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I. MANAGEMENTSAMENVATTING  

I.1 DOEL, OPZET EN CONTEXT 

De Vlaamse Brede Heroverweging is een VO-brede doorlichting van 10 beleidsdomeinen. Bedoeling 

is om aan de hand van een aantal voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke onderzoeksvragen 

tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van evidence informed policy.  

Binnen CJM hebben we deze opdracht langs twee invalshoeken bekeken: enerzijds werd in de 

breedte gewerkt en werd de begroting en de beleidsdoelstellingen (as is) in kaart 

gebracht. Anderzijds heeft het departement voor 8 thema’s de doelmatigheids -en beheersmatige 

efficiëntieoefening meer in de diepte uitgewerkt ofwel op basis van reeds voorhanden onderzoeken 

en interne expertise ofwel via extern onderzoek.   

Deze thema’s zijn:  

1. Internationaal cultuurbeleid  

2. Cultuur-en Jeugdinfrastructuur  

3. Structureel betoelaagde organisaties  

4. Beheer dynamische ruimte  

5. Subsidies met een zwakke reglementaire basis  

6. Bovenbouw  

7. Digitale transformatie  

8. Verbindingen- naar mogelijke samenwerkingen over beleidsdomeinen heen: dit onderzoek 

moet nog opgestart worden.   

 Het was de eerste keer dat het departement een dergelijke brede doorlichting van het 

beleidsinstrumentarium ondernam. Dit betekent echter niet dat het departement haar 

instrumenten en werking niet regelmatig evalueert. De decreten, onze belangrijkste 

instrumenten, kennen allen een parlementaire voorbereiding waarbinnen de regelgeving 

geëvalueerd wordt. Naast de evaluaties die binnen deze vaste beleidscyclus plaatsvinden, lopen er 

momenteel binnen het departement drie parallelle trajecten die verwant zijn met de opdracht van de 

VBH: het herijkingstraject, het project rond kwaliteitsstandaarden en het traject rond de 

vermindering van regeldruk. Deze trajecten worden kort geschetst in het rapport in hoofdstuk II 7.    
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De hele oefening kende een zeer krappe doorlooptijd waardoor we op een aantal drempels botsten 

die de kwaliteit, de diepgang en doelmatigheid van de onderzoeken enigszins ondergraven. Waar we 

verder in dit rapport bij de bespreking van de focusfiches aangeven dat voor bepaalde 

onderzoeksvragen de antwoorden nog niet voorhanden zijn, moet dit dus ook gelezen worden in het 

kader van deze heel grote tijdsdruk.  

Ondanks de moeilijke werkcontext, komen uit deze oefening zeer relevante en interessante 

resultaten naar boven. Daarom CJM pleit ervoor om deze onderzoeken een kwalitatief vervolg te 

geven, opdat de resultaten een verantwoorde en duurzame vertaling zouden kunnen krijgen in de 

beleidsvoering. Hiervoor is meer tijd en een minstens gelijkaardig onderzoeksbudget nodig.  

I.2 BEHEERSMATIGE EFFICIËNTIE EN DOELMATIGHEID  

CJM vatte deze oefening in eerste instantie op als een doelmatigheids-en efficiëntieoefening. In het 

uitwerken van groei -en besparingscenario’s kijken we in de eerste plaats dan ook of er 

efficiëntiewinsten te maken zijn op beheersmatig vlak of via een meer gerichte inzet van middelen.   

Dit uitgangspunt leverde interessante inzichten op zowel voor de interne werking van CJM als voor 

het inzetten van het bestaande beleidsinstrumentarium. Zo botsten we op minder kwalitatieve 

datasets, waardoor we niet alle door de onderzoekers opgevraagde data (in de door hen gevaagde 

format en binnen het krappe tijdspad) konden aanleveren.   

 Van de 7 onderzoeken die in het kader van de VBH werden opgezet, zijn er 5 extern gevoerd. Binnen 

4 van de 5 van de externe onderzoeken werd een benchmark met het buitenland opgenomen. 

Sowieso werd binnen elk onderzoek naar administratieve vereenvoudiging gekeken. Op basis van het 

doorlopen onderzoekstraject kunnen onderstaande vaststellingen aanleiding geven tot 

optimalisatievoorstellen.   

De benchmarks leverden een aantal relevante inzichten op het vlak van governance en 

middelenbesteding op. Verder werken een aantal goede praktijken inspirerend in het kader van 

toekomstig beleid. De discussienota rond de bovenbouw levert een 

interessant wetenschappelijk denk- en discussiekader op om vanuit een systeembenadering naar de 

bovenbouw en de rol van het departement te kijken. Zeker voor transversale thema’s als 

internationaal cultuurbeleid en digitale transformatie biedt het kader geschetst in deze nota een 

belangrijke basis voor een vervolgtraject.  
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I.3 TAKE AWAYS UIT THEMATISCHE ONDERZOEKEN (FOCUSFICHES) 

Internationaal Cultuurbeleid  

De middelen binnen het internationaal cultuurbeleid zijn versnipperd zowel binnen het departement 

als over verschillende beleidsdomeinen heen. De modellen zoals beschreven in de comparatieve 

studie internationaal cultuurbeleid kunnen inspiratie bieden om efficiëntiewinsten te realiseren 

door het volledig herdenken van de middeleninzet over het geheel van de Vlaamse overheid, 

dus door de middeleninzet van CJM, DKBUZA, FIT en Toerisme Vlaanderen beter af te stemmen. Deze 

heroverweging (en tegengaan van versnippering) van middelen gaat o.i. best gepaard met de 

heroverweging van het instrumentarium en de middelen. In de bestudeerde regio’s (Québec, 

Nordrein-Westfalen en Catalonië) zien we dat cultuur in het internationale 

cultuurbeleid een sturende rol heeft.   

  

Infrastructuur  

Een zeer relevante conclusie uit de reeds opgeleverde onderzoeken is dat het beschikbare budget 

tekort schiet om te voldoen aan de doelstelling in te zetten op toereikende duurzame infrastructuur 

voor de cultuur- en jeugdwerkingen. Deze legislatuur werden opmerkelijke inhaalbewegingen ingezet 

(extra budget beschikbaar gesteld via Regeerakkoord en Relance), hoofdzakelijk gericht op een aantal 

infrastructuren met een prominente plaats in het landschap maar ook, via de investeringssubsidies, 

beschikbaar voor een grote groep bovenlokale spelers. De uitdagingen zijn echter gigantisch en 

blijven dat ook de komende jaren. Onder andere de nood aan verduurzaming en energiebesparing, 

toenemende druk op de ruimte en veranderende ruimtenoden vergen enorme investeringen. Daar 

bovenop is te spreken van een historische achterstand in investeringen, zelfs bij de eigen 

infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap.   

De benchmark met het buitenland biedt heel wat interessante informatie en inspiratie. Het 

Departement zal deze ook in de toekomst nog consulteren bij het uitzetten van een lange termijn 

infrastructuurbeleid. De onderzoekers focussen in hun aanbevelingen vooral op opties voor het 

beheer van culturele infrastructuur, waarbij de overheid een rol opneemt als partner in plaats van als 

eigenaar. Het innen van huur, al dan niet gekoppeld aan huursubsidies, de mogelijkheid tot het 

opkrikken van huurinkomsten via commerciële events en het verhuren aan meerdere gebruikers 

worden naar voor geschoven. Ook de optie om cofinanciering te verruimen door in te zetten op 

bedrijfsmecenaat/privé investeringen wordt aangehaald. Het in detail bekijken van de haalbaarheid 

hiervan en het draagvlak zal mee worden opgenomen in het lopende onderzoek omtrent de 

financieringsinstrumenten en aanvullende financiering.  
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Structureel betoelaagde organisaties 

De centrale vraag in dit lopende onderzoek (eindrapport wordt eind oktober verwacht) was de vraag 

naar stimulering van inkomstendifferentiatie. Deze vraag werd gekoppeld aan een benchmark met 

Nederland, waarin gekeken wordt naar de de inkomstenstructuur van structureel betoelaagde 

organisaties. Het onderzoek is nog lopend, maar toch werden al interessante eerste bevindingen 

gerapporteerd.   

De Vlaamse cultuurorganisaties in de podiumkunsten (diverse disciplines) genereren gemiddeld een 

(significant) hoger percentage eigen inkomsten dan de benchmarkorganisaties uit Nederland. Voor 

musea blijkt echter het omgekeerde. Dit strookt niet met de algemeen aanvaarde perceptie dat in 

Vlaanderen organisaties in grotere mate afhankelijk zouden zijn van overheidssteun. Dat verbaast 

des te meer omdat Nederland een meer gedifferentieerd flankerend stimuleringsinstrumentarium 

kent. Hieruit kunnen we alvast indicatief afleiden dat er weinig succes qua besparing kan bereikt 

worden door in te zetten op een “shift” naar meer alternatieve inkomstenverwerving. Meer 

detailonderzoek moet deze bevinding verder onderbouwen. Tenslotte blijkt er slechts een zéér zwak 

verband tussen de grootte van de organisaties en het verwerven van eigen inkomsten.  

Bovenbouw:  

Er werd een kaderende discussienota geschreven. Een belangrijke bijdrage van deze nota is dat ze 

een wetenschappelijke systeembenadering inbrengt die de verdere discussie een duidelijk kader 

geeft. Omdat ons instrumentarium gericht is op individuele bovenbouworganisaties of afgebakende 

clusters van bovenbouworganisaties, is de interferentie tussen de organisaties en de coherentie van 

het beleidsinstrumentarium onderbelicht gebleven in voorgaande studies én in het beleid. Deze nota 

tracht dit te corrigeren door een systeembenadering in de analyse binnen te brengen om zo met 

aandacht voor de eigenheid van het culturele veld de dialoog (met de bovenbouw) te verdiepen. In 

de tweede fase moet dit de basis leggen voor een betere afbakening van functies en taken, een 

duidelijkere taak- en middelenallocatie tussen overheid en bovenbouworganisaties en een meer 

gerichte inzet - en mogelijk vereenvoudiging - van sturende instrumenten zoals 

beheersovereenkomsten.   
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I.4 TENSLOTTE   

Het rapport sluit af met aanbevelingen tot vervolgonderzoek. Naast de hierboven reeds kort 

aangehaalde relevante pistes voor vervolgonderzoek rond de bovenbouw en internationaal 

cultuurbeleid, willen we de aandacht vestigen op noodzakelijk onderzoek rond territoriale 

bevoegdheid. Het departement ziet dit als prioritair vervolgonderzoek oa in het kader van 

vervolgpistes voor de studie rond de structureel betoelaagde organisaties. Territoriale bevoegdheid 

kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Om de discussie meer diepgang te geven en 

de politieke besluitvorming hieromtrent feitelijk te voeden is meer onderzoek nodig. Centrale 

vragen daarbij zijn: Wat zijn de voorwaarden voor een lokaal cultuurbeleid en hoe maak je op 

voorhand duidelijke afspraken tussen de beleidsniveaus over een mogelijke herverdeling van 

middelen? Met andere woorden: hoe herschik je bepaalde bevoegdheden en met welke 

verwachtingen en hoe breng je dat in kaart?  

 Het departement vond dit een interessante en relevante oefening en een waardevolle aanvulling op 
de bestaande evaluatiepraktijk. We zijn dan ook benieuwd hoe ze verder vormgegeven zal worden en 
met welke bijkomende ondersteuning. 
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II. INLEIDING 

II.1 DE OPDRACHT 

 

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) betreft een VO-brede doorlichting van de begroting van de 

10 beleidsdomeinen alsook van de sociale toeslagen en kortingen. De bedoeling van de 

doorlichtingen is om aan de hand van een aantal voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke 

onderzoeksvragen tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van evidence based policy. 

Hieronder zitten ook besparingsvarianten die als doel hebben om een breed gamma aan 

mogelijkheden samen te stellen. 

II.2  AANSTURING EN BEGELEIDING 

Het beleidsdomein CJSM omvat de beleidsvelden Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Er zijn 3 ministers 

die beleidsverantwoordelijkheid dragen (minister-president Jambon, minister Dalle en minister 

Weyts). Drie entiteiten vormen het domein CJSM: 

▪ IVA Sport Vlaanderen  

▪ EVA Vlaamse Regulator voor de Media 

▪ Departement Cultuur, Jeugd en Media 

Voor de inhoudelijke oefening toonden alle entiteiten een groot engagement. Er werd van bij 

aanvang gemotiveerd gewerkt aan het beantwoorden van de minimale vragenset, het verzamelen 

van informatie en het opzetten van de nodige onderzoeken. De voorliggende rapporten tonen ook 

het resultaat van dit engagement aan. Op zich beschouwen we dit dus zeker als een interessante 

oefening.  

De entiteiten binnen het beleidsdomein CJSM vestigen echter (opnieuw) de aandacht op volgend 

onderdeel van de opdrachtomschrijving: De opdracht was/is (vrij geciteerd) “om deze 

beleidsevaluatie inclusief de strategische keuzes in het eindrapport onafhankelijk van de politieke 

voogdij te nemen”. 

De strategische knopen doorhakken (hoeveel besparing op welke uitgavenposten) zonder enig zicht 

op het financieel kader (grootteorde en verdeling van de besparingen in 2022 en volgende) en zonder 

afstemming en akkoord met de politieke voogdij, brengt de entiteiten in een onmogelijke positie. 

