waregem).
Voor 2012 bedragen de ordonnanceringskredieten voor de investeringen in de Bloso-centra
4.542 duizend euro. Deze zijn bestemd om de in 2012 en de in de voorbije jaren aangegane
engagementen te kunnen nakomen, conform de volgende aflossingstabel:
Vastleggingsmachtigingen t.e.m. 2009:
8,75 % vastleggingsmachtigingen 2010:
35 % vastleggingsmachtigingen 2011:
50 % vastleggingsmachtigingen 2012:
Zijnde een totaal van 4.389.000 euro.

100 duizend euro
400 duizend euro
1.572 duizend euro
2.317 duizend euro

Tevens wordt via de ordonnanceringskredieten de afbetaling van de leningsmachtiging
(kapitaalaflossing ten belope van 153 duizend euro) die in 2004 werd toegekend voor de
bouw van het “Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx” te Gent op een afzonderlijk artikel
aangerekend (ESR code 9110).
Investeringsprogramma voor de aanwending van
de investeringskredieten 2012 in de Bloso-centra
Provinciale Bloso-centra
Brugge “J. Saelens”: Bouw van een sporthal eindafwerking (fase 2 + fase 3)
Genk: Renovatiewerken omgevingsaanleg
Gent: Renovatie en uitbreiding van de sporthal
Herentals: Renovatie van de sporthal
Hofstade: Aanleg van de buitenomgeving
Bouw van een gymnastiekhal
Afwerking van de loods

800.000
100.000
800.000
100.000
700.000

Specifieke centra in tweede prioriteit
Blankenberge: Omgevingsaanleg
Liedekerke: Gevelrenovatie
Nieuwpoort: Bouw van een sporthal
Oordegem:Waterrecuperatiewerken
Waregem: Omgevingsaanleg + bouw van een tweede paddock
Willebroek: Aanleg van een publieke golf
Woumen: Bouw van een restaurant en een administratiegebouw
Woumen: Bouw van een restaurant en een administratiegebouw

150.000
100.000
800.000
100.000
300.000
P.M.
500.000
500.000

Meerwerken, prijsherzieningen, contracten, kleine werkzaamheden

183.000

Totaal

4.633.000
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D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A
D 1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
De taken van de Vlaamse Openbare Instelling (VOI) “Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI”
worden omschreven in artikel 51 van het decreet van 19/12/1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999.
Het FoCI heeft tot taak:
1. investeringsubsidies te verstrekken voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen
van culturele infrastructuur met supra-lokaal belang;
2. het aankopen, het bouwen en het verbouwen van de eigen infrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschap voor cultuur en jeugd en het ten laste nemen van de kosten ervan voor
uitrusting en apparatuur, de eigenaarverplichtingen, de onroerende voorheffing en het
eigenaaronderhoud (herzien door artikel 29 van het decreet van 24/12/2004);
3. het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidvergoedingen en
andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen, die ressorteren onder het
beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en
Media van de Vlaamse Gemeenschap (herzien door artikel 28 van het decreet van
30/06/2006).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Het verder uitbouwen van de Stafdienst Infrastructuur (STIN) tot een deskundig en
multidisciplinair team ter coördinatie van de voorbereiding en de uitvoering van het
infrastructuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport.
In samenwerking met de betrokken accommodaties, de functionele afdelingen en het
Agentschap voor Facilitair Management, moet het voorstel van jaarplanning voor het
onderhoud en de renovatie klaar zijn voor het einde van het voorafgaande jaar.
Het opzetten van samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van PPS en alternatieve
financieringsprojecten voor de beleidssectoren van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, i.s.m. de
betrokken agentschappen, de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Kenniscel
PPS.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) vormt, samen met het Secretariaat van de
Sportfacilitator (Vlaams Sportinfrastructuurplan), de Stafdienst Infrastructuur (STIN) bij het
Secretariaat-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
De Stafdienst Infrastructuur (STIN) bestaat uit een beperkt maar deskundig team van
medewerkers: een adviseur, een architect , een jurist, een bouwkundige, een
sportbeleidsmedewerker en een deskundige sportinfrastructuur.
Bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, steunt de STIN op de inbreng en de
medewerking van de gebouwverantwoordelijken, de Commissies Infra per gebouw, de
betrokken functionele afdelingen van de IVA’s en het Managementcomité van het Ministerie
CJSM.
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Ook wordt op ruime schaal beroep gedaan op interdepartementale samenwerking:
- het Agentschap voor Facilitair Management (eigen accommodaties);
- de Vlaams Bouwmeester;
- het Team Gesubsidieerde Infrastructuur van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
(investeringssubsidies);
- de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) (alternatieve financiering);
- de Kenniscel Publiek-Private Samenwerking;
- het FFEU (eenmalige investeringsuitgaven).
Ook worden overeenkomsten afgesloten met externe instanties en personen: studiediensten,
masterplanners, architecten, ontwerpers, aannemers, leveranciers en uitvoerders.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
Voor het FoCI zijn volgende elementen van belang: het aantal projecten van onderhoud en
renovatie van de eigen infrastructuur en de het aantal dossiers die ingediend worden voor
investeringssubsidie van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.
2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
OD 25: Investeren in culturele infrastructuur
OD 25: Prognose 2012
In 2012 zullen verschillende werven uit het meerjarenplan van het FoCI in volle
bedrijvigheid zijn:
- uitvoering fase 1 van het masterplan KMSKA (sloop en asbestverwijdering en bouwen van
depot);
- renoveren bestaande pand van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel;
- bouwen van de Hostel op Hoge Rielen in Kasterlee;
- renovatie en isolatie van de daken en de muren Rosas in Vorst;
- uitvoering buitenaanleg deSingel in Antwerpen;
- renovatie eerste fase de Brakke Grond in Amsterdam;
- start werken aan de technische installatie van het Kasteel van Gaasbeek.
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Niet van toepassing.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
ESR-code 16.12 en 28.30 huurgeleden
In 2012 wordt een huurgeld van 15.000 euro voorzien voor het onderverhuren van Cinema
Nova, Arenbergstraat 3 te 1000 Brussel en voor het terugvorderen van de onroerende
voorheffing.
Voor het verhuren van gronden aan de gemeente Kasterlee wordt een inkomst van 1.000 euro
voorzien.
ESR-code 6611: dotatie
De dotatie 2012 bedraagt 20.416.000 euro, bepaald op basis van de benodigde kredieten.
De dotatie heeft in 2012 hoofdzakelijk tot doel het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) te
spijzen voor het betalen van:
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-de algemene werkingskosten van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI);
de verbintenissen aangegaan voor het eigenaaronderhoud (instandhouding en
herstellingen) van de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren
Cultuur en Jeugd;
de verbintenissen aangegaan voor investeringen (aankopen, verbouwen, bouwen) voor
de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidvergoedingen en
andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen voor de eigen
accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren Cultuur en Jeugd;
de onroerende voorheffing (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen volledige
vrijstelling mogelijk voor culturele infrastructuur) en de andere eigenaarverplichtingen;
investeringssubsidies voor sectorale culturele infrastructuur;
de verbintenissen en de investeringssubsidies voor grote culturele bouwprojecten van
algemeen belang.
ESR-code 0821: overgedragen overschotten vorige boekjaren
Het overschot van de vorige boekjaren bedraagt 36.309.000 euro. Het overschot wordt
grotendeels veroorzaakt door:
de eindafrekening van de fase 4.2 van deSingel;
de vertraging bij het uitvoeren van het Vlaams-Nederlands Huis (wachten op
bouwtoelating vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
het uitvoeren van gesubsidieerde werken door vzw’s, gemeenten of provinciebesturen.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
3.2.1. VAK
De vastleggingmachtiging 2012 bedraagt 11.533.000 euro.
De vastleggingmachtiging van 19.987.000 euro voorzien bij de BC 2011 wordt verminderd
met de eenmalige vastleggingmachtiging van 8.500.000 euro in 2011 voor de uitvoering van
de eerste fase van de renovatie van het KMSKA en beperkt vermeerderd met 46.000 euro.
VAK 1211: algemene werkingskosten
De algemene werkingskosten worden geraamd op 65.000 euro.
VAK 1212: huurgelden
Gegeven de evolutie van de index, dient hier een bedrag van 1.250.000 euro te worden
voorzien.
VAK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW
Via deze post moet de onroerende voorheffing worden voldaan (in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is er slechts een gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende
voorheffing voor culturele gebouwen). Sinds 2010 moet via deze post ook de
intercommunautaire BTW worden voldaan, d.w.z. BTW in België te voldoen door
buitenlandse ontwerpers en aannemers. Daarom wordt de post verhoogd tot 500.000 euro.
VAK 5112: eigen accommodaties
Het bedrag van 6.968.000 euro voor de uitbouw en het onderhoud van de eigen
accommodaties, wordt in 2012 ongeveer als volgt verdeeld:
- 3.218.000 € voor preventief eigenaaronderhoud;
- 750.000 € voor de riolering en de buitenaanleg deSingel;
- 350.000 € voor eerste fase B renovatie De Brakke Grond;
- 150.000 € voor grote renovatiewerken EVA vzw De Rand;
- 1.000.000 € voor renovatie technische installaties Kasteel van Gaasbeek;
- 1.000.000 € voor renovatie isolatie daken en muren Rosas;
- 500.000 € studie trekkenwand deSingel.
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VAK 5210.6: sectorale culturele infrastructuur
In 2012 is 2.250.000 euro beschikbaar voor investeringssubsidies voor zgn. “sectorale
culturele infrastructuur”.
VAK 6321.1: grote culturele infrastructuur
Beeldenproject Limburg: in totaal is er voor 4.000.000 euro investeringssubsidie
goedgekeurd. In 2008 werd 500.000 euro vastgelegd; in 2009 werd 1 miljoen vastgelegd en
in 2012 wordt opnieuw 500.000 vastgelegd. In 2013 en 2014 volgt het resterende bedrag van
2 miljoen.
3.2.2. VEK
VEK 0322: over te dragen overschot van het boekjaar
Het over te dragen overschot wordt geraamd op 36.309.000 euro.
VEK 1211: algemene werkingskosten
Het vereffeningsbedrag is even hoog als de vastleggingen.
VEK 1212: huurgelden
Het vereffeningsbedrag is even hoog als het vastleggingbedrag.
VEK 1250: onroerende voorheffing en intercommunautaire BTW
Het ordonnanceringsbedrag is even hoog als het vastleggingbedrag.
VEK 5112: eigen accommodaties
Onder de ESR-code 5112 (eigen accommodaties) wordt 10.867.000 euro voorzien voor de
betaling van volgende posten:
- 3.767.000 euro: eigenaarsonderhoud (30-tal accommodaties);
- 800.000 euro: riolering en buitenaanleg deSingel;
- 300.000 euro: studie trekkenwand deSingel;
- 2.000.000 euro: uitvoering masterplan De Hoge Rielen;
- 3.000.000 euro: fase 1 renovatie KMSKA;
- 1.000.000 euro: renovatie Vlaams-Nederlands Huis.
VEK Investeringssubsidies voor Sectorale Culturele Infrastructuur en op Naam
In de begroting voor 2012 werden volgende bedragen ingeschreven:
-52.10, onverdeeld VEK voor vzw’s:
-63.11, onverdeeld VEK voor provincies:
-63.21, onverdeeld VEK voor gemeenten:

2.250.000 euro
1.500.000 euro
4.000.000 euro

In de begrotingstabel zijn de concrete projecten, waarvoor in 2012 volgens de raming een
ordonnancering nodig is aangeduid met een “X”

D 2. TOPSTUKKENFONDS
1. TAAK
Het Topstukkenfonds staat in voor de financiële uitvoering van het Topstukkendecreet ( 24
januari 2003).
Het gaat daarbij om :
de aankoop van topstukken (cultureel erfgoed dat omwille van zijn uitzonderlijk belang
op de Topstukkenlijst werd geplaatst en dat met uitvoer bedreigd wordt), alsook het
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-

verwerven van sleutelwerken voor de ‘collectie Vlaanderen’ (het geheel van de publieke
collecties in Vlaanderen)
de toekenning van de restauratiesubsidies die verschuldigd zijn voor de in de
Topstukkenlijst opgenomen cultuurgoederen.

