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Introductie 
OKo is verheugd over een aantal positieve voorstellen, zoals de introductie van de hearing, het 
afschaffen van het actieplan en andere planlastverminderende voorstellen, de vereenvoudiging 
van het zakelijk criterium, het afschaffen van de 25 categorieën voor ranking en de herintroductie 
van een aantal vaste leden in de commissies. 

Doel van het vernieuwde kunstendecreet en de evaluatie van de beoordelingsprocedure was om 
de schottenloosheid, objectivering en consequente besluitvorming te bewaken en te verhogen. De 
voorliggende voorstellen zijn een stap in de goede richting.  

Maar zowel aan schottenloosheid, aan objectivering als aan consequente besluitvorming kan 
zeker nog verder gewerkt worden.  

Aan schottenloosheid, bijvoorbeeld, door KIOSK inhoudelijk aan te passen aan de nood om het 
artistieke DNA van de organisaties en hun plannen een centrale plaats te geven. Nu hebben de 
functies in de vorm van dwingende checklists het verhaal overgenomen en dient zich een nieuwe 
verkokering aan.  

Objectivering kan beter door nog meer aan de algehele kwaliteit van de beoordelaars te werken en 
dus aan een verhoogde kennis van de beoordelaars en door de voorzitters hun rol ten volle te 
laten spelen.  

Consequente besluitvorming bestaat niet alleen uit het consequent toetsen van visienota's (daar 
wordt nu wel heel veel nadruk op gelegd) maar even goed uit het garanderen van een 
sectorbiotoop die door zijn synergetische samenwerking over alle delen van de waardenketen nog 
over voldoende slagkracht en veerkracht beschikt om goedgekeurde plannen in gezamenlijkheid 
uit te voeren.  

Enkele algemene bedenkingen 
• Het aantal partijen dat een rol speelt bij de To Be neemt aanzienlijk toe: het is letterlijk een 

criterium voor beoordeling geworden (hoewel onduidelijk). De landschapstekening moet 
een combinatie maken van As Is en To Be, de landschapspuzzel zal door de administratie 
gelegd worden op basis van de To Be en de adviescommissie moet controleren of de To 
Be-lijst goed afgecheckt is. 
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• Planlastverlaging is een belangrijk argument voor heel wat voorstellen, terwijl dat 
uiteraard niet het enige criterium voor een bepaalde keuze kan zijn. Men moet bij 
planlastverlagende maatregelen toch ook telkens goed de impact in kaart brengen. 

• Aan de administratie is een fundamenteel andere rol toebedeeld. Kan de administratie op 
dit ogenblik de garantie bieden dat de geplande planlastverlaging en transversalisering 
gepaard gaat met behoud of uitbouw van de nodige inhoudelijke kwaliteiten die bij deze 
nieuwe rol past? En is het beschikken over andere en meer kennis voldoende garantie voor 
de objectiviteit die nodig is voor het leggen van de puzzel? 

• Het begrip landschapszorg wordt in verschillende, mogelijk conflicterende betekenissen 
gebruikt. Soms is het een objectivering voor de implementatie van de visienota, die 
uiteraard altijd inhoudelijk/politiek is, zelfs al berust ze op een objectieve 
landschapstekening en is ze toetsbaar opgesteld. Op andere momenten betekent de term 
de zorg voor het behoud en de veerkracht van de synergetische complementariteit in een 
werkveld, de wijze waarop organisaties samen en binnen een internationale context de 
hele waardeketen bedienen en het gevaar als daar geen oog voor is bij besluitvorming. Een 
organisatie kan zeer gewenst zijn vanuit een politiek inzicht, maar heeft misschien een 
negatieve impact op de synergie binnen een werkveld en omgekeerd. Landschapszorg is 
dus in elk geval veel meer dan het “collectiviseren van de individuele 
beoordelingsprocedure door scores en bedragen te checken met de aandachtspunten uit 
de visienota”. 

• To Be will never Really Be zonder de nodige condities. Het is logisch dat het beleid een 
voorstel voor een To Be doet. Wil men dat de sector daar ook werkelijk mee aan de slag 
kan, dan houdt de To Be best ook rekening met haalbaarheid en realiseerbaarheid en zal 
het best de sector zelf zijn die zo autonoom mogelijk en liefst in eigen taal de To Be omzet 
in een concreet plan voor operationalisering binnen de gewenste voorwaarden en nodige 
condities die door het beleid worden voorgesteld. Het gesprek daarover vindt best plaats 
zo vroeg mogelijk in de procedure.  

Enkele specifieke bedenkingen 
Participatie 
De studie van de Karel De Grote-hogeschool doet een aantal interessante voorstellen voor het 
beleid inzake participatie. Hoe ziet de besluitvorming over deze voorstellen eruit? Wat is het 
tijdskader?  
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Een beperkte wijziging 
Is het mogelijk informatie te krijgen over het tijdspad? Wanneer worden de voorstellen voor de 
uitvoeringsbesluiten en het draaiboek opgesteld? Wat met de andere elementen uit de 
beoordeling die besluiten vereisen?  