Onduidelijkheid en gemengde signalen maken de positie van de entiteiten zeer oncomfortabel en 
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dreigen nodeloos kwaad bloed te zetten bij het Departement Financiën & Begroting, bij de 

ministers/kabinetten, of beiden … en binnen de entiteiten zelf.  

We wensen de transparante en constructieve samenwerking die we reeds zo lang kennen en 

koesteren niet te hypothekeren. Alle strategische beslissingen die entiteiten nemen, worden als 

vanzelfsprekend in lijn met de politieke voogdij genomen. Is het dan niet voor de hand liggend dat de 

strategische keuzes ook in deze oefening deze weg (en bij voorkeur zelfs formeel) volgen ? 

Tijdscope en datakwaliteit als drempels voor extern onderzoek  

Bovenop deze moeilijke werkcontext botsen de medewerkers binnen het Departement CJM op een 

aantal drempels die de kwaliteit en de diepgang van de onderzoeken ondergraven:  

De korte doorlooptijd van de onderzoeken zorgt er enerzijds voor dat de scope van de onderzoeken 

verkleind moest worden. Hierdoor vielen bepaalde onderzoeksvragen weg (bv. bij het onderzoek 

structurele betoelaging kon niet gekeken worden naar het aspect territoriale bevoegdheid). 

Anderzijds werd in samenspraak met de onderzoekers beslist om de scope in de meeste onderzoeken 

te beperken tot het beleidsveld cultuur1. De erg korte doorlooptijd hypothekeerde de diepgang van 

de onderzoeken, waardoor de inzichten die in dit eindrapport meegedeeld worden steeds met het 

nodige voorbehoud geformuleerd zullen worden. Ter illustratie van de tijdsdruk geven we hieronder 

een ideaaltypische doorlooptijd weer voor één extern onderzoek met daaronder de doorlooptijd voor 

vijf externe onderzoeken in het kader van de VBH. Waar we verder in dit rapport bij de bespreking 

van de focusfiches aangeven dat voor bepaalde onderzoeksvragen de antwoorden nog niet 

voorhanden zijn, moet dit dus ook gelezen worden in het kader van deze heel grote tijdsdruk.  

 

 
1 Enkel voor de fiches Infrastructuur en subsidies met een zwakke reglementaire basis werd ook naar de beleidsvelden Jeugd en M edia gekeken. 
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▪ Eigen datakwaliteit: we botsten intern eveneens op minder kwalitatieve datasets, waardoor 

we niet alle door de onderzoekers opgevraagde data (in het door hen gevraagde format) 

konden aanleveren. In een normaal tijdspad kan ruimte ingebouwd worden om na te gaan of 

datacleaning en eventuele aanvulling mogelijk is, of kunnen verschillende datasets onderling 

meer consistent gemaakt worden. In dit kort tijdsbestek was dit helaas niet mogelijk  
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CJM pleit ervoor om deze onderzoeken een kwalitatief vervolg te geven, opdat de resultaten een 

verantwoorde en duurzame vertaling zouden kunnen krijgen in de beleidsvoering. Hiervoor is 

meer tijd en een minstens gelijkaardig onderzoeksbudget nodig. We verwijzen naar hoofdstuk II.6 

voor mogelijke vervolgpistes. 

II.3 SAMENWERKING BINNEN DOMEIN CJSM (AANPAK DEPT/SPORT/VRM) 

Uitvoering plan van aanpak 

Op 29/01/21 dienden we als beleidsdomein een plan van aanpak in. Daarin wezen we op de 

specificiteit van onze beleidsvelden. Dit plan van aanpak kende in het verdere verloop van het traject 

een andere uitvoering bij Sport Vlaanderen. Daarom opteerden we ervoor om de eindrapportages in 

2 aparte rapporten aan te leveren. We stemden regelmatig met elkaar af en dat deed ons besluiten 

dat de opdeling in twee rapporten de meest leesbare optie is die recht doet aan de specificiteit van 

de beleidsvelden Sport enerzijds en Cultuur, Jeugd en Media anderzijds. 

Projectgroep 

Om de opdracht uit te voeren werd gevraagd een projectgroep samen te stellen. De samenstelling 

van deze projectgroep werd generiek bepaald voor de 10 domeinen.  

In VR 2020 0412 MED.0391-1 Vlaamse Brede Heroverweging –mededeling Quater lezen we de 

opdrachtomschrijving van de projectgroep: 

De projectgroep heeft de leiding en verantwoordelijkheid over het schrijven van de doorlichting en 

het leveren van commentaar op alle aangeleverde stukken. 

Samenstelling projectgroep CJSM 

Naam Rol / Organisatie 
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Geraadpleegde experten/consortia CJSM 

Naam Rol / Organisatie 

 UAntwerpen 

 Deloitte/IDEACONSULT 

 Deloitte/IDEACONSULT 

 Deloitte/ IDEACONSULT 

 UGent, IDEACONSULT 

 Deloitte/IDEACONSULT 

 KU Leuven 

 Freelance consultant  

) Directeur IDEACONSULT 

 Deloitte/IDEACONSULT 

 Deloitte/IDEACONSULT 

 Deloitte/IDEACONSULT 

 UAntwerpen 

 UAntwerpen 

 

In totaal kwam de projectgroep voor het beleidsdomein 5 keer samen.  
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III. DEPARTEMENT CJM 

III. A. CULTUUR-, JEUGD- EN MEDIABELEID: VISIE EN MISSIE CJM 

De basis voor een cultuur- en jeugdbeleid is het publieke belang dat gehecht wordt aan de bijdrage 

die cultuur en jeugd leveren aan de opbouw van het gemeenschapsleven in Vlaanderen. Het 

regeerakkoord van 2019-2024 beklemtoont opnieuw de maatschappelijke, persoonlijke en 

economische rol die deze sectoren spelen:2 ‘Ze zorgen voor sociale cohesie, gezondheid en 

welbevinden, stimuleren burgerparticipatie en geven ruimte voor creativiteit en zelfontwikkeling’3. 

Het mediabeleid wil het belang van de mediasector voor innovatie en internationalisering versterken. 
4 

Dit alles weerspiegelt zich in de missie en de visie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het 

wil als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes 

stimuleren, met de blik op de lange termijn. Als voortrekker bouwen we aan een creatief en 

inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen. 

Onder knooppunt verstaan we: een centrum van kennis en expertise dat mensen, tendensen en 

ideeën uit de samenleving samenbrengt, denksporen ontwikkelt en helpt omzetten in beslissingen 

met een culturele impact. 

Onder culturele ruimtes verstaan we: mentale en fysieke ruimtes waar individuen en groepen (van 

jong tot oud) – in een grote dynamiek en onderlinge verwevenheid – uitdrukking geven aan cultuur 

(in zijn breedste zin), op allerlei manieren en onder allerlei vormen; ruimtes ook waarin een ‘cultureel 

(zelf)bewustzijn’ leeft. 

Onder sociale ruimtes verstaan we: mentale en fysieke ruimtes waarbinnen mensen (van jong tot 

oud) op verschillende manieren met elkaar in dialoog en interactie gaan en participeren aan de 

samenleving. 

Onder stimuleren verstaan we: er mee voor zorgen dat bestaande ideeën en initiatieven opgepikt 

worden en gerealiseerd kunnen worden of dat nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan en zich kunnen 

ontwikkelen. Dit doen we door te inspireren, te faciliteren (financieel of op andere wijze te 

ondersteunen) en advies te verlenen. 

 
2 Deze rollen worden ook onderschreven in de multidisciplinaire studie van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘De Waarde van Cultuur’ uit 2014. De begrippen ‘waarde’ en 
‘cultuur’ hebben immers zoveel betekenis dat ze er tegelijk geen meer hebben en voor interpretatie vatbaar zijn. Het onderzoek bestaat uit vier delen: een exploratie van de 
kernvraag met een afbakening van centrale begrippen zoals ‘kunst’, ‘cultuur’, ‘creativiteit’ ... en begrippen zoals ‘waarden’, ‘impact’, ‘effecten’, ‘kapitaal’ … , een inventarisatie 
van maatschappelijke vooronderstellingen en empirisch gemeten waarden, een cultuurpolitiek interpretatiekader en een overzicht van waardevolle onderzoeken en 
casestudies, telkens met korte beschrijving. De onderzoekers hebben daarbij oog voor zowel het ’meetbare’ als het ‘onmeetbare’ en staan uitgebreid stil bij cultuur als de 
maatschappelijke bouwsteen die als geen ander zin kan geven aan een mensenleven.  
3  Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024, p 169 
4 Beleidsnota Media 2019-2024. ‘Een sterk Vlaams medialandschap in tijden van digitalisering en internationalisering’ 
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De sectoren Cultuur, Jeugd en Media omvatten vele subsectoren met elk een breed 
beleidsinstrumentarium. In het kader van deze inleiding zou het ons te ver leiden om dieper in te 
gaan op de meer sectorspecifieke beleidsdoelen. We verwijzen dan ook graag naar hoofdstuk II 2 met 
een overzicht van het gevoerde beleid en de bijhorende uitgaven.  
 

III.B. LEESWIJZER OPBOUW 

 

Om dit rapport te kunnen begrijpen, is het nodig een inzicht te hebben in de aanpak van deze 

oefening. Gezien de korte doorlooptijd om deze opdracht aan te leveren hebben wij de hieronder 

beschreven werkwijze gehanteerd. Deze werkwijze wordt weerspiegeld in dit rapport.  

Plan van aanpak - Schematische voorstelling 

Deze voorstelling geeft een schematisch overzicht van de  doorlopen stappen. Dit kwam niet steeds 

noodzakelijk overeen met de chronologische volgorde. 

Sommige informatie over beheersmatige aspecten kwam bijvoorbeeld bij de informatieverzameling al 

naar boven, en de focusbepaling zat eigenlijk reeds van meet af aan mee in het denkproces.  
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Uitwerking per fase 

 

FASE 1: brede informatieverzameling en focusbepaling  

 

Een eerste stap bestond uit het bijeenbrengen van de informatie zowel over de beleidsdoelstellingen 
als de gehanteerde instrumenten: 
▪ We beschreven het beleidsinstrumentarium dat op dit ogenblik uitgerold is om onze 

doelstellingen te bereiken (as is beeld).  

▪ We inventariseerden de relevante studies die voorhanden zijn binnen het beleidsdomein rond de 
VBH-oefening. 

▪ Vervolgens beschreven we per Inhoudelijk structuurelement (ISE) de beleidsdoelstellingen, het 
aantal VTE’s dat daaraan gekoppeld is en gaven we de link met de begrotingsartikels en de 
budgetten per basisallocatie.  

▪ We beschreven per allocatie het beleidsinstrumentarium dat op dit ogenblik uitgerold is om onze 
doelstellingen te bereiken (as is beeld Begrotingsopmaak 21) en verbonden al deze informatie 
aan FASE 2 door per allocatie aan te geven in welke thematische focus (focusfiche: zie hieronder) 
deze allocatie vervat zit.  

 

FASE 2 Beheersmatige efficiëntieoefening en doelmatigheidsoefening  

 

We bepaalden voor welke items we de oefening in detail maken.  
Volgende parameters zijn in overweging genomen om deze keuze te maken: 

(1) De grootte van het budget, het aandeel in de totale begroting 

(2) Het op dit ogenblik beschikbare materiaal of de mogelijkheid om op korte termijn via 
bijkomend onderzoek nieuw materiaal te verzamelen 

(3) De mate waarin een bepaald item kan bijdragen tot een antwoord op de minimale vragenset  

 
Deze oefening leidde tot 8 items waarover focusfiches uitgewerkt werden (verwerkt in hoofdstuk II I.3 
die de link met de beleidsdoelstellingen, een werkhypothese, de beleidsinstrumenten, de 
onderzoeksvragen en mogelijke beheersmatige optimalisatievoorstellen indicatief beschrijven. Deze 
thema’s zijn:  
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1) Internationaal cultuurbeleid 

2) Cultuur-en jeugdinfrastructuur 

3) Structureel betoelaagde organisaties 

4) Beheer dynamische ruimte 

5) Subsidies met een zwakke reglementaire basis 

6) Bovenbouw 

7) Digitale transformatie 

8) Verbindingen naar mogelijke samenwerkingen over beleidsdomeinen heen  

 

In dit rapport werden de (tussentijdse) resultaten verwerkt van de eerste 7 fiches.5  

Fiche 8 is een langetermijntraject waarvan het onderzoek nog niet opgestart werd. In het kader van 
deze fiche willen we enerzijds kijken naar een fusie van roerend, onroerend en immaterieel erfgoed 
en anderzijds naar een bundeling van het instrumentarium voor het stimuleren van 
ondernemerschap en innovatie in de Vlaamse culturele creatieve sectoren. We kijken in dit 
eindrapport enkel naar thema’s binnen het departement. Mogelijke samenwerkingen over 
beleidsdomeinen heen onderzoeken en politieke haalbaarheid aftoetsen was gezien het korte 
tijdsbestek niet mogelijk voor de zomer. 

 

Onder fiche 8 ‘Verbindingen’ worden twee onderzoeken voor de middellange termijn voorgesteld. 

We gaan hier dieper op in hoofdstuk III 6 vervolgonderzoek. 