Het Topstukkenfonds staat enerzijds in voor de bovenstaande restauratiesubsidies als voor de
financiering van de aankoop van topstukken en sleutelwerken.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Het behoud van het cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang in Vlaanderen en dit zowel qua
bewaringstoestand als qua bewaarplek via de toekenning van restauratiesubsidies en via de
aankoop van met uitvoer bedreigde topstukken.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
-

restauratiesubsidies;
aankopen van topstukken en sleutelwerken.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
-

aantal topstukken dat ondanks het aankooprecht van het topstukkenfonds uitgevoerd wordt;
aantal verworven topstukken en sleutelwerken;
bewaarconditie van de in de Topstukkenlijst opgenomen cultuurgoederen;
aantal en bedrag toegekende restauratiesubsidies.

2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
Beleidsnota Hoofdstuk 2.3 : Het cultureel Erfgoed
OD 16 : inzetten op bewaring en ontsluiting van het erfgoed
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Niet van toepassing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
ESR 66.11
De dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
bedraagt 471.000 euro. Er worden geen andere ontvangsten voorzien.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
ESR 1211
Hierop worden kleine
boekhoudlicenties.

werkingsuitgaven

op

aangerekend
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ESR 5210
Uitgaven voor restauraties van Topstukken. Er wordt 250.000 euro voorzien voor de
restauraties van het Lam Gods en 61.000 euro voor kleinere restauraties.
ESR 7450
Voor de aankoop van kunstwerken wordt er 150.000 euro voorzien.

E. EVA’s
E.1. EVA VRM
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is een extern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid en opgericht met het decreet van 16 december 2005 en is sinds 10
februari 2006 operationeel. De bevoegdheden zijn overgenomen van zowel het Vlaams
Commissariaat voor de Media, de Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie als
de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie. Dit heeft geleid tot een vereenvoudiging
van de bestaande structuren en een grotere klantvriendelijkheid.
De VRM bestaat uit twee kamers:
De algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen.
De algemene kamer houdt toezicht op de naleving van de mediadecreten, reikt zowel
zendvergunningen als vergunningen voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk uit en
ontvangt tevens verschillende soorten kennisgevingen van de verschillende spelers binnen het
mediawerkveld.
De algemene kamer is tevens bevoegd om de relevante markten voor producten en diensten
in de sector van de elektronische communicatienetwerken en -diensten te definiëren en ook
de geografische omvang te bepalen. Na de afbakening van de relevante markten zal de
algemene kamer deze analyseren om te bepalen of ze concurrerend zijn.
De algemene kamer is bevoegd om aan de ondernemingen, die op de betrokken markt een
economische machtspositie innemen, één of meer verplichtingen op te leggen teneinde de
mededinging te herstellen.
De algemene kamer brengt eveneens de concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart en
houdt toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep;
De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over
geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van omroepactiviteiten die aansporen tot haat en
geweld, programma’s die aanleiding geven tot discriminatie tussen de verschillende
ideologische of filosofische strekkingen, programma’s die de lichamelijke, geestelijke of
zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name
programma’s waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.
De kamer houdt er tevens toezicht op dat de informatieve programma’s worden verzorgd in
een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid.
Het personeel van de VRM bereidt de werkzaamheden van deze kamers voor.
De missie van de VRM is decretaal vastgelegd in artikel 218, §1, van het mediadecreet. Die
missie luidt als volgt:
“De Vlaamse Regulator voor de Media heeft als missie de handhaving van de
mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen in verband
met de mediaregelgeving en het uitreiken van media-erkenningen en -vergunningen,
overeenkomstig de regelgeving.”
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2 TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De volledige versie van de twee strategische en zeven operationele doelstellingen zijn
opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015:
De eerste strategische doelstelling luidt: “De VRM draagt bij tot het evenwichtig
functioneren van het Vlaamse omroepbestel.”
Hier vallen vier operationele doelstellingen onder:
Toezicht op de naleving van de Vlaamse omroepregelgeving
De administratie van de VRM bezorgt ter voorbereiding van de beslissingen van
beide kamers een volledig dossier aan de algemene kamer of van de kamer voor
onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen en levert na de beslissing van de
kamers de beslissing aan de partijen.
Marktanalyse
De VRM staat in voor de bepaling en analyse van de relevante markten voor
producten en diensten in de sector van elektronische communicatienetwerken.
Uitreiken van vergunningen
De administratie van de VRM bezorgt in het kader van vergunningsaanvragen een
correct en volledig dossier aan de algemene kamer.
Klantvriendelijke dienstverlening
De VRM engageert zich om bij klachten de eigen dienstverlening te verbeteren.
De tweede strategische doelstelling luidt: “De VRM streeft ernaar om het kenniscentrum bij
uitstek te zijn van het Vlaamse omroeplandschap.”
Daaronder horen volgende drie operationele doelstellingen:
Rapport mediaconcentratie
De VRM brengt in een jaarlijks verslag een volledig en correct beeld van het Vlaams
medialandschap.
Rapport toezicht op de openbare omroep
De VRM bezorgt in het kader van het toezicht op de naleving door de openbare
omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap een jaarlijks
verslag aan de Vlaamse Regering.
Doelgroepencommunicatie
De VRM ontwikkelt een strategie voor de communicatie met de verschillende
(externe) doelgroepen, namelijk met het audiovisuele mediaveld, de kijkers en
luisteraars, en de overheid en politiek.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
Toezicht (mediaregelgeving, beheersovereenkomst VRT)
Regulering en interpretatie.
Communicatie (website, nieuwsbrief, persberichten/persconferentie, overlegmomenten met
de sector, symposium, publicaties, bannerings- en printcampagne)
Onderzoek naar de mediaconcentratie
Monitoring (uitzendgedrag omroepen)
Afspraken met actoren (beheersovereenkomst met de VRT)
Afspraken met andere overheden en/of officiële instanties (Conferentie van Regulatoren
CRC)
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Overleg met nationale en internationale regulatoren en instanties (CSA, Medienrat, BIPT,
EPRA, Europese Commissie)
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
Toezicht op de naleving van de Vlaamse omroepregelgeving
Ter voorbereiding van de beslissingen van beide kamers bezorgt de administratie van
de VRM een volledig dossier aan de bevoegde kamer binnen 35 dagen ingaande
vanaf de ontvangst door de VRM van het schriftelijke verweer van de
omroeporganisatie. Deze termijn kan worden verlengd met toepassing van artikel 15
van het procedurebesluit.
In 2012 bezorgt de administratie van de VRM voor 92% van de beslissingen van
beide kamers een volledig dossier aan de bevoegde kamer binnen 35 dagen; voor
94% van de beslissingen binnen 40 dagen en voor 96% van de beslissingen binnen 42
dagen.
Prestatiedrijver: het aantal inbreuken, het aantal steekproevenhet aantal aanvragen
(tot wijzigingen) van zendvergunningen, beschikbare frequenties, het aantal
meldingen van dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven, het aantal
ingediende klachten.
Marktanalyse
De VRM is belast met de bepaling en analyse van de relevante marktenvoor
producten en diensten in de sector van elektronische communicatienetwerken en zal
dat doen volgens de door de Europese Commissie opgelegde richtlijnen en
aanbevelingen, en binnen het geheel van het samenwerkingsverband met de andere
Belgische operatoren, zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 17 november
2006.
Als in het kader van dit samenwerkingsakkoord een ontwerpbeslissing aan de VRM
wordt voorgelegd, respecteert die de termijnen en voorwaarden die in het
samenwerkingsakkoord zijn opgenomen.
Als in dat kader ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht geïdentificeerd
worden, zullen – als dat nodig is - een of meer van de verplichtingen, vermeld in
artikel 192 van het Mediadecreet, opgelegd worden.
Uitreiken van vergunningen
De administratie van de VRM bezorgt in 2012 voor 88% van de
vergunningsaanvragen binnen 60 dagen na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag
een correct en volledig dossier aan de algemene kamer, voor 90% van de aanvragen
binnen de 75 dagen, en voor 92% van de aanvragen binnen de 90 dagen.
Prestatiedrijver: het aantal aanvragen (tot wijzigingen) van zendvergunningen,
beschikbare frequenties, het aantal aanvragen (tot wijzigingen) van vergunning voor
het aanbieden van een etheromroepnetwerk
Rapport mediaconcentratie
Het rapport over de mediaconcentratie in Vlaanderen is jaarlijks beschikbaar vóór 31
december.
Rapport toezicht op de openbare omroep
Het rapport over de naleving door de VRT van de beheersovereenkomst met de
Vlaamse Gemeenschap is jaarlijks beschikbaar vóór 1 juni.
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Doelgroepencommunicatie
De beslissingen van de algemene kamer en van de kamer voor onpartijdigheid en
bescherming van minderjarigen zijn ter beschikking op de website van de VRM op de
derde dag nadat zij naar de betrokken partijen zijn gestuurd, behoudens de
beslissingen inzake zendvergunningen.
Communicatiemomenten zijn daarnaast onder meer publicaties, overlegmomenten
met het audiovisuele mediaveld, een jaarlijks symposium, de nieuwsbrief en
persberichten.
De VRM reikt jaarlijks een prijs uit voor een proefschrift/verhandeling waarin een
onderwerp wordt behandeld dat aansluit bij de werking van de VRM.
Prestatiedrijver: de beslissingen van de kamers, de communicatiemomenten met
specifieke doelgroepen
2.4. LINK BEHEERSOVEREENKOMST – MEMORIE VAN TOELICHTING
Artikel 232 van het decreet betreffende de radio-omroep en televisie (zgn. Mediadecreet)
bepaalt de ontvangsten waarover de VRM kan beschikken. De dotatie is ingeschreven op
ESR4610.
De eigen ontvangsten: inschrijvingsgelden van kandidaten voor een erkenning en de
vergoedingen voor het behoud van de erkenning, vermeld in artikel 136 van het
Mediadecreet; de fiscale heffingen als die bij decreet aan de Vlaamse Regulator voor de
Media zijn toegewezen; de retributies als die bij decreet aan de Vlaamse Regulator voor de
Media zijn toegewezen zijn ingeschreven op ESR16XX.
Verder bepaalt artikel 232 van het Mediadecreet dat de dotatie samen met de eigen
ontvangsten bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven. Deze gezamenlijke uitgaven zijn
verdeeld over personeels-, werkings-, en investeringskosten. Iedere kostensoort is gelinkt aan
iedere operationele doelstelling.
Artikel 232 van het Mediadecreet bepaalt dat de inkomsten van de administratieve
geldboeten, vermeld in artikelen 228 en 229 van het Mediadecreet, komen in de algemene
middelenbegroting van de Vlaamse overheid. Deze worden ingeschreven op ESR38XX en
vervolgens doorgestort via ESR4110.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
Toelichting bij de wijzigingen aan de ESR-begroting van de VRM ten opzichte van de
Begrotingscontrole 2011.
In deze tekstuele toelichting wordt niet dieper in te gaan op de berekening, samenstelling en
verklaring van het krediet dat voorzien is in het kader van de nieuwe aanrekeningsregels ikv
het Rekendecreet.
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
ESR0821: + 11 Geraamd wordt dat het overgedragen overschot van het boekjaar 2011 zal
stijgen naar 3.596 (cfr. Begrotingscontrole 2011). Bij de Begrotingscontrole
2012 zal dit gewijzigd worden naar het definitieve saldo (uit de
jaarrekening 2011).
ESR1611: + 82 De realisatie in 2011 zal vermoedelijk 780 Keuro bedragen.
Artikel 24,§1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006
betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media, zoals
gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2007,
bepaalt de berekening van de vergoeding die landelijke radio-omroepen
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jaarlijks aan de VRM moeten betalen. De realisatie van deze ontvangst is
dus afhankelijk van de inkomsten van de landelijke radio-omroepen
(reclamebestedingen). Gelet op de onzekere economische situatie (die de
reclamebestedingen ernstig beïnvloedt) wordt er veiligheidshalve van
uitgegaan dat in 2012 een zelfde ontvangst zal geboekt worden als in 2011.
ESR4610: +28