Het protocol inzake het overleg met provincies, steden en gemeentes is afgeschaft 
Het is nuttig en gewenst om het kerntakendebat opnieuw te voeren: wat zijn lokale bevoegdheden 
inzake kunstenbeleid en hoe verhoudt zich dat met het landelijke?  

De rol van de Adviescommissie 
Zorgt voor veel onduidelijkheid. OKo pleit voor een puur controlerende rol op de correcte uitvoering 
van de procedure en dus niet voor een bepalende of ontwikkelende of een inhoudelijke rol.  

Bespreking van de voorstellen 
Voorstel 1/meer kwantitatief onderbouwde landschapstekening (LST) en visienota 
De oKo-leden verwelkomen een betere afstemming van landschapstekening, visienota en 
verwachtingsmanagement. Transparantere besluitvorming op het moment dat het voor de sector 
nog nuttig kan zijn: dat juichen we toe.  

Bedenkingen van de sector 
• De twee uiteenlopende boodschappen over de landschapstekening: 

De landschapstekening moet enerzijds een gedetailleerd beeld As Is (feitelijke analyse) 
geven. Het hanteren van cijfermatige analyses (CJM), voor zover ter beschikking en 
inzetbaar voor verifieerbare hypotheses en valabele besluiten, moet voor objectiviteit en 
detail zorgen. Men spreekt over een goede inventarisatie van feiten en waarnemingen, wat 
wijst op het beschrijvende karakter van een landschapstekening. Het feit dat men de 
internationale context als belangrijk element ziet, bewijst dat er oog is voor de grote 
context waarin de Vlaamse kunstensector zich situeert, een context die mee bepaalt hoe 
het landschap zich ontwikkelt, wat goed is omdat het de volledigheid en de objectiviteit 
van de tekening mee realiseert. 

Anderzijds bevat de tekst ook aanleiding om te veronderstellen dat de landschapstekening 
verder gaat dan een beschrijving van de werkelijkheid. De LST moet ook hiaten en 
overaanbod beschrijven, moet een SWOT (sterktes, zwaktes) afleveren, moet dus een 
waardering uitspreken over bepaalde elementen, moet sectorinterne afwegingen maken 
(uitdagingen, kansen ...) en moet zelfs “gewenste verschuivingen” (zie Memorie van 
Toelichting (MVT)) benoemen. Dat lijkt ons veel verder te gaan dan de As Is. 



 
 

 
Sainctelettesquare 19 bus 6 

 
info@overlegkunsten.org 

 
T +32 (0)2 203 62 96 

B-1000 Brussel www.overlegkunsten.org o.n. 4.323109-84 

 4 

Volgende vragen/bedenkingen kunnen daarbij worden gesteld:  

• In welke mate kunnen de beschikbare cijfers daadwerkelijk een valabele basis zijn voor 
verifieerbare hypotheses en objectieve analyses? 

• Kan de leverbare kwantitatieve benadering voldoende de complexiteit en innovatie van de 
sector vatten? 

• Zal de SWOT, wat per definitie een methodiek voor zelfevaluatie is, vanuit een 
realistisch/neutraal en niet vooral vanuit een visionair perspectief gemaakt worden? 

• Een SWOT volstaat niet als voorbereiding voor een To Be. Het is pas zodra de SWOT 
gemaakt is dat het belangrijke denkwerk kan beginnen. Op basis van de SWOT moet er via 
een confrontatiematrix keuzes voor strategisch handelen opgemaakt worden. Dat 
ontbreekt uiteraard in de LST. 

• Het feit dat de opdracht aan Kunstenpunt zonder meer verzwaard wordt, doet ons de 
vraag stellen of er voldoende capaciteit aanwezig is om deze opdracht ten gronde te 
kunnen doen? 

• Wordt de methodologie die Kunstenpunt zal hanteren gesuperviseerd of gemonitord?  

• Steeds meer partijen (Kunstenpunt, de visienota, de administratie bij het leggen van de 
puzzel en de adviescommissie bij de methodologische controle van het voorstel van 
beslissing) spelen een inhoudelijke rol in de bepaling en de realisatie van de To Be; 

• De aandachtspunten (nader te bepalen criteria) uit de Visienota zijn in de vorige ronde veel 
te laat bekend gemaakt. 

oKo-voorstel 
• Beperk de LST tot de AS IS. 

• Geef Kunstenpunt de formele opdracht om een veldbrede consultatie te doen in dialoog 
met de sector en zijn belangenbehartiger, voorafgaand aan de opmaak van de 
landschapstekening. 

• Geef de Adviescommissie een controlerende rol op de methodologie van de opmaak van 
de landschapstekening. 

• Geef de sector de opdracht tot een formele reactie op de landschapstekening, en dat vóór 
de opmaak van de visienota.  
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• De visienota geeft aanleiding tot een lijst van aandachtspunten (nader te bepalen criteria) 
waar de sector zich mee moet verhouden. Die lijst wordt bekend gemaakt op het moment 
dat de visienota bekend gemaakt wordt.  