 

FASE 3 Besparings- en groeiscenario’s, (voorlopige) globale conclusies  

 

In deze fase bekijken we of de instrumenten ook doelmatig zijn: zijn de ingezette instrumenten de 
meest adequate om de geformuleerde doelstelling te bereiken? Hoe doeltreffend is het beleid 
geweest? Zijn er positieve en/of negatieve effecten? Kunnen we aangeven hoe we de doelmatigheid 
vaststellen?  
 

 
5 De in de inleiding aangehaalde fases van de externe onderzoeken (schema op p. 5) zijn dus onderdeel van fase 2 van het plan van 
aanpak. De laatste fase vermeld in het schematisch overzicht van de doorlooptijd, vormt de aanzet voor Fase 3 ‘scenario’s en 
conclusies’ in het plan van aanpak. 
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Tot slot formuleren we conclusies op basis van het doorlopen traject. Welke vaststellingen geven 
aanleiding tot optimalisatievoorstellen (inclusief scenario denken van -15% tot +15%)? Indien 
mogelijk op basis van het verzamelde materiaal bespreken we hier ook de coherentie van het 
gevoerde beleid. Volgende vragen uit de minimale vragenset worden hier beantwoord:  

▪ Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, met betrekking 
tot  grootte en soort van uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste 
instantie naar onze noorderburen wordt gekeken)? 

▪ Van welk topic is een diepgaande spending review aan te bevelen? 

▪ Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder 
bureaucratie en overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

Van plan van aanpak naar dit rapport 

De begroting is het basiswerkstuk. De gegevens over de eerste fase, de brede informatieverzameling 

zijn terug te vinden in hoofdstuk II.1, de CJM-begroting, en in hoofdstuk III.2 van begrotingsartikel 

naar basisallocatie (met uitgebreid apart katern). 

In een parallelle beweging met deze brede infoverzameling hebben we in fase 2 thematische 

focussen aangebracht die uitgewerkt werden in 7 focusfiches. We hebben 7 focusfiches gemaakt 

waaraan we van meet af aan op een diepgaandere manier naar conclusies toe gewerkt hebben.  

Deze oefening vind je terug in:  

▪ Hoofdstuk III.3. Focusfiches 

▪ Hoofdstuk III.4. Onderzoeken en scope  

▪ Hoofdstuk III.5 Scenario’s.  

 

We ronden dit geheel af met een hoofdstuk III.6. waar mogelijk vervolgonderzoek geschetst wordt.  
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HB0-1HCA2CO-IS VRT 316 316 Personeel Brussels Philharmonic/ 
Vlaams Radio Koor 

HB0-1HCA2CP-IS DAB Alden 
Biesen 

2 316 2 316 Toelage AB 

HB0-1HCA2CQ-IS DAB Gaasbeek 1 309 1 309 Toelage Gaasbeek 
HB0-1HCA2CR-IS M HKA 5 481 5 481 Toelage M HKA 
HB0-1HCA2CS-IS Antwerp 

Symphony 
Orchestra 

8 507 8 507 Vanaf 21 geconsolideerd! 

HB0-1HCA2CT-IS KANTL 560 560 Toelage aan de KANTL 
HB0-1HCA2CU-IS deSingel 6 179 6 179 Beheersovereenkomst deSingel 
HB0-1HCA2CV-IS Opera Ballet 

Vlaanderen 
26 456 26 456 Beheersovereenkomst Opera Ballet 

Vlaanderen 
HB0-1HCA2CW-IS Literatuur 

Vlaanderen 
8 751 8 751 Beheersovereenkomst Literatuur 

Vlaanderen 
HB0-1HCA2CX-IS VAF/Filmfonds 18 438 18 438 Toelage Filmfonds VAF 
HB0-1HCA5CY-IS Topstukkenfonds 563 563 Toelage voor topstukkenfonds 
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ISE M Openbare Omroep 

Dit ISE bevat slechts één ontvangstenartikel en één uitgavenartikel. De toelichting wordt geformuleerd op 

niveau van het artikel.  
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Na overleg hebben ze zich wel akkoord verklaard een aantal nieuwe inkomstenbronnen voor te 

stellen die omgekeerd zouden kunnen leiden tot een lagere dotatie. De VRT heeft in het verlengde 

van deze gesprekken een beknopte nota toegestuurd op 18 maart die, voor de goede orde, niet 

goedgekeurd werd door de eigen Raad van Bestuur en die enkele pistes op tafel legt voor mogelijke 

extra inkomstenbronnen. 

In overleg met het kabinet van minister Benjamin Dalle is besloten om de VRT uit de heroverweging 

van het Departement CJM te halen en niet mee te tellen in de totale omzet van het Departement. Dit 

is ook zo meegedeeld op de projectwerkgroep van 19 maart. 

Budget buiten scope: 287 391 000 euro 

HBO-1HBA2AE-WT Tewerkstelling 

Binnen dit begrotingsartikel vallen de DAC-dossiers (1HC057) en de GESCO-dossiers (1HC058) buiten 
scope. Beiden zijn eindig en aflopend.  

De VIA-dossiers (1HC026 en HC027) werden eveneens niet meegenomen in de heroverweging. Deze 
middelen zijn vastgelegd door de regering, vakbonden en werkgevers en zijn niet voor nieuwe 
deliberatie vatbaar. Ze liggen vast in een interprofessioneel akkoord dat niet onderhevig is aan 
besparingen die buiten het forum van het tripartite-overleg bepaald kunnen worden. 
 
Budget buiten scope: 35 115 000 euro 
 
HBO -1HBA2AF-WF Collectie Vlaamse Gemeenschap beheer 
 
Aan het einde van de vorige legislatuur zijn over het beheer van de Collectie Vlaamse Gemeenschap 
drie scenario’s voorgelegd aan het kabinet. Na grondige bespreking is er op 12 december 2018 
beslist dat de huidige vorm van werken best wordt aangehouden. Het heeft dus op dit ogenblik geen 
zin dit gesprek opnieuw te voeren aangezien er geen nieuwe elementen aan de discussie toegevoegd 
kunnen worden. 

 
Budget buiten scope: 1.451.000 euro 
 
HBO-1HBA2BB-PA Duurzame Cultuur- en Jeugdinfrastructuur (fonds infrastructuur Cultuur en Jeugd) 
 
Aangezien het om energieleningen gaat voor gesubsidieerde organisaties cultuur & jeugd, is het 
buiten de budgetscope gehouden. 

 

Budget buiten scope: 176 000 euro 
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HBO-1HEI2LY-IS E.V.A Vlaamse regulator voor de Media (VRM) 
 

Als EVA zal de VRM zelf een analyse (zie hoofdstuk II 3) uitvoeren en werd ze buiten de budgetscope 

van de CJM-fiches gehouden. 

 

Budget buiten scope: 1 473 000 euro   
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Focus 

III.3 FOCUSFICHES 

01 Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 

Onderzoek UAntwerpen/ 14.07.2021 

 

 / 
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1. Beleidsdoelen 
 

Het Vlaams regeerakkoord staat een ambitieus en coherent internationaal beleid voor. Die ambitie 
slaat ook op het Internationaal Cultuurbeleid (ICB). De beleidsnota cultuur stelt voorop om het 
interregionaal en internationaal cultuurbeleid te versterken, te richten en uit te bouwen. 
 
De basis voor het huidige beleid ligt in de “Algemene kaderrichtlijn internationaal cultuurbeleid” (VR 
2018 2007 MED.0319/1) uit 2018. Deze kaderrichtlijn tekende scherpere definities uit voor het ICB en 
verruimde het instrumentarium (o.a. met culturele handelsmissies) vanuit oogpunt om het 
internationaal cultuurbeleid strategischer in te zetten en te verduurzamen. De nota focust 
voornamelijk op het beleid en de instrumenten die verbonden zijn aan de minister van Cultuur en 
haalt enkel zijdelings andere overheidsactoren aan. Nochtans zijn sinds 2009 de internationale 
culturele activiteiten van actoren als Departement Buitenlandse Zaken en Kanselarij, Toerisme 
Vlaanderen en in mindere mate Flanders Investment & Trade (FIT) sterk toegenomen.  
Een beleid dat die activiteiten mee in rekening houdt, is nodig om een coherent Vlaams 
internationaal cultuurbeleid te voeren. De beleidstoelichting 2021 kondigt een gezamenlijk beleid 
aan dat wordt uitgewerkt door het Departement CJM met Buitenlandse Zaken, FIT en Toerisme 
Vlaanderen over culturele presentatie en representatie in het buitenland. 
 

2. Overzicht gevatte beleidsinstrumentarium 
 

- Beleidskader: BBT, “Algemene kaderrichtlijn internationaal cultuurbeleid” (VR 2018 2007 
MED.0319/1), sectorale beleidsopties en visies. 

- Sectorale decreten (kunsten, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, 
circusdecreet): werkingssubsidies algemeen en specifieke projectsubsidies voor internationale 
activiteiten. 

- Internationale en verdragsrechtelijke engagementen: Taalunieverdrag, Culturele Verdragen 
(Nederland, Franse Gemeenschap, …) en Memoranda van Verstandhouding (Huis deBuren, 
Vlaams-Marokkaans culturenhuis, …). 

- Subsidies met rechtsgrond in jaarlijks uitgavendecreet: bilaterale projectoproepen, 
facultatieve subsidies. 

 
 

Het beleidsinstrumentarium van het beleidsdomein Kanselarij en Buitenlandse Zaken en 
Toerisme Vlaanderen wordt in deze oefening niet rechtstreeks onderzocht. 
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3. Begroting 
 
In de cultuurbegroting zijn er aparte ISE’s voor het internationaal beleid. 
 

- Onder ISE internationaal zijn er 2 allocaties voor niet-internationale dossiers. Deze worden 
hier buiten beschouwing gelaten. 

- Ook wordt de werkingssubsidie van de Nederlandse Taalunie (NTU) aangerekend op de ISE 
internationaal. Het alloceren op internationale kredieten is er omwille van het karakter van de 
NTU: een supranationale verdragsrechtelijke organisatie tussen Nederland en Vlaanderen. De 
werking van de NTU is voor het grootste deel te kaderen in het taalbeleid; de internationale 
aspecten zijn daar een onderdeel van. Het grootste deel van de 3.2 mio euro die naar de NTU 
gaat, wordt besteed aan taalbeleid. 

- Daarnaast zijn er middelen voor internationale promotie en werking ondergebracht bij de 
fondsen en steunpunten. Deze staan verspreid over andere ISE. 

 
Volledigheidshalve worden hier ook de budgetten voor Jeugd en Media weergegeven:  
 

ISE VAK (in duizend euro) 

Internationaal en interregionaal cultuurbeleid 9.209 

Internationaal en interregionaal jeugdbeleid 328 

Internationaal en interregionaal mediabeleid 1.009 

Totaal 10.546 

 
Bij de 9.209 mio wordt opgemerkt dat slechts om en bij 400K facultatieve middelen zijn. NTU (3.2 
mio), Eurimages (0.8 mio), de Vlaams-Nederlandse instellingen (1.8 mio) en de sectorale middelen 
voor internationale projectondersteuning binnen de decreten maken het gros uit van de middelen. 
 
Buiten deze financiële scope vallen de middelen die: 

- het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken inzet op culturele diplomatie (ca. 2 mio)  
- Het Agentschap FIT inzet op de culturele omkadering van handelsmissie (ad hoc 2 mio) 
- Toerisme Vlaanderen inzet bij haar buitenlandposten, o.a. voor de cultureel-toeristische 

promotie van Vlaanderen 
 
Dit zijn grote bedragen in vergelijking met de inzet van CJM. In een vervolgonderzoek worden deze 
middelen – van fondsen en van andere VO-entiteiten – best volledig in kaart gebracht in het kader 
van een bestedingsanalyse internationaal cultuurbeleid. Het is duidelijk dat we niet kunnen spreken 
van een gecoördineerd ICB. 
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aan fondsen en steunpunten, is het huidige instrumentarium bij CJM statisch, weinig stuurbaar en is 
er weinig tot geen ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
 
Herijking en hernieuwing is nodig om een performant en pertinent ICB te kunnen blijven voeren. Hier 
situeert zich de relevantie van dit onderzoek. 
 
De onderzoeksvraag luidt hierbij als volgt: Wat kunnen we leren uit een benchmark over het beleid 
en de instrumenten van het internationaal cultuurbeleid in het buitenland? Het doel is om aan de 
hand van een internationale analyse van modellen en tendensen tot een kader te komen waaraan 
het Vlaamse Internationaal Cultuurbeleid kan worden afgetoetst. 
 
Om dit op een overzichtelijke wijze te kunnen visualiseren, wordt de matrix gehanteerd met op de X-
as  culturele diplomatie aan de ene kant en culturele relaties aan de andere kant; op de Y-as overheid 
versus werkveld (=leading vs follow the actor). Door dit onderzoek zal het mogelijk worden de 
werking van het Vlaams ICB vanop een afstand te beschouwen (te objectiveren) en zo de knelpunten 
en opportuniteiten beter in beeld te brengen.  

 

Onderzoeksmethodiek 

In een kortlopende studie (15 mei tot 18 juni 2021) in opdracht van het Departement CJM heeft het 
Centrum Cultuurmanagement en Cultuurbeleid van de Universiteit Antwerpen een eerste, beknopte 
scan uitgevoerd van de actuele modellen van het Internationaal Cultuurbeleid van een aantal landen 
en regio’s. 