Voor de VRM wordt een dotatieverhoging van 28 Keuro voorzien ter
compensatie van de overschrijding van de spilindex in april 2011.

3.2. UITGAVENARTIKELEN
ESR0322: +24

Verantwoording zie infra “opvolging administratieve geldboetes”.

ESR11XX: +79 Extern verzelfstandigde agentschappen moeten stijgende loonkosten ten
gevolge van de endogene groei zelf te dragen. Verwacht wordt dat bepaalde
personeelsleden met deeltijds verlof in 2012 terug voor 100% komen
werken. Eveneens zullen de pensioenbijdragen aan de PDOS in 2012 met
minimum 1,5% stijgen.
ESR1211: +14

Afhankelijk van de resultaten van de economische marktanalyse kunnen er
verplichtingen worden opgelegd aan een of meer operatoren die over
aanmerkelijke marktmacht blijkt/blijken te beschikken. In dat geval zal de
gereguleerde operator een voorstel moeten indienen voor de concrete
invulling van de remedie (bv een referentieaanbod formuleren), waaraan de
VRM zijn goedkeuring dient te verlenen. Afhankelijk van de techniciteit
van de opgelegde maatregelen, zal de VRM al dan niet in staat zijn om zelf
de controle uit te voeren van de invulling, of zal er beroep moeten gedaan
worden op externe expertise.

ESR1250: +15

Voorheen was de VRM vrijgesteld van BTW-aangiften. In 2010 veranderde
dit. Omdat de VRM de drempel voor BTW-aangifte bij buitenlandse
aankopen overschreed. Daarom moet de VRM de BTW op buitenlandse
aankopen betalen aan het Ontvangkantoor en niet meer via de factuur aan
de leverancier. Betalingen aan het Ontvangkantoor worden aangerekend op
deze aparte ESR1250.

ESR3450: +2

Deze uitgave is gekoppeld aan de decreetsbepaling: “Het EVA Vlaamse
Regulator voor de Media wordt ertoe gemachtigd ten laste van hun
werkingsdotatie (HB0 HH041 4141) een thesisprijs uit te reiken, ter waarde
van 2.000 euro.”
In de beheersovereenkomst voor 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en
de VRM is bepaald dat de VRM zich engageert een jaarlijkse prijs uit te
reiken voor een proefschrift/verhandeling waarin een onderwerp wordt
behandeld dat aansluit bij de werking van de VRM.

ESR4110: -13

Verantwoording zie infra “opvolging administratieve geldboetes”.

ESR7422:

Ongewijzigd

Opvolging administratieve boetes
Ten eerste de raming van 100 Keuro boetes per jaar blijft in 2012 behouden.
De boetes komen niet toe aan de VRM, maar worden als ze definitief zijn, doorgestort aan de
Vlaamse overheid. De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een
waarderingsregel afwijkende van het besluit vast. De waarderingsregel bepaalt dat: enkel
boetes die opgelegd worden voor 31 augustus, ontvangen zijn op 31/12 en niet betwist
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

152

worden, in dat boekjaar doorgestort worden. Berekening raming: 8/12e van 100 Keuro is 67
Keuro.
Ervan uitgaande dat de voorbije jaren hiervan gemiddeld 45% betwist wordt en dus in 2012
niet kan doorgestort worden, leidt tot een geraamde doorstorting van 37 Keuro. Het andere
deel, 63 Keuro, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo.
Ten tweede wordt verwacht dat enkele lopende beroepsprocedures bij de Raad van State
tegen beslissingen uit 2010 (26,25 Keuro) een uitspraak kennen in 2012. Deze boetes
bevinden zich in het overgedragen saldo 2011. Daarom wordt er 27 Keuro opgenomen uit het
saldo om in 2012 door te storten aan de Vlaamse overheid.
Ten derde wordt geraamd dat van de boetes die tussen 31/8/2011 en 31/12/2011 werden
opgelegd (raming 4/12e van 100 Keuro = 23 Keuro), er 12 Keuro definitief worden in 2012,
rekening houdend met het feit dat de voorbije jaren gemiddeld 45% betwist werd en dus
voorlopig niet kan doorgestort worden. Hiervoor wordt 12 Keuro opgenomen uit het
overgedragen saldo 2011 om in 2012 door te storten aan de Vlaamse overheid.
Weergave in de begroting:
Ontvangsten
38XX:

100 Keuro

0322:
4110:

+ 63 - 27 - 12
+ 37 + 27 + 12

Uitgaven
= +24 Keuro
= 76 Keuro

G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN
G 1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD CULTUUR, JEUGD, SPORT EN
MEDIA (Iris)
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
De Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) is de SAR van het
beleidsdomein CJSM. De SARC is opgericht bij decreet van 30 november 2007 (BS 15
januari 2008).

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
• De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het
beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van
de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
• De SARC draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie. Hij volgt en interpreteert de
maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert
reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.
• De SARC heeft ook de taak uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over
ontwerpen van samenwerkingsakkoord binnen het beleidsdomein die de Vlaamse
Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten.
• Tevens zal de SARC, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over
beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake
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Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie,
alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
De SARC is een adviesraad met een gemengde samenstelling. Dat betekent dat er naast
onafhankelijke deskundigen ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in
de raad vertegenwoordigd zijn. De leden van de SARC oefenen hun functie uit in volledige
onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse overheid of van hun werkgever of van
bestuursorganen waarin zij zitten. Ze worden benoemd voor vier jaar. De samenstelling
gebeurt via ministeriële besluiten.
Structureel bestaat de SARC uit een Vast Bureau, een Algemene Raad en vier sectorraden.
De Algemene Raad adviseert over alle thema’s die meerdere deelgebieden van het
beleidsdomein aanbelangen. Hij verzorgt ook de interne coördinatie van de adviezen van de
sectorraden. Het Vast Bureau van de raad is belast met het dagelijks bestuur.
De vier sectorraden (de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Media, de Sectorraad
Sociaal-cultureel Werk en de Vlaamse Sportraad) zijn autonoom bevoegd voor hun deel van
het beleidsdomein.
De sectorraden adviseren over thema’s die enkel het specifieke deelgebied van het
beleidsdomein aanbelangen.
Deze structuur laat toe om een thematische benadering van de strategische advisering te
combineren met een contextualisering voor het volledige beleidsdomein, waarbij de
beleidsvelden in een breder maatschappelijk kader worden geplaatst.
Alle adviezen uitgebracht door de SARC zijn openbaar.
Werking
De interne werking van de SARC is geregeld in het huishoudelijk reglement, dat door de
Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 10 oktober 2008. Op 7 november 2008 werd het
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Secretariaat
Het secretariaat wordt verzorgd door vijf personeelsleden: de algemeen secretaris, hoofd van
het secretariaatspersoneel, die benoemd werd door de Vlaamse Regering en vier
medewerkers die bij besluit van de Vlaamse Regering zijn toegewezen aan de SARC. De
algemeen secretaris heeft de leiding over het secretariaat en is tevens de secretaris van de
Algemene Raad van de SARC. Twee beleidsmedewerkers nemen de inhoudelijke
ondersteuning van de vier sectorraden op zich. Tot slot beschikt het secretariaat over twee
administratieve medewerkers.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
Input-indicatoren
Wie nam het initiatief voor het advies? (parlement, regering, eigen initiatief)
Is de adviesvraag formeel verplicht?
Wat is de aanleiding voor het advies?
Troughput-indicatoren
Betreft het een gezamenlijk advies, en zo ja, met wie?
Wat is de vooropgestelde adviestermijn?
Wat is de reële adviestermijn geweest?
Hoeveel vergaderingen en aantal aanwezigen per vergadering?
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Output-indicatoren
Wat was de impact van het advies?
Is aan de adviesraad duiding en toelichting gegeven over de verwerking van het
advies?
2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
De doelstellingen worden gerealiseerd via de apparaatkredieten op het begrotingsartikel
HB0/1HA-X-2-Z/IS van de begroting 2012.
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Niet van toepassing