Voorstel 2/anders dossiergebonden adviseren: geen autonoom zakelijk advies meer 
maar één omvattend advies met een relatieve score 
Bedenkingen van de sector 

• OKo denkt graag mee over quickscans, maturiteitsscans, het creëren van een zakelijke 
profielschets voor non-profitorganisaties en de ontwikkeling van algoritmes om zakelijke 
maturiteitsniveaus te onderscheiden. Het lijkt ons nuttig dat de criteria en de methodiek 
hiervan kristalhelder zijn en afgestemd zijn op de diversiteit en de zakelijke realiteit van de 
gehele sector.  

• OKo pleit voor het behoud van een volwaardig zakelijk advies, en dat is meer dan “een 
voorbereiding voor de beoordeling”. Er was in het werkveld nooit een probleem met het 
bestaan van twee autonome adviezen an sich, wel met het feit dat in een 
beoordelingsgesprek en in Oliad het zakelijke de overhand kreeg, in gewicht en in volgorde 
van bespreking en dus ook zorgde voor een gekleurde bespreking van het artistieke.  

• Er is net een beter zakelijk advies nodig in plaats van minder of geen. De zakelijke kwaliteit 
en de professionalisering van onze sector ligt ons na aan het hart, net als de professionele 
zakelijke criteria die in het kunstendecreet opgenomen zijn. Dat moet met kennis van 
zaken gecheckt worden. Die specifieke kennis (dossierhistoriek) is veel te weinig aanwezig 
in de beoordelingscommissies. De tijd is er ook niet voor ter beschikking als we de 
beoordelaars beluisteren.  

• Als het integrale advies zou doorgaan, pleit oKo ervoor dat de beoordelingscommissies die 
ervoor moeten instaan op een andere wijze samengesteld worden, met absolute garantie 
van managementknowhow. In het verleden zijn er te veel dossiers geweest waarin leden 
van de beoordelingscommissie manifest de cijfers en dynamiek niet begrepen. In 
interviews met de pers hebben sommige voorzitters zelfs het ontbreken van deze 
competentie kenbaar gemaakt.  

• De oKo-leden zouden het bovendien betreuren als het advies van de 
beoordelingscommissie geen richtbedrag zou bevatten maar slechts een indicatie voor 
bedrag. In de MVT staat dat de commissies nu een adviesbedrag adviseren dat puur 
theoretisch is. Dat lijkt ons niet juist. Commissies lijken nu vooral een adviesbedrag te 
suggereren dat neerkomt op “het billijke minimum voor het uitvoeren van de plannen”. 
Bovendien betreuren we het dat de organisaties dit bedrag niet mogen vernemen. 



 
 

 
Sainctelettesquare 19 bus 6 

 
info@overlegkunsten.org 

 
T +32 (0)2 203 62 96 

B-1000 Brussel www.overlegkunsten.org o.n. 4.323109-84 

 6 

Opmerkelijk daarbij is bovendien dat de teksten niet spreken over de mogelijkheid om te 
stijgen, enkel om behouden te blijven of te dalen. Goed wel dat het referentiepunt het 
gevraagde bedrag is en niet het bedrag dat de organisaties ontvangen.  

• Het lijkt ons bovendien ook niet efficiënt dat een commissie wel het integrale dossier leest 
en integraal beoordeelt maar geen uitspraak kan doen over het richtbedrag. Op basis 
waarvan kan de administratie dat wel of beter?  

• De oKo-leden zijn van mening dat het belangrijk is om zakelijk beoordeeld te worden, maar 
dat inderdaad de tendens bij de beoordeling om het artistieke prioriteit te geven in de 
definitieve ‘score’ van een organisatie een correcte stimulans is om het artistieke veld te 
ondersteunen. Met andere woorden, bij een uitstekende artistieke beoordeling zou een 
mindere zakelijke beoordeling moeten leiden tot bijsturing van het zakelijk plan, maar niet 
tot reductie van de artistieke slagkracht. 

oKo-voorstel 
• Zoek op termijn afstemming over quickscans, maturiteitsscans bij de sector. 

• Behoud het volwaardige, autonome zakelijke advies over het aanvraagdossier door de 
administratie. 

• Vul waar nodig de pool en de commissies aan met de nodige zakelijke expertise (nieuwe 
oproep en hersamenstelling), pas de opleiding van de beoordelaars ter zake aan. 

• Laat de beoordelingscommissie een integraal advies opmaken en daarom ook zelf een 
concreet richtbedrag formuleren. 

• Breng de organisaties op de hoogte van het preadvies inclusief het richtbedrag, zodat ze 
tijdig (voor 1/10) bewarende maatregelen kunnen nemen indien nodig. 

• Sta toe dat het richtbedrag in bepaalde gevallen ook hoger kan zijn dan het gevraagde 
bedrag. 

Voorstel 3/Anders dossieroverschrijdend adviseren: het voorstel van beslissing is 
afgestemd op visienota en budget 
De oKo-leden erkennen dat er een betere afstemming nodig is tussen de adviezen, de visienota en 
het beschikbare budget. De afschaf van de 25 categorieën wordt ook als positief beschouwd.  