De studie is een beschrijvende analyse op basis van deskresearch, interviews en literatuurstudie. Het 
proces waarop het onderzoek tot stand gekomen is, was cocreatief en iteratief. Iedere week werden 
interviews afgenomen van een academicus en een beleidsmedewerker uit het betrokken land/regio 
(cfr. lijst van geïnterviewden). Op het einde van iedere week werden tijdens een kort 
feedbackmoment met het Departement CJM de cases besproken en konden er nog vragen gesteld 
worden. Op basis daarvan zochten de onderzoekers bijkomende informatie en/of vulden ze sommige 
bevindingen aan. Parallel werden ook recente studies en literatuur doorgenomen die als theoretische 
basis dienden voor het onderzoek. Dit proces van cocreatie werd door beide zijden als leerrijk, nuttig 
en efficiënt ervaren.  

De landen/regio’s werden in overleg met het departement geselecteerd. Er werden drie landen en 
drie deelstatelijke entiteiten gekozen: Nederland, Frankrijk, Duitsland enerzijds, Noordrijn-Westfalen, 
Catalonië en Québec anderzijds. 

De verschillende landen en regio’s werden telkens vergeleken op de volgende ijkpunten:  
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- Structuur: is het ICB een aparte beleidslijn of maakt dit deel uit van het cultuurbeleid dan wel 
het beleid buitenlandse zaken? Waar gebeurt de aansturing van het internationaal 
cultuurbeleid? Welke afdelingen/ ministeries of agentschappen zijn betrokken?  

- Doelstellingen en prioriteiten: wat zijn algemene en meer specifieke doelstellingen van het 
ICB? Welke prioriteiten worden gehanteerd? 

- Instrumenten: wat is het repertoire aan uitvoeringsinstrumenten? 
- Budget. 
- Samenwerkingsvormen tussen entiteiten: hoe wordt er afgestemd met het EU-beleid? Hoe 

gebeurt coördinatie en coherentiebewaking tussen overheidsactoren? 
- Evaluatie: hoe meten ze de impact van het beleid en de instrumenten en wordt er 

geëvalueerd?   

Daarbij wordt gekeken hoe het Internationaal Cultuurbeleid zich ontwikkelt binnen het krachtenveld: 
buitenlands beleid versus cultuurbeleid, en overheidsbeleid versus bottom-up dynamiek vanuit het 
werkveld. 

Gezien de korte tijdspanne moet het onderzoek eerder gezien worden als een eerste scan. Om een 
dieper inzicht te bekomen is vervolgonderzoek aangewezen waarbij vanuit het oogpunt van het 
Vlaams beleid bepaalde interessante aspecten verder uit te diepen zijn, bv. de doorontwikkeling van 
het instrumentarium, interdepartementale samenwerkingsvormen, de coherentie met het 
‘binnenlandse’ cultuurbeleid en gerichte internationaliseringsondersteuning op vlak van kunsten of 
erfgoed. 

Uit de beschrijvende analyse volgen een aantal conclusies en tendensen voor het internationaal 
cultuurbeleid. De verschillende uitdagingen en discussiepunten van het Vlaams ICB komen hierin naar 
voor. 

Onderzoeksresultaten 

Het beknopte comparatief onderzoek had als opzet om vanuit buitenlandse modellen en tendensen 
in het internationaal cultuurbeleid een eerste toetsingskader aan te reiken voor de opzet, inzet, 
doelmatigheid en effectiviteit van het Vlaams internationaal cultuurbeleid. Het comparatief 
onderzoek trekt een aantal conclusies over de modellen die in het buitenland worden gehanteerd en 
tendensen die zich aftekenen. Samengevat zijn deze: 

Structuur 

1. De grotere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, kunnen bogen op een lange culturele traditie. 
Zij beschikken over een grote – lees dominante – cultuur die erop gericht was/is om haar taal 
en cultuur in de wereld te verspreiden. Waar het ICB in de eerste plaats aangestuurd werd 
door Buitenlandse Zaken en gericht was op haar taal en cultuur in de wereld te verspreiden, 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 52 van 158 VBH 14.07.2021 
 

wordt er nu meer rekening gehouden met lokale noden. De coördinatie met het cultuurbeleid 
wordt groter en is gericht op wederkerigheid. Kleinere naties en regio’s, zoals Noordrijn-
Westfalen, Québec en Catalonië, beschouwen het ICB meestal als een verlengstuk van hun 
intern cultuurbeleid en richten inspanningen op uitbouw van netwerken met het middenveld 
en de cultuursector ter plekke. 
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Visie, doelstellingen en prioriteiten 

2. De verbreding van het cultuurbegrip naar de creatieve industrieën in de onderzochte landen 
is opvallend, zoals ook de evolutie zich afgetekend heeft in de Europese en multilaterale 
context (OESO). Het maakt dat het beleidsmatig spanningsveld zich niet langer enkel afspeelt 
tussen cultuur en buitenlands beleid maar ook met het economisch beleid. In Nederland is de 
beleidsnota ICB het resultaat van een gemeenschappelijke en gecoördineerde denkoefening 
van Buitenlands Zaken, Cultuur en Economisch beleid. 

3. Geografische prioriteiten zijn niet meer dominant in de bepaling van het ICB. Voor de grote 
landen, zoals Frankrijk en Duitsland, geldt de hele wereld als hun speelveld. Er zijn geen 
specifieke geografische prioriteiten vastgelegd, hoewel de band met de voormalige kolonies 
wel sterk blijft. Ook in Nederland is men afgestapt van een lijst van geografische landen waar 
men mee samenwerkt. Enkel voor de landen waarmee Nederland historisch gezien een 
gemeenschappelijk erfgoed deelt, wordt vanuit erfgoed actief ingezet op samenwerking, 
digitalisering en een tentoonstellingsbeleid (en restitutiebeleid). 

4. Een sterke positie en ontwikkeling van de eigen culturele sector wordt ook in alle 
landen/regio’s als belangrijk aandachtspunt vooropgesteld. Daarbij is de rol van creatieve 
bedrijfjes voor de ontwikkeling van buitenlandse markten een prioriteit. Québec en Catalonië 
zien hun internationale openheid als groot voordeel vanuit dit perspectief. Voor de grotere 
landen zijn het belang van culturele diversiteit en de aandacht voor wereldculturen in eigen 
land een prioriteit. Vooral in Frankrijk is dit laatste van groot belang in het ICB. In Duitsland 
staat de vrijheid van de kunsten centraal, maar krijgt ook samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld grotere aandacht in het formuleren van de prioriteiten. De 
wederkerigheid in de relaties is dus een belangrijk aandachtspunt.  

5. Federale structuren: in landen met een federale structuur wordt het ICB op het federale 
niveau aangestuurd door het buitenlands beleid, maar wel in samenwerking met cultuur 
en/of ontwikkelingssamenwerking. Dit is heel duidelijk in Duitsland en in Spanje. Op regionaal 
niveau vertrekt het ICB vanuit cultuur, maar steeds vaker ook in samenwerking met 
economie. In Catalonië bijvoorbeeld werkt het ICEC (Catalan Institute for Cultural Companies) 
samen met het Departement Economie. Voor het promoten van de Catalaanse creatieve 
bedrijven wordt specifiek een bedrag van het Departement Economie toegewezen aan het 
Departement Cultuur. In Québec is het ministerie van Internationale Relaties en Francofonie 
een belangrijke partner voor het ministerie van Cultuur. Het ministerie van Cultuur blijft 
echter wel autonoom in het bepalen van het ICB. 
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Instrumenten 

6. In alle cases is het ICB een complex gebeuren waarbij een divers instrumentarium is 
ontwikkeld vanuit Buitenlandse Zaken en vanuit Cultuur. De zoektocht naar een optimale 
coördinatie is een rode draad doorheen de verschillende cases. Hiertoe is vaak een aparte 
structuur gecreëerd die moet toezien op die coördinatie. Meestal is deze structuur op afstand 
geplaatst zodat die ook flexibel en autonoom kan werken (arms’ length), weliswaar met een 
duidelijk afsprakenkader met de overheid. In Duitsland wordt dit toevertrouwd aan het 
Goethe-Instituut én aan het Instituut voor Buitenlandse Culturele Betrekkingen (Ifa). 
Eenzelfde situatie geldt in Frankrijk met het Institut Français en de stichting Alliance Française. 
In Québec zijn het de Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en de Société de 
Développement des Entreprises Culturelle (SODEC). In Catalonië zijn dit het ICEC en Institut 
Ramon Llull. 

In de diverse cases stelden we ook vast dat een thematische aanpak aan belang wint. Het 
biedt ook de mogelijkheid om alle betrokken partners rond één thema te verenigen en de 
impact en uitstraling ervan te verhogen. De afdeling Seasons binnen het Institut Français 
werkt rond overkoepelende thema’s die actueel zijn in de sector en samenleving. 

Budget/middelen 

7. De verschillende budgetten zijn per land/regio niet in eerste instantie vergelijkbaar, al was het 
maar omwille van de verschillen in schaal. Naast de grootorde van middelen komt naar voor 
dat de bestudeerde landen en regio’s streven naar inhoudelijke en technische gecoördineerde 
inzet van middelen. 

Samenwerking 

8. Samenwerking is van groot belang voor het ICB wegens de relevantie van het onderwerp voor 
een groot aantal domeinen. Coöperatie geschiedt in de verschillende landen/regio’s dan ook 
op diverse niveaus, al verschilt de wijze waarop deze is georganiseerd sterk. Om te beginnen 
is er de samenwerking tussen de betrokken ministeries. In Nederland wordt coherentie 
gegarandeerd door een gemeenschappelijke strategie van de drie ministeries (Cultuur, BUZA, 
Economie). Daarnaast bevorderen ook de HGIS6-middelen de samenwerking en afstemming 
van de verschillende partijen. In Québec komen de hoofdlijnen van de strategie van het ICB 
van het ministerie van Cultuur tot stand in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, al ligt hier wel de volledige autonomie bij Cultuur. In Noordrijn-Westfalen is de 
samenwerking met de centrale overheid (Duitsland) opvallend. Zo hebben de deelstaten 
zeggenschap op de landelijke politiek via vertegenwoordiging in de Bondsraad, zijn er 
verschillende thematische werkgroepen opgericht die de verschillende niveaus verenigen en 

 
6 Homogene Groep Internationale Samenwerking 
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vinden geregeld conferenties plaats. Ook van belang is de mate waarin de actoren die instaan 
voor de uitvoering van het ICB samenwerken. In Nederland plaatst men bijvoorbeeld een 
grote autonomie bij de fondsen en posten in het buitenland maar is er ook op dit niveau zeker 
sprake van samenwerking. Dutch Culture staat in voor de coördinatie en de ondersteuning. 
Dutch Culture is verantwoording verschuldigd aan zowel Buitenlandse Zaken als aan Cultuur. 
In Frankrijk is het ‘Institut Français’ en de stichting Alliance Française verantwoordelijk voor 
het grote netwerk van cultuurcentra in het buitenland. Bovendien is er een 
gemeenschappelijk directoraat van het Franse Culturele netwerk in het buitenland. In Québec 
is er sprake van steeds meer samenwerking tussen de SODEC en CALQ wat betreft de 
financiering van projecten. En in Catalonië zijn de werking van het ICEC en het Instituut 
Ramon LIull aanvullend aan elkaar.  

Evaluatie  

9. Het ICB wordt op diverse manieren geëvalueerd. Zo kan een evaluatie van het ICB op 
beleidsniveau plaatsvinden. Dit is het geval in Nederland waarbij het vorige kader van het ICB 
wordt geëvalueerd nadat de strategische visie van het nieuwe kader tot stand is gekomen. 
Verschillend is ook de wijze waarop geëvalueerd wordt. In Nederland vertrekt de evaluatie 
vanuit de Theory of Change. Er wordt gekeken naar de invloed van het beleid en zijn 
instrumenten, eerder dan naar de impact. In Duitsland is er geen evaluatie van het ICB in zijn 
geheel. Dit aspect laat men bewust open en staat opnieuw in relatie tot de vrijheid van de 
kunsten. 

Conclusies en pistes voor vervolgtraject  

 
Vanuit dit kader zien wij volgende (eerste) elementen die belangrijk zijn in de heroverweging.  