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
0821 Overgedragen overschot vorige jaren
Raming van het over te dragen saldo eind 2011.
04610 Dotatie
Voor de inwerkingtreding van de bepalingen opgenomen in het Rekendecreet wordt een
bedrag van 38 Keur vooropgesteld. Verder stijgt de dotatie omwille van indexatie.
1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
Terugbetaling door andere strategische adviesraden van voorgeschoten premies voor polis
omnium dienstverplaatsingen. In afwachting van de verplichte deelname van de SAR’s aan
de pooling, heeft de SARC namens 7 adviesraden een gezamenlijke polis afgesloten omwille
van het schaalvoordeel.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
03.22 Over te dragen saldo
Het geraamd over te dragen saldo.
1100 Personeelskosten
Er wordt rekening gehouden met de verhoogde werkgeversbijdrage aan de Pool der
Parastatalen en met de indexaanpassing. Daarnaast is voorzien om de al geplande wijzigingen
in het personeelsbestand te kunnen doorvoeren (statutaire werving in plaats van contractuele
en één bevorderingsprocedure).
12.11 Werkingskosten
De werkingskosten zijn bestemd voor het functioneren en omkaderen van de Algemene Raad,
het Vast Bureau en de vier sectorraden van de SARC
74.22 Investeringskosten
Financiering van een aantal geplande investering inzake informatica
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I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI
GENERIS
I.1. VLAAMS FONDS voor de LETTEREN
1. TAAK
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse Openbare Instelling (VOI),
opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000.
Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van
literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische
positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en
omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL
organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven.
Het Vlaams Fonds voor de Letteren ontvangt literair vertalers in het Vertalershuis in
Elsenveld Antwerpen. Ze werken er aan een vertaling van een literair werk van een Vlaams
auteur, maken gebruik van de plaatselijke stads- en campusbibliotheken, participeren aan het
literaire-en culturele aanbod in Antwerpen en leggen directe contacten met andere vertalers,
auteurs, uitgevers en native speakers.
A-boekhandels (een kwaliteitslabel voor boekhandels) ontvangen gratis exemplaren van door
de overheid (VFL en IVA Kunsten en Erfgoed) gesubsidieerde titels met een
productiesubsidie en activiteiten worden ondersteund met een subsidie.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
1. Letteren helpen creëren en produceren.
a. Makers ondersteunen:
Actie 1: auteurs ondersteunen;
Actie 2: vertalers ondersteunen;
Actie 3: jong talent ondersteunen;
Actie 4: non-fictiebeleid ontwikkelen en uitvoeren (studie)
b. Kwetsbare literaire uitgaven mogelijk maken:
Actie 1: uitgevers stimuleren via productiesubsidies;
Actie 2: literaire tijdschriften ondersteunen;
Actie 3: de vinger aan de pols voor digitale publicatievormen;
c. De professionaliteit van auteurs en vertalers bevorderen;
Actie 1: auteurs en vertalers informeren over zakelijke aspecten;
Actie 2: cultureel ondernemerschap van auteurs en vertalers stimuleren;
2. Letteren helpen verspreiden
a. Distributie helpen verbeteren:
Actie 1: de boekhandelsregeling verder ontwikkelen;
Actie 2: een goede verspreiding van de kwaliteitsvolle auteursstrip stimuleren;
Actie 3: de distributie van literaire tijdschriften bevorderen;
b. Ontmoetingskansen voor lezers verhogen:
Actie 1: ijveren voor meer aandacht voor literatuur in de media;
Actie 2: overleg met lezersgerichte actoren in het literaire veld;
Actie 3: nieuwe presentatiemodellen voor literatuur stimuleren;
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c.

Zorg dragen voor bereikbaarheid van literair erfgoed;
Actie 1: de regeling voor literaire oeuvres uitbreiden;
Actie 2: meer dynamiek binnen de auteursgenootschappen;
Actie 3: een digitaal archiveringsbeleid voor literaire tijdschriften
3. Letteren helpen verspreiden in het buitenland
a. Vertaalcultuur bevorderen:
Actie 1: groei in groeimarkten van de vertalingen uit het Nederlands;
Actie 2: de diverse subsidieregelingen buitenland verfijnen;
Actie 3: deskundigheidsbevordering van vertalers uit het Nederlands;
Actie 4: Vertalershuis verder ontwikkelen;
Actie 5: een geïntegreerd residentiebeleid ontwikkelen;
b. Vlaamse literatuur in het buitenland promoten:
Actie 1: de aanwezigheid van Vlaamse literaire auteurs op podia wereldwijd
ondersteunen;
Actie 2: projecten opzetten voor de promotie van Vlaamse literatuur in het
buitenland;
Actie 3: tweejaarlijks een publishers tour voor buitenlandse uitgevers organiseren;
Actie 4: groei van de buitenlandwerking stimuleren via nieuwe projecten;
4. De letterensector versterken
a. het literaire middenveld versterken:
Actie 1: het literaire middenveld hergroeperen;
Actie 2: het oprichten van een bemiddelingsbureau (studie);
Actie 3: literaire organisaties en literaire manifestaties ondersteunen;
Actie 4: de positie van de letteren binnen de kunsten versterken;
Actie 5: aandacht voor literatuur stimuleren op het niveau van het lokaal
cultuurbeleid;
b. Een sterke, positieve informatieverschaffing over letteren:
Actie 1: advies geven;
Actie 2: onderzoek in de letterensector ontwikkelen;
Actie 3: verschillende soorten doelpubliek zo goed mogelijk informeren;
Actie 4: een snel en efficiënt documentatiebeheer ontwikkelen;
c. zorg dragen voor het VFL-netwerk;
Actie 1: deelname aan (internationale) evenementen;
Actie 2: de traditie van een jaarlijks Vlaams literair netwerkmoment voortzetten;
Actie 3: samenwerking met Arts Flanders verstevigen;
Actie 4: samenwerking met de kunstensteunpunten verstevigen;
Actie 5: actieve lectoraten Nederlands in het buitenland ondersteunen;
d. Synergie in de boekensector stimuleren;
Actie 1: samenwerking in de letterensector stimuleren;
Actie 2: het BoekenOverleg verder uitbouwen 2;
Actie 3: De krachten bundelen voor acties in het buitenland;
e. Optimale samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland;
Actie 1: uitwisseling van auteurs bevorderen;
Actie 2: vertalers gelijke professionele kansen bieden;
Actie 3: een gemeenschappelijke visie op de literaire canon / literaire klassiekers
ontwikkelen;
Actie 4: media, leespubliek en mediatoren informeren en confronteren met het
aanbod van de buren;
Actie 5: de website www.literairetijdschriften.org ondersteunen.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
De Nederlandstalige letteren ondersteunen door het toekennen van subsidies of het
financieren van projecten en initiatieven en daardoor bij te dragen tot de verbetering van de
sociaal-economische positie van auteurs en vertalers
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Meerjarige beheersovereenkomst:
subsidies toekennen
projecten financieren of initiatieven nemen die bijdragen tot de interesse voor en de
ontwikkeling van de Nederlandstalige literatuur
overige activiteiten en initiatieven nemen om de doelstellingen om der doelstellingen
van artikel 4§1 te realiseren zoals informatieverzameling en -verspreiding,
samenwerkingsverbanden aangaan, partnerships ontwikkelen, onderzoeken uitvoeren
bijdragen, leveren aan beleidsontwikkeling, - evaluatie en –uitvoering op het vlak van
Letteren- en boekenbeleid;
samenwerken met het Nederlands Letterenfonds, de Nederlandse taalunie, de
administratie cultuur en ander culturele partners;
advies uitbrengen over letteren- boekenbeleid op vraag van de Vlaamse regering, het
Vlaams Parlement, de administratie cultuur van de Vlaamse gemeenschap of op eigen
initiatief.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
Prestaties:
subsidieregelingen opgesplitst naar doelgroep: 18 binnenland – 4 buitenland;
projecten binnenland: literaire tijdschriften – gedichtendagessay – Vlaamse
Auteursvereniging – Biografendag – vertaaldagen – Forum literair middenveld –
publicatie theaterteksten;
projecten buitenland: buitenlandse beurzen – Publishers Tour proza – Pubklishers Tour
kinder- en jeugdboeken – Festival Bande Dessinée in Angoulème – Poetry Web –
Lyrikline – Vertalersprijzen – deskundigheidsbevordering vertalers;
samenwerkingsverbanden: aanspreekpunt Letteren – Vlaamse Overheid – Nederlands
Letterenfonds – Expertisecentrum Liteair vertalen – Nederlandse taalunie –
Kunstenloket – boek.be – Vlaamse Auteursvereniging – BoekenOverleg –
Steunpuntenoverleg – Fonds Pascal Decroos – Strip Turnhout – Belgisch Stripcentrum;
interne studiepunten: SOS Poëzie – afbakening non-fivtie – veldanalyse en
landschapsschets;
stages en onderzoeksprojecten: Cultuurmanagment UA – vergelijkende moderne
letterkunde Ugent – Culturele Studies KULeuven.
Elementen voor de evaluatie zijn volgende indicatoren en normen:
kerntaak van het VFL is aanbodbevordering;
een maximale doorlooptijd van aanvraag tot beslissing realiseren;
grondige motivering van de beslissingen verzorgen;
communicatie met de letterensector verder uitbouwen;
specifieke regelingen voor specifieke doelgroepen ontwikkelen (debutanten; culturele
diversiteit; trajectbegeleiding);
buitenlandbeleid versterken.
2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
Het Vlaams Fonds voor de Letteren is een sleutelspeler in OD23 (werken aan een
geïntegreerd letterenbeleid).
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Een ruimer actieplan armoedebestrijding in de letteren is in voorbereiding. Het in 2010
uitgevoerde inkomensonderzoek van auteurs vormt daarbij de basis. In 2011 wordt een
gelijkaardig onderzoek bij vertalers afgerond.
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3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Voor de dotatie 2012 zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:
+ 60.000 index
+ 117.000 herschikking van HDO HE 294 3300 Centrum voor Vlaamse Strip
- 200.000 herschikking naar HDO HE 291 3300 Stichting Lezen Vlaanderen
De dotatie 2012 bedraagt € 3.753.000 €.
Eigen inkomsten verwerft het VFL via het systeem van cofinanciering met het Nederlands
Letterenfondsen en een projectsubsidie van de Stad Antwerpen (5.000 euro).
3.2. UITGAVENARTIKELEN
De dotatie vanuit de Vlaamse overheid vertegenwoordigt 98,2 % van de begrote inkomsten
2012 van het VFL en wordt besteed aan werkingsuitgaven (28 %), subsidieregelingen (70 %)
en investeringen (2 %).
In vergelijking met de begroting 2011 doen zich de volgende wijzigingen voor:
ten aanzien van werkingsuitgaven (+ € 4.000)
Het personeelsbestand blijft onveranderd op 11,7 FTE. De CAO 218 ANPK die per 1
januari 2012 een eenmalige retro-actieve indexaanpassing voorziet, wordt toegepast.
Indexgebonden kosten als huur en energie worden aangepast.
ten aanzien van de ‘geldelijke uitkeringen’ (subsidietoekenningen) (- 109.000 euro).
-

ten aanzien van investeringen (+ € 65.000)
Vervanging van centrale server en werkposten. Vervanging van kopieerapparaat (5jaarlijks).
Laatste betaling van software-ontwikkeling digitale dossieropvolging (spreiding over 4
jaren