Bedenkingen van de sector 
• De rol van de administratie als enige objectieve landschapssamensteller wordt in vraag 

gesteld. De administratie zet enerzijds een grote stap terug en verdiept zich minder in de 
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aanvraagdossiers, spreekt ook geen volwaardig oordeel meer uit over het zakelijke. In de 
MVT stelt de administratie dat ze geen grote inhoudelijke rol meer wensen te hebben in de 
beoordeling. Maar met het voorstel om de puzzel te leggen, lijkt ons de inhoudelijke rol van 
de administratie nog nooit zo groot geweest. 

• Het nieuwe organigram van de administratie lijkt vooral te berusten op transversaliteit en 
visionaire kennis (To Be) eerder dan op sectorkennis (As Is). De ambitie om deze 
inhoudelijke kennis op te bouwen is momenteel nog niet gerealiseerd. Het lijkt ons dus 
geen goed plan om het decreet te herschrijven op basis van een nog niet-gerealiseerde 
ambitie als voorwaarde om het decreet te doen slagen. 

• De beste bewaking van objectiviteit maar ook van de inhoudelijke kwaliteit (inzicht in de 
synergetische samenhang van de kunstenorganisaties - de waardenketen) in functie van 
de landschapspuzzel is enkel te vinden in een kleine maar divers samengestelde op te 
richten ‘landschapscommissie’ (Kunstenpunt, een delegatie van de voorzitters, een 
delegatie uit de administratie). Landschapszorg is immers meer dan toezien op de 
uitvoering van de visienota. Het houdt rekening met de As Is en met de wijze waarop de 
sector/de organisaties de To Be hebben geoperationaliseerd en hoe dat weer impact heeft 
op het landschap. 

• Over de invoering van het nieuwe criterium in verband met de visienota, zodat er bij elke 
dossierbeoordeling een korte toetsing mogelijk is aan de strategische visienota, bestaat 
tegelijk veel onduidelijkheid. De MVT stelt: “Het is niet de bedoeling dat elk dossier aan de 
aandachtspunten uit de strategische visienota beantwoordt. Een dossier kan perfect 
prioritair te subsidiëren zijn, zonder aan één aandachtspunt te beantwoorden” En dan 
later: “ .... De contextuele afstemming in functie van landschapszorg kan immers enkel 
gebeuren als de dossiers gescreend worden op de aandachtspunten.” Iedereen moet dus 
gescreend worden maar niet iedereen moet aan de criteria beantwoorden? Aan alle of aan 
enkele aandachtspunten? Hoe kan dat correct geïmplementeerd worden, ook bij de finale 
keuzes? Hoe zal de administratie daarmee omgaan? Waar is de rechtszekerheid? 

• De wijze waarop de methodologische controle door de Adviescommissie op de 
afstemming moet gebeuren en het eventuele resultaat ervan zijn evenzeer onduidelijk. 
Wat kan de Adviescommissie precies doen? Over welke bijsturingen kan ze spreken 
(subsidiebedragen, rangorde ...). Wat als ze merkt dat bepaalde aandachtspunten uit de 
Visienota geen rol of te weinig hebben gespeeld bij het voorstel tot besluit? Kan ze 
oordelen dat de administratie een bepaalde richtlijn fout heeft toegepast? Kan ze dan 
meer dan dat constateren? Wat is het mogelijke effect van haar constateringen ten 
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aanzien van de voorzet voor landschapspuzzel van de administratie? De Memorie van 
Toelichting (artikel 13) laat uitschijnen dat de Adviescommissie geen alternatieve 
bijsturingen mag voorstellen omdat ze enkel een aantal opmerkingen kan maken, 
bijvoorbeeld dat een aandachtspunt niet is vertaald. Wat is nu precies het nut van deze 
stap in de beoordeling? 

OKo verkiest een Adviescommissie die alleen op controle van de hele procedure ingezet 
wordt. Hier krijgt de adviescommissie dan toch ook een inhoudelijke rol toebedeeld, die o.i. 
overbodig is.  

• We lezen dat de administratie een voorstel zal doen binnen het budget. Kan de 
administratie ook, vanuit haar zorg voor de onafhankelijkheid, een voorstel doen dat 
rekent op een bijsturing/verhoging van het budget, indien ze er inderdaad van overtuigd is 
dat, om een goede As Is To Be te maken, een uitbreiding van het budget nuttig is? 

oKo-voorstel 
• Richt een kleine maar pertinente landschapscommissie op zodat de gewenste synergie en 

kwaliteitsvolle uitwisseling tussen As Is en To Be in objectieve hoedanigheid ten gronde 
bekeken kan worden. 

• Schrap het nieuwe criterium “de wijze waarop de strategische visienota wordt uitgevoerd”, 
wegens te algemeen. 

• Voorzie de mogelijkheid voor de minister om bijkomende criteria te bepalen die voldoende 
concreet en aftoetsbaar zijn. Daarbij moet duidelijk gemaakt worden of deze criteria al dan 
niet algemeen geldend zijn. 

• Zorg ervoor dat bijkomende criteria/de aandachtspunten (prioriteiten) uit de Visienota 
tijdig gekend zijn (bij de bekendmaking van de Visienota zelf) zodat de sector grondig kan 
overwegen om actie te ondernemen. 