Coördinatie vanuit het cultuurbeleid 

Hoewel buitenlands cultureel beleid zoals politieke of economische samenwerking kan gezien worden 
als een onderdeel van buitenlands beleid, werkt buitenlands cultuurbeleid op een andere tijdsschaal 
en via andere methodes dan de diplomatie. Uit de scan komt deze evolutie naar voor. De traditionele 
instrumenten voor het buitenlands beleid (verdragen, diplomatie, huizen) maken plaats voor een 
directere aanpak, waarbij investeren in netwerken, human capital en verbinden van culturele ruimtes 
de hoofdtoon voeren. De coördinatie met het cultuurbeleid wordt groter en is uitdrukkelijk gericht op 
wederkerigheid. De ‘19e-eeuwse natiestaten’ hertaalden hun klassieke buitenlandmodel (push 
model) naar een model van initiatieven of agentschappen dat meer onafhankelijk staat van de 
klassieke diplomatie en gericht is op het uitbouwen van relaties (push and pull). Kleinere of 
opkomende naties en regio’s, zoals Noordrijn-Westfalen, Québec en Catalonië, beschouwen het ICB 
uitdrukkelijk als een verlengstuk van hun intern cultuurbeleid en richten inspanningen op de uitbouw 
van netwerken met het middenveld en de cultuursector ter plekke. Dit model laat ook een betere 
koppeling toe met de innovatieve, dynamische en intellectuele ruimtes in het buitenland. De 
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ontwikkeling van instrumentaria langs de ‘cultuurkant’ in de matrix is opvallend. Deze evolutie is 
langs Vlaamse kant ook af te lezen aan de ontwikkeling van bv. De Brakke Grond, dat in de jaren 80 
ontstond als fysiek huis en presentatieplatform in Amsterdam (push model) en zich nu verder 
ontwikkelt tot een netwerkgerichte organisatie (push and pull, tweerichtingsmodel). De opbouw van 
culturele relaties vormt een aanknopingspunt en kader (soft power) om politieke en economische 
relaties mee uit te kunnen bouwen. 

Ontwikkeling breed instrumentarium, gericht op wederkerige netwerkrelaties 

Het instrumentarium dat de bestudeerde landen en regio’s hanteren is tegelijk uitgebreid en gericht. 
Het instrumentarium reikt duidelijk voorbij een loutere subsidie-ondersteuning, en zet in op 
netwerkontwikkeling en -ondersteuning tot gerichte organisatie-ondersteuning op vlak van specifieke 
domeinen (erfgoed, architectuur, design…). Zoals gezegd wordt de aansturing vanuit cultuurbeleid als 
preferentieel gezien. 

In deze nieuwe modellen is een centralisatie of minstens diepe coördinatie van de budgettaire 
inspanningen vanuit de verschillende bevoegdheden (Cultuur, Buitenlandse Zaken, (creatieve) 
Economie) aan de orde. Met de klemtoonverschuiving van klassieke, diplomatieke structuren en 
aanpak, naar een aanpak gedreven vanuit culturele organen. Al wijst de scan uit dat er geen 
‘standaard’ is in de organisatie langs overheidskant van inkomend en uitgaand cultureel verkeer, toch 
lijkt het voor zich te spreken dat effecten doelmatiger te bereiken zijn als ‘ministeries van cultuur’ 
zich tot elkaar richten, of minstens de culturele relaties gelegd worden door mensen die grote 
vertrouwdheid, netwerk en expertise in hun cultuursector hebben. 

De klemtonen die we zien zijn dus: een sterke coördinatie vanuit, en samenhang met het interne 
cultuurbeleid, waarbij het internationaal werken zich in grote mate richt op netwerkfuncties (middels 
instrumentariumontwikkeling als culturele verbindingsfiguren, autonome of ondersteunende 
netwerkorganisaties, matchingfunds e.d.). 

Budgettaire inspanningen (-15% / + 15%) 

De beleidstoelichting 2021 kondigt een gezamenlijk beleid aan dat wordt uitgewerkt met 

Buitenlandse Zaken, FIT en Toerisme Vlaanderen over culturele presentatie en representatie in het 

buitenland.  Daarom werd beslist om eerst een kader uit te werken waarbinnen zo’n coherent beleid 

gevoerd kan worden. Daarom werd in een extern uitbestede studie het beleidskader in kaart 

gebracht van onze 3 buurlanden en 3 vergelijkbare regio’s.  

Zoals boven vermeld zijn de CJM-middelen voor Internationaal Cultuurbeleid bescheiden. De 
beknopte voorstudie laat niet toe om een diepere analyse te maken van middeleninzet in vergelijking 
met het buitenland. Maar als we naar de schaal van de instrumentaria van de buurlanden en regio’s 
kijken dat is het duidelijk dat de huidige middeleninzet voor internationale culturele relaties een 
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minimum minimorum is. Efficiëntiewinsten ziet het departement minder in een +15% of -15%-
oefening, dan wel in het volledig herdenken van de middeleninzet over het geheel van de Vlaamse 
overheid, dus: de middeleninzet van CJM, DKBUZA, FIT en Toerisme Vlaanderen beter op elkaar 
afstemmen. Deze heroverweging (en tegengaan van versnippering) van middelen gaat o.i. best 
gepaard met de heroverweging van het instrumentarium en de middelen. Het ICB van de bestuurde 
regio’s geeft aan dat cultuur een sturende rol heeft.  

De modellen zoals beschreven in het onderzoek kunnen daartoe inspiratie bieden. Verder onderzoek 
is aangewezen op de diverse onderdelen van de eerste comparatieve analyse. 
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02 Infrastructuur 

Onderzoek IDEACONSULT/ 14.07.2021 
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1. Beleidsdoelen  
 
ISE B – investeren in infrastructuur 
 
Om een cultuur- en jeugdwerking te ontwikkelen, is het essentieel dat cultuur- en jeugdorganisaties 
over een aangepaste infrastructuur beschikken. Het Departement CJM stelt enerzijds infrastructuur 
van de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking aan cultuur- en jeugdorganisaties en biedt anderzijds 
via investeringssubsidies en energieleningen aan organisaties de mogelijkheid om hun infrastructuur 
te verbeteren of uit te breiden. 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zet zich in voor toereikende duurzame infrastructuur en 
bouwt aan een consistent en performant cultuur- en jeugdinfrastructuurbeleid. In dit kader werd al 
heel wat voorbereidend onderzoekswerk verricht, zowel intern als via opdrachten aan externen. Naar 
aanleiding van de Vlaamse Brede Heroverweging en met als specifieke insteek de vragen die hierbij 
voorliggen, werd een bijkomend onderzoek opgestart dat verder bouwt op de reeds beschikbare 
resultaten. De langetermijnvisie voor cultuur- en jeugdinfrastructuurbeleid is echter nog een ‘work in 
progress’. Dit rapport schuift dus met het nodige voorbehoud een aantal pistes naar voren met 
tussentijdse conclusies. Ook na deze oefening werkt het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
verder aan de strategie voor cultuur- en jeugdinfrastructuur. 
 

2. Overzicht gevatte beleidsinstrumentarium 
 
De oefening kijkt enerzijds naar de ‘eigen infrastructuur’, de cultuur- en jeugdinfrastructuur die in 
eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap of waarvoor zij de eigenaarsverplichtingen opneemt. 
Anderzijds komt ook de bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur in het vizier waarvoor bestaande 
financieringsinstrumenten mogelijkheden bieden tot ondersteuning. 
 

1. Beheer eigen infrastructuur 
 

2. Investeren in bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur 
 

a. Investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur  
b. Investeringssubsidies sectorale prioriteiten  

i. Het automatiseren van theatertrekken 
ii. Toegankelijkheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur 

iii. Het energiezuiniger maken van cultuur- en jeugdinfrastructuur 
c. Investeringssubsidies op naam 
d. Energielening 

 
De gratis energiescans jeugdwerk vallen in 2021 onder de relanceprojecten jeugdinfrastructuur. Ze 
vormen als dusdanig geen recurrent beleid en vallen niet binnen de scope. 
De oefening stelt de bestaande instrumenten niet in vraag. Momenteel loopt reeds een onderzoek 
naar aanvullende financiering dat de bestaande financieringsinstrumenten, die het Departement 
aanbiedt, evalueert en andere opties onderzoekt naar bruikbaarheid en draagvlak. Zo kunnen we 
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Ter verduidelijking hierbij:  
- De weergegeven budgetten zijn deze voor 2021. De middelen die de Vlaamse Regering in haar 

meerjarenraming heeft toegekend voor culturele topinfrastructuur verschillen van jaar tot 
jaar, waardoor het totaal beschikbare jaarlijkse bedrag voor cultuur- en jeugdinfrastructuur 
fluctueert.  

- 1HB031 en 1HB032 staan op nul omdat zeer moeilijk in te schatten is hoeveel exact voor 
onderhoud dan wel investeringen in eigen infrastructuur nodig zal zijn. Omdat dit 
basisallocaties zijn onder eenzelfde begrotingsartikel als de als ‘buffer’ benoemde 
basisallocatie 1HB029 kunnen we hier in min gaan naargelang de concrete noden, dit zolang 
het totaal op begrotingsartikel HB0-1HBA2BB-WT positief blijft.  

- Investeringssubsidies voor grote cultuur- en jeugdinfrastructuur vallen ook binnen de scope 
maar hiervoor staan standaard geen kredieten ingeschreven. Op voordracht van de minister 
neemt de Vlaamse Regering een beslissing om hiervoor bijkomende middelen in te schrijven 
in de begroting van het departement. Hiervoor worden telkens aparte basisallocaties 
aangemaakt. De specifieke projecten voor 2021 zijn opgenomen in de brede 
informatieverzameling. 

- Voor ad nominatim investeringssubsidies worden tevens aparte basisallocaties aangemaakt. 
 
4. Te verwerken onderzoek en studies  

 
Voor het ontwikkelen van een consistent en performant cultuur- en jeugdinfrastructuurbeleid 
voerden externen al verschillende interne trajecten en onderzoeksopdrachten uit.  
 
Intern worden/werden volgende zaken opgenomen:  
 

- Vooronderzoek, interne en externe consultatie en aanzetten visievorming omtrent cultuur- en 
jeugdinfrastructuur. 

- Interne evaluatie van het BVR betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor 
culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.   

- Voorbereiding strategisch kader omtrent het aanvragen en de toetsing van 
investeringssubsidies voor grote cultuur- en jeugdinfrastructuur en investeringssubsidies op 
naam. 

- Voorstel van te onderzoeken besparing- en groeiscenario’s voor de eigen infrastructuur en 
voor de investeringssubsidies op basis van de beschikbare resultaten van de afgeronde of 
lopende onderzoeken. 

 
Volgende onderzoeken werden reeds uitgevoerd of opgestart en de (tussentijdse) resultaten worden 
meegenomen in het onderzoek.  
 
 

- Voorbereidend traject BVR betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele 
infrastructuur met bovenlokaal belang (Evaluatie FoCI-reglement). 
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- Uitgevoerd door IDEA Consult – looptijd 2020 – Onderzoek ter voorbereiding van de opmaak 
van een nieuw BVR betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele 
infrastructuur met bovenlokaal belang. Het rapport is hier raadpleegbaar. 
 

- Scenario’s cultuur- en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap - Uitgevoerd door 
IDEA Consult – looptijd november 2019 - april 2021 - Het onderzoek werkt toekomstscenario’s 
uit voor het beheer van de culturele en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap en 
evalueert deze op een kritische manier. Het doel is onderbouwde mogelijkheden aan te 
bieden voor de korte en de lange termijn waarbinnen het Departement CJM strategische 
keuzes kan maken. Het rapport is bedoeld voor intern gebruik.  
 

- Onderzoek financieringsinstrumenten voor cultuur- en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal 
belang  - In uitvoering door Universiteit Antwerpen - maart 2021 tot heden - Tot op heden 
wordt vanuit de Vlaamse Overheid geïnvesteerd in cultuur-en jeugdinfrastructuur via 
investeringssubsidies. Het Departement CJM wenst zicht te krijgen op mogelijke 
financieringsmechanismen die de Vlaamse overheid zou kunnen aanbieden aan verschillende 
actoren die initiatieven inzake de realisatie van cultuur-en jeugdinfrastructuur wensen op te 
starten, hun toepasbaarheid en hun draagvlak in de cultuur-en jeugdsector.  
 

- Voorbereidend onderzoek voor de inventarisatie van cultuur- en jeugdinfrastructuur - In 
uitvoering door IDEA Consult en Cronos – maart 2021 tot heden - Het onderzoeksproces en de 
resultaten van dit onderzoek moeten het Departement CJM in staat stellen om een opdracht 
te geven tot de opbouw van een databank over de cultuur- en jeugdinfrastructuur in 
Vlaanderen.  

 
Volgend onderzoek werd bijkomend uitbesteed aan het consortium Deloitte/IDEA Consult in het 
kader van de Vlaamse Brede Heroverweging:  

o Benchmark met infrastructuurbeleid in vergelijkbare Europese lidstaten  
o Doorrekenen van besparingsscenario’s voor de eigen infrastructuur en voor de 

investeringssubsidies  
 

5. Samenvatting onderzoek 

 
Onderzoekshypothese in het kader van doelmatigheid en beleidseffectiviteit 
 
In deze oefening wordt gekeken naar: 

- Welke zijn realistische besparing- of groeiscenario’s voor de eigen infrastructuur op basis van 
de beschikbare resultaten van de afgeronde of lopende onderzoeken? In welke mate zijn deze 
wenselijk? 

- Welke zijn realistische besparing- of groeiscenario’s voor de investeringssubsidies op basis van 
de beschikbare resultaten van de afgeronde of lopende onderzoeken? In welke mate zijn deze 
wenselijk? 
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- Kan inspiratie voor een bijsturing van het infrastructuurbeleid gericht op besparing of groei 
gehaald worden uit het infrastructuurbeleid in vergelijkbare Europese lidstaten?  