I.2. VRT
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
De beheersovereenkomst 2012-2016 omschrijft in het hoofdstuk “beleidskader” de opdracht
van de VRT, waarbij herhaaldelijk ook verwezen wordt naar het mediadecreet.
“De VRT is de omroep van de Vlaamse Gemeenschap. De VRT voert de openbare
omroepopdracht uit in overeenstemming met de artikelen 6 tot en met 8 van het mediadecreet
en de bepalingen van de beheersovereenkomst.(Artikel 8 van het mediadecreet regelt de
merchandising- en nevenactiviteiten waarvan de inkomsten bestemd zijn ter financiering van
de openbare omroepopdracht.)
De openbare omroepopdracht is een inhoudelijke opdracht: het samenstellen van een aanbod
dat voldoet aan de bepalingen van artikel 6, §2, van het mediadecreet en dat via
elektronische communicatienetwerken aan het publiek wordt aangeboden. Het aanbod is in
6.1. van de beheersovereenkomst geconcretiseerd.
Tot de openbare omroepopdracht van de VRT behoren tevens de hierna bepaalde
toegevoegde opdrachten:
1° Onderzoek en innovatie in de media, vastgelegd in artikel 6, § 2, 5° lid en artikel 17, §1,
2° van het mediadecreet en in 7.1. van de beheersovereenkomst omschreven;
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2° De conservering en ontsluiting van zijn archief door digitalisering ervan, en in 7.2. in de
beheersovereenkomst omschreven;
Tot de openbare omroepopdracht behoren tenslotte alle operationele activiteiten die
de uitvoering van die opdracht moeten mogelijk maken, zoals vastgelegd in artikel 6,
§ 2, 6° lid van het mediadecreet.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De operationele doelstellingen worden uitgebreid beschreven in de beheersovereenkomst
2012-2016, en worden vervolgens verder gedetailleerd in het meerjarenplan 2012-2014:
1) Aanbod en bereik
Een groot aantal van de doelstellingen uit de beheersovereenkomst hebben een directe
impact op het aanbod van de VRT, zoals het aanbod voor de jongeren of voor de expats,
het derde TV-kanaal, onderzoeksjournalistiek, het belang van diversiteit in de
vertegenwoordiging en de beeldvorming,…
a) Een openbare omroep voor alle Vlamingen
1° Diversiteit in vertegenwoordiging, beeldvorming en bereik, en toegankelijkheid van
het aanbod
- VRT zet diversiteit centraal in organisatie en hanteert een integrale aanpak op
vlak van aanbod en beeldvorming met het oog op het bereiken van een zo groot
mogelijk en gevarieerd publiek. Daarnaast maakt VRT haar aanbod ook
toegankelijk voor mensen met een auditieve/visuele beperking
- Evenwichtige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen, met speciale
aandacht voor onder meer vrouwen, nieuwe Vlamingen, personen met een
handicap, medioren en senioren.
- De samenstelling van het VRT-publiek mag op verschillende indicatoren
(geslacht, leeftijd en opleidingsniveau) niet wezenlijk verschillen van de
samenstelling van de media gebruikende populatie in Vlaanderen
- Wat de toegankelijkheid van het aanbod betreft:
9 Voor blinden en slechtzienden:
 Gesproken ondertiteling (GO):
 Audiobeschrijving / Audiodescriptie (AD):
 Alle sites conform het Anysurfer-label
9 Voor doven en slechthorenden:
 T888 Teletekstondertiteling
 Vlaamse Gebarentaal
2° Jongeren
De VRT levert extra inspanningen om jongeren (12-20j.) te bereiken, via een
generalistisch én een specifiek aanbod, met het oog op het bereiken van een zo
groot mogelijk en gevarieerd publiek. Tevens wil VRT de band met deze groep
versterken en organiseert een structureel overleg met jongeren en
jongerenorganisaties met het oog op het realiseren een grotere instroom, inbreng,
interactiviteit en inventiviteit m.b.t. het generalistische aanbod en het specifieke
aanbod voor jongeren op TV, radio en online.
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3° Aanbod voor Vlamingen in het buitenland en voor expats
De VRT draagt bij tot de toegankelijkheid van haar aanbod voor Vlamingen in het
buitenland en tot de uitstraling van Vlaanderen in de wereld, door een deel van haar
aanbod via internet en satelliet (via BVN) te verspreiden in de hele wereld en door
een selectie van haar aanbod te groeperen ten behoeve van de expatgemeenschap in
Vlaanderen
- Aanbod voor Vlamingen in het buitenland:
9 VRT verspreidt haar radio-aanbod wereldwijd via internet.
9 VRT verspreidt radio 1 en radio 2 ook via satelliet.
9 VRT biedt haar tv nieuwsprogramma’s en een selectie van Vlaamse TV
programma’s aan via de satellietzender BVN.
- Aanbod voor expats:
9 De VRT ontwikkelt een kader dat toelaat een selectie van haar nieuws- en
cultureel aanbod aan te bieden en te vertalen in het Engels ten behoeve van
de buitenlandse expatgemeenschap in Vlaanderen.
9 Voor expats onderzoekt de VRT of het derde kanaal kan ingezet worden voor
een selectie van haar nieuws- en cultureel aanbod, vertaald in het Engels.
4° Derde Kanaal
Om de uitgangspunten m.b.t. inclusiviteit, actuagedrevenheid en een aanbod voor
specifieke doelgroepen te kunnen waarmaken, kan de VRT in de toekomst
beschikken over drie volwaardige TV-kanalen: één, Canvas en een derde kanaal
waarin specifieke doelgroepen worden bediend.
- VRT start een derde kanaal op, zodat Ketnet en Canvas ontkoppeld kunnen
worden en elk een volwaardig kanaal krijgen.
- Het derde kanaal biedt:
9 Tot 20 uur een volwaardig, ononderbroken aanbod voor kinderen tot 12 jaar
aan (Ketnet).
9 Na 20 u een specifiek (gefaseerd) aanbod voor jongeren aan (zie jongeren).
9 Een opportuniteit om na 20u een specifiek aanbod voor expats te brengen (zie
expats)
9 Een mogelijkheid om na 20u occasioneel live evenementen te brengen.
b) De kernactiviteiten van een openbare omroep
De totaliteit van het VRT-aanbod wordt gekenmerkt door drie transversale
aanbodsdomeinen: Nieuws, Sport en Cultuur. Deze domeinen behoren tot de kern van de
openbare omroepopdracht. De VRT streeft ernaar om een actuagedreven, onafhankelijk en
kwaliteitsvol programma-aanbod voor Nieuws, Sport en Cultuur te bieden.
1° VRT nieuws informeert op een kwalitatieve en deontologische manier
Nieuws behoort tot de kernopdracht van de openbare omroep. VRT Nieuws moet
voor alle Vlamingen een betrouwbare en deskundige gids zijn die op een
toegankelijke manier correcte en genuanceerde informatie en duiding verstrekt.
Betrouwbaarheid, onpartijdigheid en geloofwaardigheid zijn kernwaarden van VRT
Nieuws.
VRT Nieuws heeft bovendien permanente en evenwichtige aandacht voor
buitenlandse en Europese berichtgeving en maakt ruimte voor diepgravende
reportages en onderzoeksjournalistiek.
2° Sport
De VRT biedt toegang tot een divers, kwalitatief en deontologisch verantwoord
sportaanbod en draagt – in samenwerking met verschillende actoren uit de
sportwereld – bij tot de uitstraling van Vlaamse sportevenementen, clubs en
topsporters in binnen- en buitenland. VRT heeft ook aandacht voor kleine(re)
sporten.
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3° Cultuur
De VRT informeert in de breedte en in de diepte over cultuur in Vlaanderen, en
werkt hiervoor samen met een brede waaier aan culturele instellingen en
mediapartners. De VRT kadert de Vlaamse cultuur internationaal en draagt bij tot
de uitstraling van de Vlaamse culturele identiteit in het buitenland. De VRT is het
grootste podium voor en de grootste producent van audiovisueel cultuur- en
kunstaanbod in Vlaanderen. Met eigen evenementen en evenementen in
samenwerking of in coproductie met derden, maakt de VRT kunst en cultuur
aantrekkelijker voor een divers en breed publiek. De VRT documenteert het
culturele erfgoed van Vlaanderen en is de hefboom voor kwaliteitsvolle en
vernieuwende audiovisuele cultuurproductie.
c) Een openbare omroep met een Vlaamse identiteit
Als Vlaamse openbare omroep draagt de VRT bij aan de versterking van de Vlaamse
cultuur en identiteit door o.a. de Vlaamse en Nederlandstalige muzieksector te
ondersteunen en door kwalitatieve programma’s van eigen bodem te produceren of te
coproduceren.
Daarenboven is de VRT de motor van een sterke Vlaamse audiovisuele
productiesector door een sterk eigen productiehuis, door samen te werken met
VAF/Mediafonds en door partnerships te sluiten met externe productiehuizen.
- De VRT beschikt over een sterk intern productiehuis.
- De VRT draagt bij tot een sterke Vlaamse audiovisuele productiesector.
- De VRT draagt bij tot de uitstraling van de Vlaamse identiteit.
- De VRT hanteert het begrip van “maatschappelijk verantwoord ondernemen” in
haar contractuele relaties met de externe productiehuizen en leveranciers en
stimuleert hierdoor ook eerlijke concurrentie binnen de sector.
d) Een openbare omroep met ambities, ook digitaal en online
VRT wil de mediagebruiker volgen in zijn veranderend mediagebruik en stelt haar
aanbod ter beschikking op alle relevante schermen en platformen.
De
mediagebruiker wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om via interactie en conversatie
te participeren op de eigen platformen en op sociale netwerken.
- Realiseren van online maandelijks bereik
- Een digitaal aanbod vanuit netten.
- Een digitaal aanbod vanuit thema’s nieuws, sport en cultuur.
- Een digitaal aanbod voor doelgroepen kinderen, jongeren en digitale
inwijkelingen.
2) Publieke meerwaarde en kwaliteit
De VRT profileert zich als een kwaliteitsomroep en verhoogt haar sociaalmaatschappelijke relevantie. De verschillende elementen van kwaliteit en publieke
meerwaarde komen in een nieuwe, geïntegreerde kwaliteitsrapportering en worden actief
opgevolgd met als doel de kwaliteit te optimaliseren.
3) HR-strategie
De ambitieuze doelstellingen in de business, vragen om een aangepaste en geïntegreerde
HR- Strategie. Naast het uitwerken van een strategie op vlak van verloning,
functieclassificatie, werkreglementen, loopbanen,… - wat gezien de impact op de
organisatie tijd zal vragen – zal het nodig zijn te zoeken naar intermediaire oplossingen
die de lange termijn niet contamineren. Er zal ook verder worden ingezet op een degelijk
talentbeleid en een diepgaande managementontwikkeling. Bij dit alles, zal de HR
strategie oog hebben voor diversiteit en duurzaam personeelsbeleid.
Al deze elementen dragen bij tot een omgeving waarin medewerkers zich blijvend kunnen
ontwikkelen en gemotiveerd worden om bij te dragen tot de realisatie van de
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doelstellingen van de VRT zoals ook voorzien in de beheersovereenkomst. Daar tegenover
staan plichten en verantwoordelijkheden van de medewerkers. In het toekomstige HRbeleid moet hier ook oog voor zijn.
Tenslotte, zal ook gewerkt worden aan de HR-organisatie op zich, zodat deze op een
efficiënte en kwaliteitsvolle manier haar rol als businesspartner, als dienstverlener naar de
individuele medewerkers, als werkgever voor de HR-professionals kan opnemen.
4) Duurzaam ondernemen
De VRT doet aan duurzaam ondernemen en draagt zo bij in de vermindering van
broeikasgassen, de versterking van de biodiversiteit en een betere milieukwaliteit.
- VRT is zich bewust dat haar gebouwen niet langer voldoen aan de huidige en
toekomstige energieprestatieregelgeving. Momenteel worden de pistes van renovatie
en nieuwbouw in detail bestudeerd. Hierbij wordt terdege rekening gehouden met
energieprestaties van het gebouw en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
- De VRT informeert en sensibiliseert het personeel via interne kanalen over duurzaam
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- De VRT stelt een meerjarig milieuactieprogramma op en voert het uit, waarin onder
meer volgende aspecten aan bod komen:
9 rationeel energieverbruik;
9 duurzame aankoop en duurzaam materialenbeheer;
9 duurzame mobiliteit;
9 duurzaam afvalbeheer.
5) Toegevoegde opdrachten
VRT heeft twee toegevoegde opdrachten. De eerste betreft onderzoek en innovatie in de
media enerzijds door de VRT zelf uitgevoerd en anderzijds door samenwerking tussen de
VRT en het IWT, IBBT, het MIC en EBU-leden.
De tweede opdracht heeft betrekking op de ontsluiting van het VRT-archief waarbij de
VRT op korte termijn verder gaat met het digitaliseren van haar materiaal in afwachting
van een definitieve beslissing omtrent VIAA (Vlaams Instituut voor de Archivering en
ontsluiting van Audiovisueel Erfgoed).
a) Innovatie
Strategisch en industrieel basisonderzoek in de domeinen van de creatie, beheer,
distributie en consumptie van audiovisuele inhoud
- VRT O&I doet aan strategisch en industrieel basisonderzoek op middellange
termijn in de context van een omroep:
9 Met aandacht voor basisonderzoek voor eigen gebruik
9 Vraaggedreven onderzoek
9 In samenwerking met het IWT, IBBT en het MIC
- VRT O&I zorgt voor een proactief verspreidingsbeleid van de opgedane kennis
in Vlaanderen.
- VRT O&I werkt intensief samen met EBU en met de leden van EBU in
Europese projecten in de context van strategisch en industrieel basisonderzoek.
b) Archief
Het VRT-archief maakt deel uit van het Vlaamse audiovisuele erfgoed. De VRT
speelt een belangrijke, actieve rol bij de conservering, digitalisering en annotatie van
dit waardevol historisch archief.
- In afwachting van de oprichting en de operationele werking van het in het
vooruitzicht gestelde Vlaams Instituut voor de Archivering en ontsluiting van
Audiovisueel Erfgoed (‘VIAA’), zet de VRT met ingang van 1 januari 2012 zelf,
bij wijze van toegevoegde opdracht, een vervolgtraject op van haar
digitaliseringsproject DIVA.
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 13 (2011-2012) – Nr. 2-H