• Laat de sector reageren op de visienota en de aandachtspunten/concrete criteria. 

• Geef de Adviescommissie enkel de rol van controleur over het proces van de hele 
beoordelingsprocedure. 

• Geef de landschapscommissie de kans om een voorstel voor besluit voor te leggen dat het 
budget overstijgt vanuit landschapszorgoverwegingen en/of om de To Be meer kans op 
slagen te geven.  
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Voorstel 4/Kennisverhoging commissieleden: gedeeltelijk vaste commissies  
Heel fijn dat er kan ingezet worden op kennis- en ervaringsopbouw met beoordeling en 
gezamenlijke afstemming in de groep. Fijn dat er aandacht is voor prospecties!  

Enkele nieuwe oKo-voorstellen 
• OKo stelt voor om ook voor de Kunstinstellingen met gedeeltelijk vaste commissies te 

werken en er zo voor te zorgen dat er continuïteit in de beoordeling is.   

• Indien de beoordelingscommissies niet meer op een volwaardig, autonoom zakelijk advies 
kunnen rekenen maar toch verantwoordelijk zijn voor een kwaliteitsvol integrale 
beoordeling, is er nood aan meer uitgesproken zakelijke competenties in de pool. Een 
nieuwe oproep voor andere competentieprofielen en hersamenstelling van de commissies 
is dan ook aangewezen.  

• Afhankelijk van de besluiten die genomen zullen worden op basis van de voorstellen over 
participatie van de KDG-hogeschool, zal de pool ook aangevuld moeten worden met 
ervaring met diverse types participatie (cfr. interpretatiekader). Een nieuwe oproep en 
hersamenstelling van de commissies is ook hiervoor aangewezen.  

We citeren hier ook nog graag enkele voorstellen uit onze vorige nota's 
• Commissieleden moeten reële deskundigen zijn: er moet nog steeds verder ingezet 

worden op een verbeterde samenstelling van (enkele) pools: re-check ervaring, uitbreiding 
pool, hersamenstelling commissies.  

• Er moet nog steeds verder ingezet worden op feiten- en achtergrondkennis over de 
sectorrealiteit bij beoordelaars: werkbezoeken en prospecties moeten opnieuw 
geïntroduceerd en ondersteund worden, de opleidingen moeten hernomen worden en 
uitgebreid (participatie-studie, de taxshelter, financiële competenties, cao, verloning 
kunstenaars, HRM). 

• Een beoordelingscommissie bestaat best uit 8 à 10 personen.  

• Als de voorzitter zijn rol als neutrale procesbewaker goed wil spelen, heeft hij best wel 
ervaring met en inzicht in dat deel van het werkveld/discipline die hij onder zijn hoede 
heeft, alleen zo kan hij de eventuele subjectiviteit in de pool doorprikken. 

• Slecht functionerende beoordelaars moeten snel uit de pool gezet kunnen worden.  

• Meer overleg onder de voorzitters zal helpen om een goede balans tussen continuïteit en 
vernieuwing in de eigen commissie te realiseren.  
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Voorstel 5/Invoering van een hearing bij werkingssubsidies 
Het toevoegen van een hearing aan de procedure voor de toekenning van werkingssubsidies 
wordt positief onthaald.  

Bedenkingen van de sector 
Een volwassen procedure maakt het mogelijk om de hearing als volwaardig element toe te voegen 
aan de bestaande officiële mogelijkheden: ze dient echter niet tot verantwoording voor de 
schrapping van de mogelijkheid tot verhaal. Het klopt wellicht dat een hearing de kwaliteit van de 
beoordelingen zal doen toenemen. Dat zorgt ervoor dat de druk op de mogelijkheid van repliek en 
verhaal afneemt (aantal mogelijke dossiers), maar het is er geen garantie voor.  

De hearing is ons inziens ook een duidelijk ander instrument dan de visitatie. Een visitatie per vijf 
jaar geeft de organisaties de kans om hun verhaal zowel artistiek als zakelijk te kunnen vertellen 
aan de commissie, op een moment wanneer de plannen nog niet vastgepind zijn in de KIOSK 
formats, waarbij vanuit de dialoog met de commissie overlaps, onhelderheden en specifieke 
organisatiegebonden aspecten kunnen worden besproken. De visitatie vindt dus plaats voor de 
indiening van de subsidieaanvraag, de hearing erna. 

oKo-voorstellen 
• Graag een verslag dat ter beschikking is van de commissieleden die niet aanwezig waren 

en van de organisatie, gezien de hearing een formele rol speelt in de 
beoordelingsprocedure en gezien wordt als een instrument om het aantal repliek- en 
verhaaldossiers te beperken.  

• Graag de garantie voor voldoende tijd (1 uur per organisatie). 

• Doel is verduidelijking maar via dialoog dus in twee richtingen, niet via verhoor (1 vraag – 1 
antwoord). 

• Graag een heldere methodologie die voor alle organisaties dezelfde is en een agenda 
vooraf zodat de nodige voorbereiding getroffen kan worden en de tijd nuttig gebruikt 
wordt.  