 
De concrete onderzoeksvragen bekeken door Deloitte/IDEA Consult binnen het vervolgonderzoek zijn 
deze: 

- Beheer eigen infrastructuur 
Onderzoeken en afwegen van besparingspotentieel (alle verschuivingen van kosten in 
overweging nemend) versus wenselijkheid, impact op de sector en afstembaarheid met 
kerntaken Departement CJM van: 

o Het overdragen of verkopen van eigen infrastructuren;  
o Het afsluiten van huurovereenkomsten met de gebruikers die nu gratis gebruik maken 

van de infrastructuur; 
o Een beperking van de werken aan eigen infrastructuur tot ‘onderhoud’ 

(basisonderhoud + minimale projecten), d.w.z. geen nieuwe grootschalige bouw-, 
verbouwings- of renovatieprojecten tenzij deze al begroot/gestart zijn.  

 
- Investeren in bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur 

Onderzoeken en afwegen van besparingspotentieel (alle verschuivingen van kosten in 
overweging nemend) versus wenselijkheid, impact op de sector en afstembaarheid met 
kerntaken Departement CJM van: 

o Een beperking van de scope van de infrastructuursubsidies;   
o Een vermindering van het subsidiepercentage; 
o Optimalisatie interne werkcapaciteit 

 
- Benchmark 

Hoe ziet het infrastructuurbeleid eruit in vergelijkbare Europese lidstaten?  
 

Onderzoeksmethodiek 
 
De oefening bouwt in grote mate verder op informatie beschikbaar uit reeds uitgevoerd intern en 
extern onderzoek en maakt gebruik van data waarover het Departement CJM beschikt.  
 
Het speciaal voor deze context gevoerde vervolgonderzoek werd uitgevoerd in 5 fasen, op een 
doorlooptijd van 2,5 maand (midden april tot eind juni). Inhoudelijke stappen werden intensief 
doorgesproken met medewerkers van het departement om maximaal te aligneren op intern 
onderzoek.   
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Afbeelding uit de offerte van Deloitte / IDEA Consult 

 
Fase 0 – opstart 
De stuurgroep valideert het plan van aanpak en afspraken worden vastgelegd rond projectvoortgang, 
-rapportering en -facturatie. 
 
Fase 1 – Inhoudelijke definiëring besparingsscenario’s 
Op basis van de vragen en voorzetten vanuit het departement verkennen de onderzoekers 
besparingsscenario’s die doorgerekend en geëvalueerd zullen worden in de volgende fasen. Via 
werkoverleg wordt verfijnd, om daarna over te gaan tot de opmaak van het rekenmodel.  
 
Fase 2 – Verzamelen kengetallen 
De onderzoekers verzamelen de kengetallen die noodzakelijk zijn om de besparingsscenario’s door te 
kunnen rekenen en te evalueren. Dit doen ze op basis van data aangeleverd door het departement, 
eigen expertise van het onderzoeksteam en gekende referentieobjecten. 
 
Fase 3 – Benchmarkanalyse Europese praktijken 
Op basis van deskresearch maken de onderzoekers een initiële mapping van het infrastructuurbeleid 
binnen de cultuur- en jeugdsector in Europa. In overleg met het departement stellen ze een 
definitieve selectie samen van 5 case study regio’s waarvoor een diepere benchmarkanalyse wordt 
opgemaakt aan de hand van interviews en deskresearch. De resultaten met leereffecten voor 
Vlaanderen brengen ze in beeld in het eindrapport. 
 
Fase 4 – Doorrekenen besparingsscenario’s 
Een doorrekening in twee fasen resulteert in een overzicht van het besparingspotentieel van de 
verschillende besparings- of groeiscenario’s. De wenselijkheid, impact op de sector en 
afstembaarheid met kerntaken Departement CJM worden geëvalueerd. 
 
Fase 5 – Formuleren aanbevelingen en rapportage 
De onderzoekers brengen de uitkomsten van de verschillende fasen samen in een ontwerp van 
reflectienota, die wordt voorgesteld en besproken op de stuurgroep. Het document wordt waar 
nodig bijgestuurd naar aanvullingen of bemerkingen, waarna de finale reflectienota wordt 
opgeleverd.  
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Onderzoeksresultaten  
 
Inleiding 

 
Een zeer relevante conclusie uit de reeds opgeleverde onderzoeken is dat het beschikbare budget 
tekortschiet om te voldoen aan de doelstelling om in te zetten op toereikende duurzame 
infrastructuur voor de cultuur- en jeugdwerkingen. Deze legislatuur werden opmerkelijke 
inhaalbewegingen ingezet (extra budget beschikbaar gesteld via Regeerakkoord en Relance), 
hoofdzakelijk gericht op een aantal infrastructuren met een prominente plaats in het landschap maar 
ook, via de investeringssubsidies, beschikbaar voor een grote groep bovenlokale spelers. De 
uitdagingen zijn echter gigantisch en blijven dat ook de komende jaren. Onder andere de nood aan 
verduurzaming en energiebesparing, toenemende druk op de ruimte en veranderende ruimtenoden 
vergen enorme investeringen. Daar bovenop is sprake van een historische investeringsachterstand, 
zelfs bij de eigen infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
Een belangrijke taak bestaat er dus in de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Om 
dit te kunnen garanderen en de doeltreffendheid te maximaliseren werkt het departement actief aan 
het optimaliseren van haar financieringsinstrumenten en aan een integrale aanpak met betrekking 
tot de eigen infrastructuur. 
 
Momenteel maakt het departement een nieuw BVR voor de sectorale prioriteiten op. Een strategisch 
kader voor grote cultuur- en jeugdinfrastructuur en subsidies op naam volgt.  
 
Ook bereidt het departement een inventarisatie van de cultuur- en jeugdinfrastructuur voor, om zo 
een beter zicht te krijgen op het landschap en op lacunes, dynamieken en veranderende 
ruimtenoden en beheersvormen voortkomend uit maatschappelijke ontwikkelingen. De inventaris zal 
op termijn ook werken als beleidsondersteunend instrument voor een optimaal beheer, het 
onderhoud en het (toekomstig) gebruik van infrastructuur en gerichte investeringen.  
 

Beheer eigen infrastructuur 
 
Op basis van het voorbereidend werk detecteren de onderzoekers een nood aan een bijsturing van 
het patrimonium en/of financieringsmechanismen om voldoende financiële ruimte te creëren om de 
eigenaarsrol op een voorbeeldige manier te vervullen.  
In de vervolgstudie worden in samenspraak met het departement drie in voorgaand onderzoek 
gebaseerde beleidsopties (volledig behoud, afslanking, heroriëntering) besproken waarvoor telkens 4 
subscenario’s worden doorgerekend (infrastructuurbudget -15%, -5%, +5%, +15%). Theoretisch lijkt 
een afslanking van het patrimonium de meest aangewezen manier om de budgettaire ruimte te 
verruimen door de combinatie van het overdragen van bepaalde infrastructuren en heffen van huur 
bij de gebruikers. In praktijk is dit scenario evenmin aangewezen om volgende redenen:  

- Met abstractie van de eenmalige inkomsten uit de overdracht, blijkt ook bij toepassing van 
deze optie een algemene en structurele budgetverhoging nodig te zijn om aan de 
investeringsnoden te kunnen voldoen. 
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- Bepaalde infrastructuren zijn omwille van juridische redenen de facto onvervreemdbaar.  
- Voor de over te dragen infrastructuren kan misschien niet altijd een overnemer gevonden 

worden. 
- De keuze om bepaalde infrastructuren over te dragen kan tot reputatieschade lijden en/of de 

overdracht van bepaalde infrastructuren kan op politiek verzet stuiten.  
- De overdracht naar bepaalde partijen kan een impact hebben op het toekomstig gebruik en 

de beschikbaarheid ervan voor de huidige gebruikers. 
- Niet elke overdracht zal gegarandeerd winst opleveren. 
- De extra huurkosten voor getroffen gebruikers wordt slechts ten dele – voor 75% – 

gecompenseerd door extra werkingssubsidies. De meerkost voor de gebruikers kan de goede 
verderzetting van hun werking sterk bemoeilijken, aangezien zij de overige 25% uit eigen 
middelen zullen moeten financieren. 

 
De onderzoekers concluderen zowel in het eerder onderzoek als in deze verdere doorrekening dat 
besparing zo goed als onmogelijk is, gezien momenteel eigenlijk al met te weinig middelen gewerkt 
wordt. Bijsturing is wenselijk, maar heeft mogelijk een enorme impact op de organisaties in de sector. 
Ook moet zeer voorzichtig omgegaan worden met het overdragen van patrimonium gezien dit 
bepaalde risico’s met zich meebrengt. Het departement neemt dit verder op in het traject dat wordt 
gelopen rond de eigen infrastructuur naar een strategisch masterplan voor de lange termijn.  
 

Investeren in cultuur- en jeugdinfrastructuur 
 
Op basis van het voorbereidend werk detecteren de onderzoekers een nood aan een bijsturing van 
het subsidiesysteem om gericht de grootste investeringsnoden te kunnen invullen. In het 
vervolgonderzoek worden een aantal specifieke besparings- en groeiopties onderzocht: 
 

• Een optimalisering van de opvolgingssystemen voor de bestaande financieringsinstrumenten 
biedt weinig tot geen ruimte voor financiële winsten, gezien de beperkte grootte van het 
team. Vanuit een evaluatie van de wenselijkheid, impact op de sector en afstembaarheid met 
kerntaken van het departement lijkt een inkrimping van het team niet aangewezen. Kleine 
optimalisaties aan de instrumenten zijn wel mogelijk maar hebben slechts een beperkte 
impact. Binnen de opmaak van het nieuwe BVR worden deze verbeteringen al zoveel mogelijk 
doorgevoerd. 

 
• Een verlaging van de subsidiegraad van de investeringssubsidies biedt ruimte om meer 

organisaties te ondersteunen of de subsidieerbare werken te verruimen. Een groter aandeel 
cofinanciering zal echter noodzakelijk zijn. Dat is niet evident voor de getroffen werkingen in 
sectoren gekenmerkt door de combinatie van belangrijke infrastructurele noden én beperkte 
financiële middelen.  

 
• Een aanpassing van het toepassingsgebied van de investeringssubsidies lijkt de meest 

aangewezen piste; een strengere afbakening van het toepassingsgebied biedt mogelijkheid 
om de subsidies meer strategisch gericht in te zetten. Door een sterkere afbakening zullen 
heel wat werkingen uit de boot vallen voor wie de investeringssubsidies wel noodzakelijk zijn 
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om infrastructuurprojecten te realiseren. Knippen in deze middelen verschuift de last naar 
lokale besturen en de organisaties zelf.  

 
De onderzoekers concluderen dat de investeringsnoden boven de beschikbare subsidiemiddelen 
liggen en besparing niet wenselijk is vanwege een grote negatieve impact op de sectoren.  
 
Zoals eerder vermeld, stelt het vervolgonderzoek de bestaande instrumenten niet in vraag, dit wordt 
onderzocht binnen het lopende onderzoek rond aanvullende financiering. De tussentijdse resultaten 
van dit laatste onderzoek laten nog niet toe hierover meer dan louter speculatieve uitspraken te 
doen. We gaan hier dan ook niet verder op in. 
 

Benchmark 

 
De benchmark biedt heel wat interessante informatie en inspiratie. Het departement zal deze ook in 
de toekomst nog consulteren bij het uitzetten van een langetermijn infrastructuurbeleid.  
 
De onderzoekers focussen in hun aanbevelingen van relevante pistes vooral op opties voor het 
beheer van culturele infrastructuur, waarbij de overheid een rol opneemt als partner in plaats van als 
eigenaar. 
 
Het innen van huur, al dan niet gekoppeld aan huursubsidies, de mogelijkheid tot het opkrikken van 
huurinkomsten via commerciële events en het verhuren aan meerdere gebruikers worden naar voor 
geschoven. 
Het innen van huur werd meegenomen in de doorgerekende besparings- en groeiscenario’s en wordt 
daar dus al besproken. We stellen vast dat de overige aangehaalde zaken in de praktijk reeds 
toegepast worden, maar de opbrengsten vloeien momenteel enkel naar de werkingen gevestigd in de 
infrastructuren. Het aanpassen van afspraken hierrond kan worden bekeken. Vermoedelijk zal de 
impact op de werkingen in sommige gevallen aanzienlijk zijn. 
 
Ook de optie om cofinanciering te verruimen door in te zetten op bedrijfsmecenaat/privé-
investeringen wordt aangehaald. Het in detail bekijken van de haalbaarheid hiervan en het draagvlak 
zal mee worden opgenomen in het onderzoek omtrent de financieringsinstrumenten en aanvullende 
financiering. 
 