163

- De VRT werkt mee aan de opzet en uitzet van het VIAA. Indien VIAA niet voor
31/12/2013 opgericht en operationeel is, zal een addendum worden opgemaakt.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
In de beheersovereenkomst 2012-2016 werden de uitgangspunten vertaald in strategische en
operationele doelstellingen.
In het meerjarenplan 2012-2014 dat momenteel door VRT wordt opgemaakt, wordt veel
aandacht besteed aan hoe de VRT de uitdagingen en nieuwe initiatieven uit de
beheersovereenkomst aanpakt. De operationele doelstellingen worden vertaald naar concrete
en objectief meetbare resultaten op middellange termijn. Het meerjarenplan en het
ondernemingsplan zijn dé instrumenten bij uitstek om er op een voortschrijdende manier
voor te zorgen dat de operationele doelstellingen gerealiseerd worden. Alle actieplannen en
de beoogde resultaten worden er uitvoerig in beschreven, met inbegrip van een tijdskader, en
de plannen wordt ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd.
Na afloop van een jaar worden de operatonele doelstellingen via de daaraan verbonden
performantiemaatstaven in het jaarverslag geëvalueerd.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
In de beheersovereenkomst worden de operationele doelstellingen heel gedetailleerd en
gestructureerd beschreven en vervolgens per doelstelling vertaald naar de te verwachten
prestaties en naar prestatiemaatstaven. Deze hier neerschrijven, betekent dat quasi de
integrale beheersovereenkomst zou moeten worden overgenomen. Meer specifiek verwijzen
wij naar de blz.14 tot en met blz. 42 van de beheersovereenkomst 2012-2016.
2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
Het ESR-budget 2012 is geënt op de cijfers uit de beheersovereenkomst 2012-2016, die
recent ondertekend werd (22 juli 2011). De budgettaire impact van de operationele
doelstellingen uit de beheersovereenkomst is verrekend in het financieel plan bij die
beheersovereenkomst. Dit financieel plan werd vertaald naar het initieel ESRbegrotingsontwerp 2012, dat trouwens ook als bijlage aan de beheersovereenkomst werd
toegevoegd, met inbegrip van een reconciliatie met de bedrijfseconomische
resultatenrekening.
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
In de beheersovereenkomst 2012-2016 is aandacht besteed aan armoedebestrijding, en dit
meer specifiek in de operationele doelstelling OD 2.3: “De VRT zal in haar programma’s
actuele maatschappelijke kwesties aan de orde stellen zoals onder meer (kans)armoede en
seksuele geaardheid en waakt hierbij over een genuanceerde beeldvorming.
x De VRT werkt samen met hogescholen, universiteiten en belangenorganisaties die
expertise hebben m.b.t. de thema’s leeftijd, seksuele geaardheid, gender, herkomst,
handicap en kansarmoede. Dit overleg draag bij tot evaluatie van de monitoring en
de opmaak van het jaarlijks actieplan.”

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
Het initieel begrotingsontwerp 2012 is gebaseerd op het plan bij de beheersovereenkomst
2012-2016, ondertekend op 22 juli 2011.
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3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
Dotatie (ESR 46.10):

a) De basisdotatie bedraagt 319.051.000 euro, en is als volgt samengesteld :
1) Basisfinanciering VRT
Conform de beheersovereenkomst 2012-2014 bedraagt de basisfinancieringsenveloppe
voor 2012 293.400.000 euro (Hoofdstuk III, punt 10.1)
2) Dotatie uit de knipperlichtprocedure radioreclame
Volgens artikel 37 van de beheersovereenkomst 2007-2011 wordt voor de uitvoering
van de publieke omroepopdracht rekening gehouden met een financiering via zelf
verworven middelen uit de verkoop van radioreclameruimte ten belope van minimaal
90% van de maximumgrens. Indien de minimumgrens niet wordt gehaald wordt de
knipperlichtprocedure in werking gesteld. De afrekening wordt vervolgens opgenomen
in de ESR begroting van het jaar nadien.
Er wordt voor 2011 voor de afrekening van de knipperlichtprocedure een bedrag van
4.557.000 euro ingeschreven. Het gaat hier om een voorlopige raming, want dit bedrag
is pas definitief gekend na de afsluiting van het jaar 2011, en zal dan verrekend worden
bij de budgetcontrole van 2012. Het bedrag van 4.557.000 euro is het bedrag dat
voorzien is in de bijlage 2 van de beheersovereenkomst 2012-2016 (tabel “projectie
ESR resultaat 2012-2016”).
3) Dotatie voortvloeiend uit het rekendecreet
Voor de meerkosten verbonden aan de nieuwe aanrekenregels van het rekendecreet
wordt de dotatie geraamd op 21.094.000 euro, en dit voor het te betalen vakantiegeld
in 2012 en de wedde van december. Dit bedrag is ook opgenomen in de bijlage 2 van
de beheersovereenkomst 2012-2016 (tabel “projectie ESR resultaat 2012-2016”). De
berekeningen zijn gebaseerd op de toelichting van de Vlaamse overheid in de
informatiesessie “rekendecreet” op 18 mei 2011:

-

De raming van de wedde van december is gebaseerd op de brutoloonkost
van mei 2011, verhoogd met een index van 2%.
De raming van het te betalen vakantiegeld 2012 is gebaseerd op het dubbel
vakantiegeld dat betaald werd in april 2011, verhoogd met een index van
2%.

b) Dotatie voor het Vlaams radio-orkest en -omroepkoor : 2.217.000 euro
De loonkost voor de statutaire personeelsleden die functioneel verbonden zijn met de
VZW Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor worden voor 2012 geraamd op 2,2 miljoen
euro.
De dotatie daaraan verbonden, stemt daarmee overeen met het bedrag dat voorzien is in de
beheersovereenkomst voor 2012, nl.
- een bedrag van 1,9 miljoen euro voor de personeelsuitgaven van december 2011 tot
en met november 2012. In dit bedrag zijn geen patronale lasten pensioenfonds
verrekend.
- een bedrag van 0,3 miljoen euro voor de impact van de nieuwe aanrekenregels uit
het rekendecreet (wedde van december en vakantiegeld 2012)
c) Dotatie voor innovatie : 2.055.080 euro
In dit bedrag zit verrekend :
- een laatste schijf van 8% op de subsidie van 2011 (330.080 euro), voorzien in de
beheersovereenkomst 2007-2011, en af te rekenen in 2012.
- de afrekening van de matching funds van 2011 (425.000 euro), af te rekenen in 2012
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- een dotatie van 1,3 miljoen euro voorzien in de beheersovereenkomst 2012-2016.
Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven in het binnenland
(ESR 16.11):
Het budget van 126.567.000 euro werd in 2012 als volgt geraamd :
in 1.000 €

BC2011

ESR 16.11 (verkoop goed en diensten aan bedrijven binnenland)
Radioreclame
36.225
Sponsoring radio
2.395
sponsoring tv+evenementen
11.816
BAN
8.160
Ruil
35.870
Distributie inkomsten België
10.963
Samenwerkingen programma's
1.810
Merchandising
4.135
Andere opbrengsten
9.185
Totaal ESR code 16.11

120.559

BO 2012
(18 okt 2011)
37.312
2.395
16.500
8.160
37.242
10.709
1.846
4.005
8.398
126.567

Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan VZW’s t.b.v. gezinnen en aan
gezinnen (ESR 16.12) :
De ontvangsten 2012 worden geraamd op 2,6 miljoen euro. Het betreft hier voornamelijk
ontvangsten uit geleide bezoeken, merchandising, ontvangsten van het personeelsrestaurant,
recuperatie van kosten, …
In de BC2011 lag dit budget 0,4 miljoen euro hoger, i.c. door de ruilcontracten.
Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan het buitenland (ESR 16.13) :
Dit budget wordt op 9,1 miljoen euro geraamd in 2012. Het gaat hier voornamelijk om
inkomsten uit overeenkomsten met distributeurs in Nederland.
Ontvangsten uit dividenden (ESR 28.20) :
Het gaat hier om dividenden van de VAR (750.000 euro).
Belasting op de toegevoegde waarde (ESR 36.30) :
Het betreft hier de ontvangen BTW op klantenfacturen, en dit bedrag werd iets hoger
geraamd dan in 2011.
Deze opbrengst is resultaatneutraal, omdat er op de uitgaven-codes 12.50 en 45.40 evenveel
kosten tegenover staan.
Vereffening van deelneming in bedrijven (ESR 76.12) :
In 2011 werd 3,3 miljoen euro geraamd voor de verkoop van grond in Wolvertem.
Overgedragen overschot vorig boekjaar (ESR 08.21)
Het geraamd overgedragen overschot vanuit de budgetcontrole van 2011 bedraagt 31.111.000
euro.
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3.2. UITGAVENARTIKELEN

De uitgaven kunnen we per kostensoort als volgt samenvatten en bespreken :
in 1.000€

Personeel
Personeel - impact rekendecreet
Werkingskosten
Investeringen
BTW
Aflossing schuld
Subtotaal uitgaven
Over te dragen overschot - lopend boekjaar
Totaal uitgaven

Budget 2011
Budget 2012
BC
Initiële versie
183.576
185.300
21.405
224.724
234.029
23.000
23.246
33.580
33.808
0
0
464.880

497.788

31.111

29.451

495.991

527.239

Personeelskosten:
De personeelskredieten stijgen slechts met 0,9% t.o.v. 2011 en dit is de resultante van
volgende 2 bewegingen:
x De personeelsuitgaven dalen als gevolg van de in 2010 gebudgetteerde
personeelsafslanking (219 FTE over de periode 2009-2011).
De personeelsuitgaven stijgen omdat er vanaf april 2012 een indexverhoging werd
geraamd (Bron : prognoses planbureau van oktober 2011).
x . Ook zijn er voor de contractuele personeelsgroep SAC-verhogingen verrekend, en
voor de statutairen baremaverhogingen.
Werkingskosten:
De budgetten voor werkingskosten stijgen t.o.v. 2011 met 4,1%.
De stijging wordt als volgt verklaard :
x De werkingskosten worden met 2% geïndexeerd.
x Er worden extra werkingsmiddelen voorzien voor nieuwe initiatieven, met name
voor het derde kanaal, voor de toegankelijkheid van het aanbod voor
slechtzienden en slechthorenden, en voor het aanbod voor expats in Vlaanderen.
Investeringen
Zowel in 2011 als in 2012 wordt een bedrag voorzien van 23 miljoen euro voor
investeringen. Voor 2012 worden belangrijke vereffeningen gepland voor de vernieuwing
van de nieuwsstudio en bijhorende regie, het radioproductiesysteem, de
radioproductiestudio voor MNM, de uitbreiding taperobot, de vervanging Basis+, en de
1e Fase van het filegebaseerd HD plan.
BTW
In totaal werd in 2012 een bedrag van 33,8 miljoen euro ingeschreven (ESR code 12.50 +
ESR code 45.40). Naar het resultaat toe is deze kost neutraal : er werd in de ontvangsten
immers een gelijk bedrag ingeschreven.
Over te dragen overschot van het lopend boekjaar (ESR code 03.22)
Zoals hierboven bij de ontvangsten aangestipt, is er eind 2011 een overgedragen
overschot van 31.111.000 euro. In 2012 wordt conform de beheersovereenkomst een
tekort geraamd van 1.660.000 euro, zodat er nog een over te dragen overschot rest van
29.451.000 euro.
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J. VZW’s
J.1. VLOPERA
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
De Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en
internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het
gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten
aanzien van de bevolking.
De Vlaamse Opera is één van de 6 Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, die voor de
periode 2011-2015 wordt betoelaagd in uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004
(zoals gewijzigd).
De Vlaamse Opera is de enige grote opera-instelling in Vlaanderen met twee podia in de
operagebouwen van Antwerpen en Gent.
De Vlaamse Opera wil zowel de grote werken uit de operageschiedenis, als nieuwe creaties
op een actuele en kwaliteitsvolle manier naar onze huidige maatschappij toe interpreteren en
ter discussie stellen. De voorstellingen moeten maatschappelijk relevant muziektheater te
zijn, dat via emotie, intellect en visie een ruim publiek bestaande uit alle lagen van de
bevolking kan bereiken en inspireren. Opera van vandaag voor mensen van vandaag.
De culturele verscheidenheid en de demografische structuur van Vlaanderen worden
weerspiegeld in de inhoudelijke uitbouw van het programma.
De Vlaamse Opera werkt onder de noemer Opera. Explorer aan het voortdurend verder
verlagen van de drempels voor zowel kinderen, jongeren als kwetsbare groepen, door hen elk
vanuit hun eigen leefwereld aan te spreken. Want de opera is van iedereen.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De specifieke doelstellingen voor de Vlaamse Opera zijn voor de subsidieperiode 2011-2015
opgenomen in een beheersovereenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap en behelzen :
Hedendaagse opera voor mensen van vandaag
De Vlaamse Opera brengt hedendaagse opera voor mensen van nu. De Vlaamse Opera mag
geen museum van het verleden worden, maar moet zowel de grote werken uit de
operageschiedenis, als nieuwe creaties op een actuele manier naar onze huidige maatschappij
toe interpreteren en ter discussie stellen. De Vlaamse Opera dient een maatschappelijk
relevant muziektheater te zijn, dat via emotie, intellect en visie een ruim publiek bestaande uit
alle lagen van de bevolking kan bereiken en inspireren. De Vlaamse Opera creëert meer
goesting voor opera in Vlaanderen.
Een universele kunstvorm
Vanuit de universaliteit van deze kunstvorm produceert de Vlaamse Opera scenische
uitvoeringen die muzikaal, theatraal en visueel vernieuwend zijn. Daar horen voorts
belangrijke activiteiten bij zoals concerten, thematische randprogramma s, educatieve
producties en open house-dagen.
Culturele verscheidenheid
De culturele verscheidenheid en de demografische structuur van Vlaanderen dient zowel
verweven te worden met de inhoudelijke uitbouw van het programma en de thema's, als met
het communicatieluik van de Vlaamse Opera. Een uitwisseling met culturele randgroepen via
op integratie en interculturaliteit gerichte manifestaties (gedeeltelijk in overleg met
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partnerinstellingen in Vlaanderen) maakt deel uit van de opdracht. De organisatie moet hoe
dan ook voor iedereen toegankelijk zijn.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
Toelage in uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 (zoals gewijzigd).
Beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor de periode 2011-2015.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
Het beleidsplan van de VlOpera wordt jaarlijks geconcretiseerd in jaarplan en -verslag.
2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
De Vlaamse Opera ontvangt een toelage in uitvoering van het Kunstendecreet. Het
veranderingstraject waarin de Vlaamse Opera participeert, en waarbij er meer samenwerking
en synergie tussen de Instellingen wordt gecreëerd is onderdeel van OD21 (de eigen
instellingen blijven ondersteunen).
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Via onze opera. explorer-werking en door samenwerking met o.a. het OCMW en andere
sociaal-culturele organisaties, werkt de Vlaamse Opera voortdurend aan het verder verlagen
van de drempels voor een zeer breed publiek.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
08.21: Overgedragen overschot vorige boekjaren
Betreft het geraamd saldo eind 2011.
16.1: Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de
overheid
Dit artikel bevat de inkomsten die voortkomen uit de verkoop van abonnementen en losse
kaarten voor de voorstellingen. De verhuur van gebouwen en producties. De ontvangsten uit
commerciële werking.
46.1: Inkomens overdrachten van de institutionele overheid
Dit bedrag is als volgt samengesteld :
x Dotatie uit de algemene uitgavenbegroting
Dotatie nieuwe aanrekeningsregels
Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis financieringswet
Ontvangstenartikel 48.: Inkomens overdrachten van de lokale overheden
x Toelage verstrekt door de Provincie Oost-Vlaanderen:
x Toelage verstrekt door de Provincie Antwerpen
x Toelagen van de steden Antwerpen en Gent :
3.2. UITGAVENARTIKELEN
03.22 : Over te dragen overschot van het boekjaar.
Er is een intering toegestaan van 333.000 Euro.
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11.11 : Bezoldigingen volgens salarisschaal.
Deze post omvat de brutolonen van het vast personeel voor aftrek van inhoudingen wegens
sociale zekerheid, belastingen e.a. Daarnaast bevat deze post ook de gages van dirigenten en
solisten, de vergoedingen van extra personeel zoals kleedsters, kap & grime , figuratie,
bijkomende musici en extra koor.
11.2 : Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen
of fondsen.
Deze omvatten de wettelijke werkgeverspremies voor verzekering tegen risicos van
afwezigheid door ziekte, ziektekosten, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, ongevallen en
overlijden, alsook de premies voor gezinstoelagen.
12.11 : Algemene werkingskosten
Deze post omvat alle aankopen voor decors, kostuums, rekwisieten en andere voor het maken
van de producties. De onderhoudskosten van de gebouwen en technische installaties. De
kosten voor public relations, omkaderingsactiviteiten en educatieve werking. De
onderhoudscontracten. De reis- en representatiekosten. Het klein gereedschap en
bureaumateriaal.
12.12 : Huur van gebouwen.
Dit zijn de huurlasten voor het decoratelier en de opslagruimten te Zele. Door het afstoten
van opslagruimte en nieuwe onderhandelingen van het contract zijn deze kosten gedaald.
41.1 : Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid.
Dit is de negatieve vergoeding van het CFO.
74.0 : Investeringen niet verdeeld.
Dit zijn de investeringen zoals software, installaties, meubilair.

J.2. M HKA
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
Het M HKA is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende (en onafhankelijke) grote
Vlaamse instelling gevestigd te Antwerpen. Het M HKA is een museum dat werkt rond
beeldcultuur in het algemeen en de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het
bijzonder die zich vooral ontwikkeld heeft vanaf omstreeks 1968.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De kerntaken zijn verzamelen, behouden en beheren van een eigen collectie, presenteren,
bestuderen en documenteren van discursieve, tentoonstelling- en documentatieprojecten en
experimenten. Het M HKA dient een voortrekkersrol te spelen in Vlaanderen en erkenning te
verwerven op Europees niveau. Het is hierbij belangrijk permanente aandacht te hebben voor
binnen- en buitenlandse samenwerkingsverbanden. Het M HKA treedt in gesprek met een
lokaal, regionaal en internationaal publiek.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
- publieksactiviteiten (tentoonstellingen, collectiepresentaties, incursies, filmvoorstellingen);
- ensemblebank;
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- aankoop van kunstwerken;
- platformwerking voor kunstenaars.