• Behoud de kans tot visitaties in tempore non suspectu en de kans tot prospecties.  

• Graag ook een hearing voor de kunstinstellingen.  

• Behoud een lichte repliek & verhaal-procedure.  
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Voorstel 6/Schrapping van de verhaalprocedure, lichtere repliekprocedure 
Het is goed dat de procedure verlicht wordt, maar de schrapping van verhaal en de reductie van 
repliek tot materiële fouten, vindt de sector een groot verlies. 

Bedenkingen van de sector 
Het klopt dat de repliek- en verhaalprocedure voor veel werk heeft gezorgd in de vorige ronde, 
maar het klopt niet dat het effect van dat vele werk minimaal was. Van de 244 aanvragen tot 
repliek of verhaal met gunstig preadvies heeft 36% geleid tot een herziening. En van de 58 
aanvragen met ongunstig preadvies heeft 19% geleid tot een herziening. Naar ons gevoel stond 
het geleverde werk wel degelijk in verhouding tot de effectieve verbetering. 

Het probleem was niet zozeer het feit dat er repliek en verhaal mogelijk was, maar dat de 
procedures te complex waren geoperationaliseerd. De onduidelijkheid over de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden en de manier waarop de repliek en verhaal-procedure in Kiosk was 
uitgerold, zorgde inderdaad voor extra werk. 

Maar de echte reden voor het meerwerk lag o.i. buiten de repliek- en verhaalprocedure zelf maar 
op andere plaatsen in de procedure: 

• De wijze waarop de aanvragen in Kiosk moeten ingevoerd worden, zorgen voor een 
distortie van de informatie die nodig is om goed te kunnen oordelen en zorgen voor teveel 
ruis. De organisaties kunnen hun plannen niet goed kwijt. Men reduceert het verhaal tot 
het geven van antwoorden op juridische checklists over functies. Men herkent zich dan 
ook niet in de preadviezen. 

• Een zeer gebrekkige beoordeling op alle vlakken: kaders te onduidelijk, te weinig expertise 
onder de beoordelaars, te kleine commissies, ongelijkheid in beoordeling, onduidelijke 
visienota, grote onwennigheid in beoordelen ... 

OKo is er van overtuigd dat de overlast bij repliek en verhaal vooral aan bovenstaande te wijten is.  

De zorg om de planlast van de administratie en de organisaties is absoluut eerbaar, maar ze moet 
ondergeschikt zijn aan het principe van woord en wederwoord. Een decreet dat voldoende checks 
and balances inbouwt, creëert het draagvlak voor kwalitatief onderbouwde beslissingen (ook als 
ze negatief zijn. 

In plaats van repliek en verhaal af te schaffen of te reduceren tot materiële fouten, kan er ook voor 
een lichte, heldere, duidelijke repliek- en verhaalprocedure gekozen worden.  

Het schrappen van de verhaalprocedure geeft organisaties slechts één verdedigingsmechanisme, 
met name de Raad van State. Dit is een veel zwaardere procedure, die ook gerechtskosten met 



 
 

 
Sainctelettesquare 19 bus 6 

 
info@overlegkunsten.org 

 
T +32 (0)2 203 62 96 

B-1000 Brussel www.overlegkunsten.org o.n. 4.323109-84 

 12 

zich meebrengt. Ook de reductie van de repliekmogelijkheid tot de rechtzetting van materiële 
fouten wordt niet positief ervaren.  

oKo-voorstel 
• Plaats de inhoud van het artistieke verhaal terug in het hart van het Kiosk-format.  

• Verbeter de algehele kwaliteit van de procedure: meer ervaren beoordelaars, meer 
voorzittersoverleg, helderder kaders, betere opleiding van beoordelaars, inhoudelijke 
upgrade Kiosk, betere visienota, een helderder LST ... 

• Investeer in de hearing, maar ook in visitaties en prospecties.  

• Bovenstaande zal voor een grote reductie in aantallen replieken en verhaal zorgen.  

• Behoud repliek en verhaal zoals voorzien in het huidige decreet, zorg voor een lichte 
procedure en heldere ontvankelijkheidscriteria. 

Voorstel 7/Afschaffing van de jaarlijkse actieplannen, vervanging door eenmalig 
geactualiseerd beleidsplan 
Heel fijn, dit betekent planlastverlaging voor de administratie én voor de organisaties.  

Bedenkingen van de sector 
• We gaan ervan uit dat we spreken over een meerjarig geactualiseerd beleidsplan.  

• We willen verzoeken om de indiendatum voor een geactualiseerd beleidsplan realistisch te 
zetten, zodat de bedrijfsvoering niet in het gedrang komt en de artistieke flexibiliteit van 
de sector er niet onder lijdt. Men stelt nu 15 december voor, daarmee reduceert men de 
beschikbare tijd tot 2 maand 1/2, wat te weinig is.  

• De indiening van het actieplan was een decretale voorwaarde voor uitbetaling van de 
voorschotten, we gaan ervan uit dat deze voorwaarde vervalt maar dat de stipte betaling 
van voorschotten wel op het netvlies blijft.  