Ten slotte komt het toevertrouwen van het beheer aan een gespecialiseerd overheidsagentschap aan 
bod, met meer mogelijkheden tot kennisdeling en capaciteit. Binnen de Vlaamse overheid werd 
reeds bekeken of het wenselijk en haalbaar zou zijn het beheer van het patrimonium te centraliseren. 
Omwille van de specifieke expertise nodig voor het beheer van de infrastructuren van de 
verschillende beleidsdomeinen, beperkt een centralisatie zich tot het onderbrengen van het beheer 
van alle kantoorgebouwen bij Het Facilitair Bedrijf. De cultuur-en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse 
Gemeenschap, momenteel onder de hoede van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, betreft 
een zeer heterogeen patrimonium met zeer specifieke randvoorwaarden en functionaliteiten. Een 
sterke link met de inhoudelijke werking is noodzakelijk voor een goed beslissingskader. Binnen het 
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departement is zowel specifieke ervaring en affiniteit met dit soort gebouwen, als een nauwe 
samenwerking met experten rond inhoudelijke werking aanwezig. Om een optimaal beheer te 
garanderen nam, en neemt, het departement dan ook het standpunt in dat de reeds opgebouwde 
expertise en samenwerkingsverbanden voor het beheer van het patrimonium best naar waarde 
geschat wordt en verdergezet dient te worden binnen het departement. 
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03 structureel betoelaagde organisaties en (aanvullende) financiering 

Onderzoek IDEACONSULT/ 14.07.2021 
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1. Beleidsdoelen  

 
ISE C Culturele organisaties ondersteunen 
ISE F Jeugdorganisaties ondersteunen  
ISE I Mediaorganisaties ondersteunen  
 

2. Overzicht beleidsinstrumentarium 
 
Zoals aangegeven in de inleiding van het rapport hebben we tijdens het traject de oorspronkelijke 
scope moeten verkleinen. Bij aanvang van de oefening waren de structureel betoelaagde organisaties 
binnen Cultuur, Jeugd en Media in scope. De korte doorlooptijd van de VBH enerzijds en minder 
kwalitatieve datasets anderzijds deden ons in samenspraak met de onderzoekers besluiten om enkel 
op de kaderdecreten binnen cultuur te focussen en om territoriale bevoegdheid als onderzoekslijn 
over de zomer heen te tillen.  
De onderzoekers keken naar de datasets van de periode 2018-2019 van de structureel 
gesubsidieerde organisaties binnen:  

• het Kunstendecreet (KD): 213 organisaties  

• het Cultureelerfgoeddecreet (CED): 87 organisaties  

• het decreet op het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (SCVW): 126 organisaties 
 
Sowieso zullen relevante resultaten uit dit onderzoek getoetst worden voor de structureel 
betoelaagde organisaties binnen Jeugd en Media en is het de bedoeling dat we het aspect 
territorialiteit onderzoeken in het kader van het VBH-vervolgonderzoek. 
 

3. Begroting 
 
Noot bij onderstaand overzicht: de budgetlijnen die in scope zitten van het IDEACONSULT-onderzoek 
werden in het groen gezet. Het totaalbedrag in scope van deze fiche bedraagt 442 050 901 euro.  
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4. Te verwerken onderzoek en studies  
 
De binnen dit onderzoek verwerkte informatie bestaat uit datasets aangeleverd door het 
Departement CJM. Voor de benchmark werd een dataset aangeleverd uit het onderzoek ‘Cultuur in 
Cijfers’ over structureel betoelaagde organisaties in Nederland die vallen onder de ‘Culturele 
Basisinfrastructuur 2013-2016’, gesubsidieerd door het ministerie van OCW. 
Voor meer gedetailleerde informatie en toelichting op de gebruikte datasets, zie: Vlaamse Brede 
Heroverweging – Structureel betoelaagde organisaties en (aanvullende) financiering en Dynamische 
Ruimte. Tussentijds rapport 15/06/2021 (Deloitte & Ideaconsult), pp. 11-18, verder aangeduid als 
Tussentijds Rapport (Bijlage 2) 
 

5. Samenvatting onderzoek 
 

Onderzoekshypothese in het kader van doelmatigheid en beleidseffectiviteit 
 
Kan door het stimuleren van meer inkomstendifferentiatie bij structureel gesubsidieerde organisaties 
bespaard worden in subsidies? 
Daartoe werd aan het onderzoeksteam een dubbele opdracht verstrekt: 

1. In kaart brengen van de huidige inkomstenstructuur van de structureel betoelaagde 
organisaties en deze toetsen aan een vergelijkende context in Nederland; 

2. Een analyse van de financiële slagkracht en mogelijkheden tot inkomstendifferentiatie bij 
structureel betoelaagde organisaties, inclusief de rol van een stimulerend 
beleidsinstrumentarium. 

 
Zoals hoger reeds geduid werd de scope beperkt tot de drie kaderdecreten voor de periode 2018-
2019. 
 
Onderzoeksmethodiek 
 

De methodiek werd uitgefaseerd in 5 tijdsblokken met een doorlooptijd van april 2021 t.e.m. oktober 
2021 (zie Tussentijds Rapport, p. 9). 
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Fase 1: Mapping en vergelijkende analyse inkomstenstructuur op hoofdlijnen: 
 

• Structurering dataset en data-analyse inkomstenstructuur Vlaanderen 
In kaart brengen van de inkomstenstructuur van de structureel betoelaagde organisaties in 
Vlaanderen en dit minstens volgens de indeling: publieke steun: Vlaams (structureel vs 
andere), federaal (België), (boven)lokaal, Europees,… Eigen inkomsten: 
ticketing/uitkoopsommen, sponsoring, … 

• Vergelijkende data-analyse inkomstenstructuur Nederland 
Vergelijkende analyse van de inkomstenstructuur op hoofdlijnen van structureel betoelaagde 
organisaties in Vlaanderen en Nederland (o.b.v. beschikbare data uit Cultuur in Cijfers) 
 

 
Fase 2: Analyse financiële slagkracht  

Ontwikkeling conceptueel kader: desk research 

• Opbouw dataset 

• Data-analyse 

• Validatiegesprekken 

• Rapportering bevindingen: 15 september 2021 
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Fase 3: Mapping en benchmark stimuleringsinstrumentarium  
 

• In kaart brengen van het huidige stimuleringsinstrumentarium waarop structureel 
betoelaagde organisaties in Vlaanderen een beroep kunnen doen om aan 
inkomstendiversificatie te doen (op Vlaams of federaal niveau)  

 

• Vergelijkende analyse van beleidsinstrumenten die in Nederland bestaan om 
structureel betoelaagde organisaties in Vlaanderen te stimuleren tot 
inkomstendiversificatie  

 
Fase 4: Definiëring en analyse alternatieve beleidsopties 

• Definiëring alternatieve scenario’s 

• High-level assessment van de effecten van verschillende scenario’s 

• Expertsessie ter bespreking/validering 

• Oplevering: 30 september 2021 
 
Fase 5: Formuleren aanbevelingen en rapportering  
 

Onderzoeksresultaten  
 
Het finale onderzoeksrapport wordt uiterlijk 31 oktober 2021 opgeleverd. Op 15 juni werd een 
tussentijdse rapportering bezorgd die zich beperkt tot momentane bevindingen op fase 1 (beëindigd) 
en fase 3 (halfweg).  
 
Op basis hiervan is het momenteel niet representatief om de vragen over doelmatigheid, effectiviteit 
en beheersmatige optimalisaties adequaat te beantwoorden.  
 
Het onderzoek wordt opgevolgd via een stuurgroep die de tussentijdse resultaten monitort en die er 
mee over waakt dat het eindrapport voldoende stof zal bieden om deze vragen in het najaar te 
beantwoorden.   
 
Anderzijds laat het Tussentijds Rapport wél toe om een aantal eerste, voorzichtige inzichten te 
formuleren die zich manifesteren in de eerste data-analyses (fase 1): 
 

1. Vlaanderen: werkingssubsidies decreet versus overige opbrengsten 
 

• Waar de inkomsten van erfgoedorganisaties gemiddeld voor meer dan 85% bestaan uit 
publieke financiering, is dat bij kunstenorganisaties in Vlaanderen gemiddeld 62%.  

• De structurele werkingssubsidie van de Vlaamse overheid is voor de gemiddelde 
kunstenorganisatie veruit de belangrijkste publieke financieringsbron (47% tegenover nog 
15% andere subsidies); bij SCVW en Erfgoed maken naast de Vlaamse structurele subsidie 
ook andere subsidies nog een (zeer) belangrijk deel uit van de totale opbrengsten. 
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2. Vlaanderen: inkomstendiversificatie – verschillende businessmodellen 
 

• Het genereren van inkomsten bovenop subsidies gebeurt in eerste instantie vanuit omzet 
uit de eigen werking. Voor SCVW en Erfgoed situeert zich dat quasi uitsluitend in het 
binnenland; voor de Kunsten is dit voor twee derde werking in het binnenland en voor een 
derde werking in het buitenland.  

• Bij SCVW vormen schenkingen en legaten, alsook lidgelden, belangrijke pijlers in de eigen 
opbrengsten. In de Kunsten en Erfgoed is dat gemiddeld genomen zeer minimaal. 

 
3. Vlaams-Nederlandse benchmark: eerste indrukken rond eigen inkomstenverwerving 

 
De Vlaamse cultuurorganisaties in de podiumkunsten (diverse disciplines) genereren gemiddeld 
een (significant) hoger percentage eigen inkomsten dan de benchmarkorganisaties uit Nederland. 
Voor musea blijkt echter het omgekeerde. Dit strookt niet met de algemeen aanvaarde perceptie 
temeer Nederland een diverser flankerend stimuleringsinstrumentarium kent (zie verder). Hieruit 
kunnen we alvast indicatief afleiden dat er weinig succes qua besparing bereikt kan worden door 
in te zetten op een “shift” naar meer alternatieve inkomstenverwerving. Meer detailonderzoek 
moet deze bevinding verder onderbouwen. Ten slotte blijkt er slechts een zéér zwak verband 
tussen de grootte van de organisaties en het verwerven van eigen inkomsten. 
 

Binnen fase 3, Mapping en benchmark stimuleringsinstrumentarium kunnen wij eveneens een drietal 
reflecties formuleren: 
 

1. Belangrijke focus in beleidsinstrumentarium op enerzijds competentieverwerving en 
anderzijds fiscale gunstmaatregelen voor financiers/gevers. 

  
2. Voor bedrijfsmecenaat/corporate giving bestaat (nog steeds) geen duidelijk regelgevend 

kader. Het geven van giften door bedrijven aan een culturele organisatie zonder 
tegenprestatie wordt zo niet gestimuleerd. Recent werden wel verschillende schriftelijke 
vragen hierover gesteld in het Vlaams Parlement, Commissie Cultuur. 

  
3. Het instrumentarium is nog vrij ‘jong’ en immatuur waardoor we over weinig gegevens 

beschikken over effectiviteit en impact.  
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Groei- en besparingsscenario’s 

 
In het extern uitbesteed onderzoek van IDEACONSULT werden de inkomstenstructuren van de 

structureel betoelaagde organisaties onder de drie grote kaderdecreten (Kunstendecreet, 

Cultureelerfgoeddecreet en Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk) in kaart gebracht en 

gebenchmarkt met Nederland.  

Deze studie loopt nog tot 31/10 en de hier meegedeelde inzichten zijn gebaseerd op zeer voorlopige 

resultaten, waarbij bovendien het nodige voorbehoud dient gemaakt te worden bij de aangeleverde 

data die nog verder opgeschoond dienen te worden. Eerste inzichten tonen echter aan dat Vlaamse 

cultuurorganisaties in de podiumkunsten (diverse disciplines) gemiddeld een (significant) hoger 

percentage eigen inkomsten genereren dan de benchmarkorganisaties uit Nederland. Voor musea 

blijkt echter het omgekeerde. Deze resultaten bieden dus nog geen aanknopingspunten voor het 

bepalen van besparings-en groeiscenario’s op basis van de geformuleerde werkhypothese.  

De scope van het onderzoek werd eveneens verkleind omwille van het krappe tijdspad en het aspect 

territorialiteit werd uit het onderzoek gelicht. In het kader van vervolgonderzoek zien we dit als een 

prioritair te onderzoeken piste om zo tot besparingsscenario’s te komen. Welke 

subsidielijnen/organisaties kunnen binnen een lokale (of bovenlokale) begroting opgenomen 

worden? We verwijzen graag naar hoofdstuk II 6 voor een verder uitwerking van dit 

vervolgonderzoek. 
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04 dynamische ruimte 

Onderzoek IDEACONSULT/ 14.07.2021 
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1. Beleidsdoelen 

 
ISE D Culturele projecten stimuleren  
ISE G Jeugdprojecten stimuleren  
 

2. Overzicht gevatte beleidsinstrumentarium 
 
Volgende beleidsinstrumenten waren bij aanvang van het traject in scope: 
 

a. Projectsubsidies binnen de decreten binnen Cultuur en Jeugd 
b. De bestaande fondsen VAF en Literatuur Vlaanderen   

 

Zoals aangegeven in de inleiding (p.5) van dit rapport hebben we tijdens het traject de 
oorspronkelijke scope moeten verkleinen. De korte doorlooptijd van de VBH enerzijds en minder 
kwalitatieve datasets anderzijds deden ons in samenspraak met de onderzoekers besluiten om enkel 
op de kaderdecreten binnen cultuur te focussen. In het kader van het onderzoek wordt nu gekeken 
naar datasets van de werkingsjaren 2018 en 2019: 

- De projectmatige subsidielijnen binnen het Kunstendecreet (KD), het Cultureelerfgoeddecreet 
(CED) en het decreet op het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (SCVW),  

- de twee fondsen, VAF en Literatuur Vlaanderen 
 

Sowieso zullen relevante resultaten uit dit onderzoek getoetst worden aan de dynamische ruimte 
binnen Jeugd. 
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3. Begroting 
 
Overzicht van de projectsubsidies per ISE o.b.v. economische rekening zoals voorzien in de begroting 

 
Noot bij onderstaand overzicht: de budgetlijnen die in scope zitten van het IDEACONSULT-onderzoek 
werden in het groen gezet. Het totaalbedrag in scope van deze fiche bedraagt 60 607 318 euro. 
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a. Met het gedeeltelijk of volledig insourcen van de huidige fondsen (VAF en Literatuur 
Vlaanderen) kunnen we extra middelen besparen die ingezet kunnen worden binnen die 
dynamische ruimte. Zouden we bijvoorbeeld 15% kunnen besparen door deze operatie? Leidt 
dit al dan niet tot administratieve en beheersmatige vereenvoudiging?  

b. Met het gedeeltelijk of volledig verfondsen van het deel van de dynamische ruimte dat 
momenteel bij CJM wordt gesubsidieerd, kunnen we extra middelen besparen die ingezet 
kunnen worden binnen die dynamische ruimte. Zouden we bijvoorbeeld 15% kunnen 
besparen door deze operatie? Leidt dit al dan niet tot administratieve en beheersmatige 
vereenvoudiging?  