2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
- aantal publieksactiviteiten;
- publieksaantallen;
- aantal records in de ensemblebank;
- aantal aangekochte kunstwerken;
- aantal bereikte kunstenaars;
- internationale aanwezigheid.
2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
In het kader van het erfgoeddecreet ontvangt het M HKA een toelage. De ondersteuning van
het
M HKA valt o.a. onder de doelstelling om de eigen instellingen te blijven ondersteunen. (OD
21)
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
Het M HKA engageert zich om proactief mee te werken aan de acties die vervat zitten in het
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun doelstellingen. Zo
zal er waar nodig overleg gepland worden met het Vlaams Netwerk waar armen het woord
nemen en andere relevante stakeholders zoals vormingsinstellingen.

3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN

16.12
De inkomsten die het M HKA realiseert zijn inkomgelden (zowel uit de museale werking als
de filmwerking) en gidsenwerking (begeleide groepsbezoeken), verkopen van de bookshop
en cafetaria en door verhuur van infrastructuur. Diverse inkomsten gaan over de opbrengsten
van de bibliotheek, lezingen, externe opdrachten…
38.10 – 39.10
De sponsoring is enerzijds afkomstig uit de bedrijvenwerking, anderzijds door
projectsponsoring. Er worden eveneens subsidies verwacht van buitenlandse instellingen.
46.10
Het M HKA ontvangt een dotatie van de Vlaamse overheid, die deels gefinancierd wordt
vanuit de middelen die naar Cultuur gaan in uitvoering van artikel 62bis van de
Financieringswet (winst Nationale Loterij). Tot 2011 waren de middelen in het kader van de
VIA3-akkoorden opgenomen in deze dotatie.
47.80
Recuperaties van personeelskosten o.b.v. tewerkstellingsprogramma’s (Gesco, WEP+, sociale
Maribel)
48.11 – 48.21
Subsidie van de provincie en stad Antwerpen
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3.2. UITGAVENARTIKELEN
11.11
Loonkosten van de vaste medewerkers (60,85 VTE), losse medewerkers en stagiaires.
12.11
Werkingskosten voor:
- Presentaties (tentoonstellingen, filmvoorstellingen…)
- ABCD ( archief, bibliotheek, collectie, documentatie)
- Publiekswerking (communicatie en bemiddeling)
- Algemene uitgaven
o Gebouw en vaste infrastructuur
o Verbruik en algemene werking (EGW, post, telefoon, wagens)
- Kosten verbonden aan personeel (verzekering, sociaal secretariaat, opleiding,
verplaatsing)
- Honoraria (boekhouding, RvB, juridisch advies)
- Belastingen en taksen
- Diversen
21.10
Intrestbetalingen
74.22
Meubilair en materieel (kantoormateriaal, technisch en audiovisueel materiaal)
72.00
Herinrichting gebouwen (ten laste neming van investeringen)

J.3. DESINGEL
1. TAAK (= wat doet men, hoe zijn de taken verdeeld… ?)
deSingel omvat twee entiteiten.
De entiteit deSingel Internationale Kunstcampus staat in voor een voor Vlaanderen uniek
aanbod aan grootschalige internationale podiumkunsten en muziek en is daarmee één van de
6 Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, die voor de periode 2011-2015 wordt
betoelaagd in uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 (zoals gewijzigd).
De Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn grootschalige initiatieven met nationale en
internationale uitstraling. Deze instellingen hebben een belangrijke symboolwaarde in het
gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten
aanzien van de bevolking.
De entiteit Beheerscommissie Kunstcampus staat in voor onderhoud van het
gebouwencomplex deSingel. De toelage Vlaamse gemeenschap omvat het huurderonderhoud
voor de ruimten eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en voor de ruimten van het
Koninklijk Conservatorium gebouwd voor 1988.

2. TOELICHTING BIJ DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
2.1. OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
De operationele doelstellingen zoals omschreven in de Beheersovereenkomst omvatten:
wat betreft het programma (muziek, theater/dans, architectuur):
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- muziek: klassieke muziekprogrammatie als basis met klemtoon op hedendaags en/of
twintigste-eeuws repertoire; residenties en samenwerkingstrajecten met ensembles
en/of orkesten;
- theater/dans: grootschalig internationaal werk als basis met klemtoon op teksttheater
met regisseurs en vertolkers van internationaal niveau en klemtoon ui choreografieën
dat internationale podia aandoet; mogelijkheden voor theatermakers en choreografen
om hun werk in situ te maken; ondersteuning van de jonge voorhoede;
- architectuur: tentoonstellingsprogramma zowel voor het grote publiek als voor de
professioneel geïnteresseerde bezoeker, met ruimte voor architectuur, stedenbouw
stedelijkheid en aanknopingspunten met beeldende kunsten.
opleiding /stage:
- cultuur-onderwijs: een plek in het kunstenprogramma voor conservatoriumstudenten;
- laboratorium: trajecten met gespecialiseerde ensembles en hogeschoolstudenten
muziek in een masteropleiding en jong professionele musici;
- de orkestacademie: stages symfonisch orkest voor hogeschoolstudenten muziek in
een masteropleiding;
- workshops, masterclasses, symposia en cursussen: een educatief luik gericht tot
kunststudenten theater, dans, muziek en tot pas afgestudeerden;
- Productie- en presentatiebegeleiding van werkprojecten, afstudeerprojecten en
tentoonstellingen van posthogeschool studenten
- Inschakeling van stagiairs van het sabbattini-project of andere opleidingen bij
producties
Publiekswerking:
- inhoudelijk onderbouwde communicatie via massamedia en direct marketing, digitale
nieuwsbrief, website en digitaal archief;
- inhoudelijke en dramaturgische ondersteuning bij producties;
- gedifferentieerde prijssetting;
samenwerking:
- deelname aan het overleg met Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap en
Muziekcentrum de Bijloke, Concertgebouw Brugge, Bozar en Flagey;
- concretiseren afspraken uit het overleg vanaf het seizoen 2012-2013;
culturele en maatschappelijke diversiteit;
- bevorderen van publieksparticipatie via netwerking met onderwijs, allochtone
verenigingen en middengroepen;
- permanente aandacht voor toegankelijkheid voor bezoekers met een handicap;
- aandacht voor subculturen en leefstijlen in de programmering
- openheid voor artiesten die reflecteren over de cultureel diverse samenleving binnen
een lokale of internationale context;
- wep+project: rekrutering uit kansengroepen en voorzien in coaching met oog voor de
diversiteit van werknemers;
- proactief meewerken aan de doelstellingen vervat in het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding;
cultuurnet Vlaanderen;
- alle relevante informatie ter beschikking stellen aan CultuurNet Vlaanderen;
communicatie;
- communicatie met de voorgeschreven standaardlogo’s van de Vlaamse overheid;
- communicatie met het voorgeschreven standaardlogo als Instelling van de Vlaamse
Gemeenschap;
- vermelding van de steun van de Vlaamse overheid bij elke communicatie;
- overleg over communicatieve return voor de Vlaamse Gemeenschap bij occasionele
activiteiten;
- meewerken en desgevallend coördineren van acties rond de Vlaanderen dag;
duurzaamheid;
- constante aandacht foor de ecologische impact van internationale tournees, gebruik
van energie, uitrusting voor de kunstproductie en –presentatie; promotie en
communicatie van het programma, publieksopvang en kantoorbeheer;
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- meewerken aan de TWOL-studie van het departement LNT (reken- en
rapporteringsinstrument om de CO2-voetafdruk te verkleinen);
- punctuele maatregelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen of onder controle
te houden.
2.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTEN
Toelage in uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 (zoals gewijzigd).
Beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor de periode 2011-2015.
Voor het bereiken van de doelstellingen zorgt deSingel voor:
tonen en begeleiden van hedendaagse internationale kunstproductie;
organiseren en begeleiden van opleidingen en stages;
educatieve werking, professionele marketting en communicatie;
samenwerking met andere presentatieplekken.
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS EN
PARAMETERS
De volgende prestaties zijn omschreven:
aantal concerten / voorstellingen;
aantal wereldcreaties van Vlaamse of buitenlandse componisten / podiumkunsten;
Vlaamse premières van buitenlandse componisten/podiumkunsten;
interdisciplinaire producties;
aantal tentoonstellingen / presentatievormen;
aantal masterclasses, workshops, lecture recitals, symposia, cursussen.
2.4. LINK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN – MEMORIE VAN
TOELICHTING
deSingel ontvangt een toelage in uitvoering van het Kunstendecreet. Het veranderingstraject
waarin deSingel participeert, en waarbij er meer samenwerking en synergie tussen de
Instellingen wordt gecreëerd is onderdeel van OD21 (de eigen instellingen blijven
ondersteunen).
De middelen toegekend aan de Singel worden voornamelijk gebruikt voor de werking en
kunnen als volgt verdeeld worden :
deSingel:
45% worden geïnvesteerd in de artistieke werking;
33% personeel programmatie, theatertechniek en communicatie;
22% communicatie, theatertechniek, …
Beheerscommissie Kunstcampus:
15% naar vervanging van semi-vast materiaal;
50% personeel technisch, onderhoud, toezicht;
35% beheer van het gebouwencomplex deSingel en conservatorium (bouwdeel tem.
1987).
2.5. VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDEBESTRIJDING
De organisatie engageert zich tevens om proactief mee te werken aan de acties die vervat
zitten in het Vlaams Actieplan armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun
doelstellingen. Zo zal waar nodig overleg gepleegd worden met het Vlaams Netwerk waar
armen het woord nemen en andere relevante stakeholders zoals vormingsinstellingen.
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3. TOELICHTING PER ARTIKEL
3.1. ONTVANGSTENARTIKELEN
16.12
De eigen inkomsten die deSingel realiseert, vloeien voornamelijk voort uit ticketverkoop.
Daarnaast zijn er nog inkomsten uit bespreekgeld, vestiaire, programmaverkoop, verhuur
zalen, …
3
Het gaat hier voornamelijk om doorgerekende kosten aan medebewoners van het
gebouwencomplex.
Alsook de steun voor deSingel als kruispunt voor internationale podiumkunst in Vlaanderen.
4610
deSingel ontvangt een dotatie van de Vlaamse Overheid als kunstinstelling van de Vlaamse
Gemeenschap. +/-70% van de toelagen is bestemd voor entiteit deSingel, +/-30% voor
Beheerscommissie Kunstcampus.
3.2. UITGAVENARTIKELEN
ESR 11.11
- Voor deSingel betreft het hier de loonkost voor programmatoren, theatertechnici,
promotiemedewerkers en ondersteunend administratief personeel.
- Beheerscommissie kunstcampus heeft onderhoudstechnici, klusjesmannen,
schoonmaakpersoneel en bewaking in dienst.
ESR 12.11
- Algemene werkingskosten betreffen voor deSingel voornamelijk artistieke kosten
(uitkoopsommen, bedrijfsvoorheffing, theatertechniek, …).
- Verder promotie, prospectie, ict, repro, …
- Voor beheerscommissie kunstcampus betreft het energie, onderhoud en kleine
herstellingen.
Algemene werkingskosten: stijgen met 6% t.o.v. 2011 ten gevolge van de organisatie
van belangrijke internationale artistieke projecten.
ESR 74.22
Theatertechnische- en gebouwtechnische uitrustingen, meubilair, ict.
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