• Monitoren van een organisatie (afwijkingen van oorspronkelijk plan en motivatie ervoor) 
zal dus vooral op basis van de werkingsverslagen in vergelijking met het éénmalig 
opgestelde beleidsplan gebeuren. De tijdspanne wordt dus groter en kan tot 5 jaar gaan. 
Plannen aanpassen moet mogelijk blijven. Het decreet moet ook voorzien in organisaties 
die in de loop van een subsidieperiode fundamentele wijzigingen ondergaan, bijvoorbeeld 
als er een onverwachte wissel van artistiek leiderschap plaatsvindt, of een organisatie in 
het derde jaar een fundamenteel andere koers kiest. In die zin moet het mogelijk zijn voor 
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organisaties om bij wijziging over te gaan tot een overlegprocedure die hun 
rechtszekerheid geeft.  

oKo-voorstel 
• Realistische datum voor indienen geactualiseerd beleidsplan, door bijvoorbeeld 6 

maanden tijd te voorzien zoals bij SCW. 

• Garanties voor een tijdige betaling van de voorschotten.  

• Voorzie een bijkomende (lichte) procedure voor tussentijdse veranderingen van 
fundamentele aard bij wissel van leiderschap of managementmodel. 

Voorstel 8 (conceptnota) /Kleine wisselende commissies voor kleine subsidies 
Zolang enerzijds de intersubjectiviteit bewaakt wordt, en anderzijds ook het landschapsoverzicht 
wordt bewaard in de samenstelling, ondersteunen de oKo-leden dit voorstel. Wel is de vraag hoe 
de commissies worden samengesteld. 

oKo-voorstel 
• Graag verheldering hoe de kleine commissies zullen samengesteld worden 

• De voorzitters hebben een rol te spelen inzake continuïteit, de wijze van beoordelen van 
kleine projecten kan artistiek-inhoudelijk niet anders zijn dan het beoordelen van grotere 
projecten in grotere commissies, en indien daar wel redenen toe zijn, dan is er best 
afstemming over. De voorzitters moeten deze rol kunnen opnemen.  

Voorstel 9 (conceptnota) /Kleine subsidies uitbetalen in 1 keer 
Het voorstel om kleine subsidies onder de 7.000 EUR in één keer uit te betalen (bij aanvang van 
een project of kort na toekenning) wordt positief onthaald.  

Voorstel 10 (conceptnota) /Geen zakelijk-beheersmatig verslag meer voor 
projectsubsidies onder 15.000 euro 
De oKo-leden kijken deze maatregel die een daadwerkelijke verlichting van de planlast met zich 
meebrengt blij tegemoet. 

Voorstel 11/kunstinstellingen: artistieke en zakelijke eindverantwoordelijke zijn 
mandaatfuncties van 2x6 jaar 
Principieel, naar de geest van dit voorstel, hebben de oKo-leden geen bezwaar tegen het bekijken 
van de invulling van de artistieke eindverantwoordelijke en van de eindverantwoordelijke als 
algemeen directeur als een mandaatfunctie van 6 jaar.  
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Bedenkingen van de sector 
We merken daarbij wel op dat de techniciteit van de sector een verplichte wissel van de zakelijke 
eindverantwoordelijke na 12 jaar in alle kunstinstellingen wellicht niet altijd opportuun maakt. 
Uiteraard moet daarnaast de autonomie van de organisatie gevrijwaard worden. Het is normaal 
gezien aan het bestuur van een organisatie om zijn HRM-beleid inclusief evaluatie, contractvorm, 
aanwervings- en ontslagvoorwaarden van directie uit te tekenen. Dat daarbij om de zes jaar een 
verslaggeving van de evaluatie ook naar de subsidiërende overheid zou gaan, waarbij bij eventuele 
verlenging van het mandaat een duidelijke motivatie wordt gegeven, lijkt een goede oplossing om 
dit voorstel ook praktisch haalbaar te maken. 

We wijzen er ook op dat volgens de principes van ‘Goed Bestuur in Cultuur’, opgenomen in de 
beheersovereenkomsten, evaluatiemethodieken voor directie reeds zijn opgenomen. Het moet 
perfect mogelijk zijn om vanuit een positieve evaluatie mandaten te verlengen. Overigens zou het 
vervangen van contracten van onbepaalde duur door contracten van bepaalde duur ook 
ongewenste effecten kunnen genereren. Bij negatieve evaluatie wordt het bovendien moeilijk voor 
de bestuursraden om te remediëren. Het verplicht karakter van deze wijziging kan in bepaalde 
gevallen ook een maatregel zijn die in bepaalde gevallen tegen goed bestuur in gaat. 

oKo-voorstel 
• Introduceer dit als algemeen principe van goed bestuur geldend voor algemeen directeurs 

en artistiek directeurs, maar vrijwaar de zakelijk directeurs. 

• Rol dit principe uit aan de hand van een ‘comply or explain’ policy. 

Voorstel 12/Beslissingsdatum verschuiven naar 1/10, indieningsdatum naar 1/12 
Het is positief te noemen dat er meer mogelijkheden zouden komen om budgetten te herschikken 
of te herbepalen.  

Bedenkingen van de sector 
Het voorstel om de beslissingsdatum naar 1/10 te verleggen is onrealistisch en heeft een 
immense impact op heel de sector en zijn partners (buitenland, andere sectoren): op de relatie met 
vaste medewerkers, met kunstenaars, met leveranciers, met coproducenten, met buitenlandse 
partners en andere. De organisaties die werkingssubsidies via het Kunstendecreet ontvangen zijn 
geen gesloten ecosysteem. Zij hebben engagementen en contracten lopen met andere 
kunstenorganisaties, met andere sectoren binnen de maatschappij enz. Door de beslissingsdatum 
zo laat te leggen, worden organisaties gedwongen om in te gaan tegen hun eigen regels van goed 
bestuur, regels die de overheid nochtans waardeert en oplegt. 
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Hier botsen twee principes van goed bestuur met elkaar: 

• Het regeringsprincipe: de subsidiebeslissingen hebben impact op de Vlaamse begroting 
van het volgende jaar. De regering rondt intern deze begrotingsbesprekingen eind 
september, begin oktober af. Het is voor de regering dan ook logisch dat belangrijke 
subsidiebeslissingen hetzelfde ritme volgen. Dus stelt men voor dat 1 oktober voortaan de 
deadline zal zijn voor subsidiebeslissingen. 

• Het organisatieprincipe: een organisatie die pas op 1 oktober de subsidiebeslissing kent, 
heeft te weinig tijd om –rekening houdend met principes van goed bestuur – met 
eventueel ingrijpende beslissingen om te gaan. Dit zal betekenen dat velen onder hen 
intern ‘bewarende maatregelen’ willen nemen, wat zorgt voor onnodige onrust en 
potentiële instabiliteit.  

oKo-voorstel 
• Behoud de beslissingsdatum en de indiendatum zoals ze zijn.  

• Geef bij de bekendmaking van de preadviezen wel degelijk een richtbedrag mee aan de 
organisaties, zodat er op tijd bewarende maatregelen getroffen kunnen worden en de 
eventuele schade zoveel mogelijk beperkt kan worden.  

• Pas de reservenorm aan (organisaties die moeilijkheden ondervinden bij de aanleg van een 
sociaal passief.) 

• Zorg voor een instroom- en een uitstroommogelijkheid. 

• Stel een frictiebudget ter beschikking dat de organisatie ondersteunt bij het stoppen.  

• Verplaats de indiendatum voor het geactualiseerd beleidsplan  

• OKo is geen voorstander van het gebruik van projectsubsidies als opvangnet. 

• Voorstel tijdspad  

o Sectorbreed overleg met Kunstenpunt: ongoing 

o Landschapstekening : 1 september 2019 

o Formele reactie op de landschapstekening door de sector: 1 november 2019 

o Visienota + definitieve lijst prioritaire aandachtspunten: 1 april 2020 

o Reactie op de visienota door de sector: 15 mei 2020 

o Dossiers indienen: 1 oktober 2020 



 
 

 
Sainctelettesquare 19 bus 6 

 
info@overlegkunsten.org 

 
T +32 (0)2 203 62 96 

B-1000 Brussel www.overlegkunsten.org o.n. 4.323109-84 

 16 

o Preadvies / richtbedrag: 15 april 2021 

o Landschapspuzzel: 15 mei 2021 

o (Begrotingsbesprekingen: juni - september 2021) 

o Beslissing: voorstel sector 30 juni 2021 – voorstel minister 1 oktober 2021 

o Geactualiseerd beleidsplan: voorstel sector 1 februari 2022 (6 maand tijd zoals bij 
SCW)- indien besluit op 1/10 dan toch 1 april.  

Technische aanpassingen 
Voor wat betreft de technische aanpassingen opgenomen in de conceptnota beperken we ons tot 
het verlengde van wat al in de reactie op de voorstelfiches werd opgenomen: 

Vereenvoudiging van het zakelijk criterium 
De oKo-leden begrijpen de noodzaak tot vereenvoudig maar de voorgestelde vervanging van twee 
gelijkaardige onderdelen van het zakelijk criterium naar één algemener lid is niet per definitie een 
goede zaak.  

Het criterium wordt “kwaliteit en haalbaarheid van het zakelijk-financiële plan”. De moeilijkheid 
van dit criterium is dat het zo ook een kwaliteitscriterium wordt. Een zakelijk criterium moet in 
principe definieerbaar zijn, en kwaliteit is dat niet noodzakelijk op dezelfde wijze.  

Aankoopcommissie Collectie VG: benoeming voor 5 jaar, visienota na 6 maanden 
De oKo-leden begrijpen de noodzaak van deze ingreep en drukken hun vertrouwen uit dat met een 
benoeming van vijf jaar de overheid wellicht duidelijke competentieprofielen zal hanteren in het 
aanduiden van leden van de aankoopcommissie. OKo vraagt wel transparantie inzake de 
selectieprocedure van de leden voor deze commissie, alsook transparantie bij de wijze waarop het 
budget bepaald wordt.  