Onderzoeksmethodiek 

De methodiek bestaat uit: 
 

- deskresearch (beleidsdocumenten, reglementen, landschapstekeningen,…) 
- data-analyses van de projectmatige instrumenten binnen de drie decreten (KD, CED, SCVW) 

en de twee fondsen: VAF en Literatuur Vlaanderen 
- interviews met dossierbeheerders binnen het Departement CJM, met de drie steunpunten 

(Kunstenpunt, FARO en Socius), het VAF en Literatuur Vlaanderen 
- kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking van de ‘Dynamische Ruimte’ binnen deze vijf 

verschillende omgevingen: KD, CED, SCVW, VAF en Literatuur Vlaanderen.   
 
De fasering in 5 fases werd als volgt uitgewerkt (zie ook Tussentijds Rapport, p. 36): 
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Onderzoeksresultaten 
 
Het finale onderzoeksrapport wordt opgeleverd uiterlijk op 15 oktober. Op 15 juni werd een 
tussentijdse rapportering van fase 1 Mapping Dynamische Ruimte in Vlaanderen (beëindigd) 
opgeleverd. Eveneens werd een begin van de benchmark (fase 3) uitgewerkt met een 
landschapsschets op de grote lijnen van de Fondsvorming in Nederland. 
 
Op basis hiervan is het momenteel niet representatief om de vragen over doelmatigheid, effectiviteit 
en beheersmatige optimalisaties adequaat te beantwoorden.  
 
Het onderzoek wordt opgevolgd via een stuurgroep die de tussentijdse resultaten monitort en die er 
mee over waakt dat het eindrapport voldoende stof zal bieden om deze vragen in het najaar te 
beantwoorden.   
Anderzijds laat het Tussentijds Rapport wél toe om een aantal eerste, voorzichtige inzichten te 
formuleren die zich manifesteren in de eerste data-analyses en het Mapping-onderzoek van fase 1 en 
de benchmark binnen fase 3.  
 
1. Van “Dynamische Ruimte Cultuur” naar “Dynamische Ruimtes”  
 
• In diverse sectorale contexten verschillen de projectmatige instrumenten sterk in volume, type, 

scope, samenhang met werkingssubsidies (Fondsen hebben marktgerichte aanpak en 
werkingssubsidies uitzonderlijk voor presentatie), profit / non-profit – binnenland/buitenland…)  

• Er zeer grote verschillen tussen de fondsen en binnen DCJM ( VAF heeft 42 soorten, KD 11, SCVW 
1)  

• De verschillen zijn het resultaat van diverse factoren: een stuk historiek (gerichte bijsturingen van 
eerdere instrumenten), maar vooral omdat de projectmatige instrumenten gerichte impulsen 
geven aan zeer diverse systemen, met zeer verschillende logica’s, actoren en interdependenties 
(lokaal, internationaal; profit en non-profit,…)  

• Wijzigingen aan het instrumentarium zijn steeds een samenspel tussen politiek-sector-beheerder, 
maar dit samenspel verloopt anders binnen een fondscontext dan binnen een decretale context. 

 
2. Eerste bevindingen benchmark Nederland/Fondsen 
 
• Het ‘alle sectoren dekkend systeem van fondsen’ is effectief  
• Gemiddeld 9% apparaatskosten binnen de Fondsen  
• Bij de meeste fondsen is er een combinatie van meerjarige en projectregelingen  
• Hoe kleiner het aantal subsidies via het ministerie, hoe effectiever en efficiënter de fondsen 

opereren (schaalvoordeel)  
• Duidelijk minder politieke invloed (parlement & regering) op het grootste deel van de instellingen 

binnen de cultuur van verfondsing  
• Fondsen staan dichter bij de actoren en de ecosystemen (behoeften) dan het ministerie, maar 

moeten anderzijds waken voorde lobbyfunctie terwijl de culturele actoren dat bij wij len wel 
verwachten. 
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Groei- en besparingsscenario’s 
 
In het kader van dit onderzoek worden de beheerskosten van projectmatige dossiers becijferd voor 
de grote kaderdecreten (Kunstendecreet, Cultureel-erfgoeddecreet, Decreet Sociaal-Cultureel 
Volwassenenwerk en beheerskosten van projecten bij de fondsen). Dit moet leiden tot het 
formuleren van scenario’s m.b.t. insourcing of outsourcing. Het onderzoek werd uitbesteed binnen 
het raamcontract en wordt opgeleverd uiterlijk 15 oktober. Momenteel is men nog niet gestart met 
het becijferen van de beheerskosten. Bijgevolg kunnen dus nog geen op onderzoek gebaseerde 
uitspraken gedaan worden over mogelijke besparingsscenario’s. Bovendien werd in het kader van het 
onderzoek niet gekeken naar projectlijnen binnen Jeugd en Media.  
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05 Subsidies met een zwakke reglementaire basis 

Intern onderzoek/ 14.07.2021 
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1. Beleidsdoelen 

 
De initiatieven die hier worden opgenomen, hebben een heel divers karakter. Elk initiatief kan 
bijdragen aan een andere beleidsdoelstelling, waardoor het weinig zin heeft om hier beleidsdoelen 
naar voor te schuiven.  
 
Ook de noemer ‘zwak gereglementeerd’ verdient enige nuancering. Het gaat om initiatieven die niet 
ingebed zijn in een inhoudelijk decreet, maar waar, behalve het uitgavendecreet, soms ook nog een 
andere juridische basis aanwezig is (bv. een internationaal verdrag). 
 

2. Overzicht gevatte beleidsinstrumentarium 
 
De beleidsuitvoering in de sectoren Cultuur, Jeugd en Media berust in belangrijke mate op subsidies 
aan organisaties en in mindere mate aan individuen. De regelgeving voor deze subsidies zit stevig 
verankerd in decreten.  
 
Binnen het Departement CJM maken we een onderscheid tussen:  
 

- sectorale decreten (sociaal-cultureel volwassenenwerk, kunsten, cultureel erfgoed, 
jeugdwerk, amateurkunsten, circus)  

- transversale decreten (DAC, Participatie)  
- territoriale decreten (bovenlokaal en lokaal jeugd- en cultuurbeleid)  

 
Naast dit aanbod bestaan er subsidielijnen met een zwakkere reglementaire basis in onze 
beleidsvelden.  
Het gaat om alle subsidies waar het uitgavendecreet finaal de decretale basis vormt. Er kunnen drie 
types worden onderscheiden: 
 

- alle subsidies op naam (de nominatims) 
  

- de vroegere facultatieve subsidies (met de inwerkingtreding van de VCO bestaat deze term 
eigenlijk niet meer).  
 

- bepaalde toelagen (interne stromen) 
 
Om de subsidies te kunnen toekennen is elk jaar opnieuw een inschrijving in het uitgavendecreet 
noodzakelijk. 
Bepaalde initiatieven hebben een eenmalig of in de tijd begrensd karakter, anderen zijn recurrent van 
aard. 
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3. Begroting 
 
Omwille van de volledigheid wordt hierna een overzicht gegeven van ALLE initiatieven die in het 
kader van de Begrotingsopmaak 2021 in het uitgavendecreet werden opgenomen onder artikel 12 
(dus ook de eenmalige en eventueel in de tijd begrensde initiatieven). 
 
NOMINATIEVE SUBSIDIES (op basis van art. 12, §3 van het uitgavendecreet)    
 

 BEGUNSTIGDE  ARTIKEL  BEDRAG 2021  

PUBLIQ (Vlaamse vrijetijdspas)  HB0-1HBA2AA-WT 775.000  

TRANSITIENETWERK CULTUUR PULSE  HB0-1HBA2AA-WT 188.000  

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK  HB0-1HBA2AB-WT 125.000  

INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN  HB0-1HBA2AE-WT 1.446.000  

SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN  HB0-1HBA2AE-WT 483.809 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN  HB0-1HBX2AD-WT 74.000  

UNIVERSITEIT GENT  HB0-1HBX2AD-WT 314.000  

UNIVERSITEIT GENT  HB0-1HBX2AD-WT 299.000  

EURO-KARTOENALE VZW  1HB0-1HBA2BB-WT 26.000  

GEMEENTE BORNEM  1HB0-1HBA2BB-WT 120.000  

H&L VZW  1HB0-1HBA2BB-WT 75.000  

CAPITOLE NV  1HB0-1HBA2BB-WT 210.000  

VILLANELLA – KUNSTHUIS VOOR KINDEREN EN JONGEREN VZW  1HB0-1HBA2BB-WT 300.000  

STAD ANTWERPEN (ARENBERGSCHOUWBURG)  1HB0-1HBA2BB-WT 470.000  

STAD ANTWERPEN (FOTOMUSEUM)  1HB0-1HBA2BB-WT 165.000  

STAD HASSELT (BIBLIOTHEEK HASSELT)  1HB0-1HBA2BB-WT 872.000  

STAD TONGEREN (GALLO-ROMEINS MUSEUM)  1HB0-1HBA2BB-WT 500.000  

BOZAR  1HB0-1HCA2CA-WT 836000  

VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK  HB0-1HCA2CA-WT 128.000  

VZW THEATER STAP  HB0-1HCA2CA-WT 293 000  

VZW VILLANELLA  HB0-1HCA2CA-WT 288.000  

ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL  HB0-1HCA2CB-WT 401.000  

MUZEE VZW  HB0-1HCA2CB-WT 2.101.000  

STAD ANTWERPEN  HB0-1HCA2CB-WT 196.000  

STAD MECHELEN (ERFGOEDFORUM)  HB0-1HCA2CB-WT 349.000  

VZW CENTRUM AGRARISCHE GESCHIEDENIS  HB0-1HCA2CB-WT 258.000  

VZW VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT  HB0-1HCA2CB-WT 327.000  

ZINNEMA VZW  HB0-1HCA2CC-WT 617.000  

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  HB0-1HCA2CE-WT 3.934.000  

EURIMAGES  HB0-1HCA2EA-WT 864.000  
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NEDERLANDSE TAALUNIE  HB0-1HCA2EA-WT 3.348.000  

STICHTING ‘DE BRAKKE GROND’  HB0-1HCA2EA-WT 1.504.000  

VZW DARNA  HB0-1HCA2EA-WT 230.000  

VZW FLAGEY  HB0-1HCA2EA-WT 1.224.000  

VZW STICHTING ONS ERFDEEL  HB0-1HCA2EA-WT 648.000  

EUROPEES JEUGDORKEST  HB0-1HDI2HA-WT 8.000  

EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT  HB0-1HDI2HA-WT 49.000  

NATIONAL YOUTH DEVELOPMENT AGENCY  HB0-1HDI2HA-WT 120.000  

VZW JOURNALISMFUND.EU  HB0-1HEI2IC-WT 406.000  

IMEC HB0-1HEI2IC-WT 790.000 

VLAAMSE VERENIGING VAN JOURNALISTEN  HB0-1HEI2IE-WT 408.000  

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM  HB0-1HEI2KA-WT 20.000  

STICHTING HET BESTE VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND (BVN)  HB0-1HEI2KA-WT 989.000  

TOTAAL   26.799.000  
 
NIET-NOMINATIEVE SUBSIDIES (OP BASIS VAN ART. 12,§1 VAN HET UITGAVENDECREET BO2021; 
BEDRAGEN ZIJN VAN 2020)  

SUBSIDIELIJN      BEDRAG 2021   
UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET 
PARTICIPATIEBELEID – LOTTO   HB0-1HBA2AA-WT 478.544 

VRIJWILLIGERSBELEID   HB0-1HBA2AB-WT Pm 

GROTE INFRASTRUCTUUR UITZONDERLIJKE OMVANG  HB0-1HBA2BB-WT Pm 

RELANCE INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR  HB0-1HBA2BB-WT Pm 

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN 
(PC329.1)   HB0-1HBX2AE-WT 31.012.000 
UITVOERING VAN HET VLAAMSE INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4 
- KUNSTEN (PC304)   HB0-1HBX2AE-WT 4.103.000 

BEURZEN VAKMANSCHAP  HB0-1HCA2DB-WT 619.000  

PROJECTEN DIGITALISERING COLLECTIEREGISTRATIE  HB0-1HCA2DB-WT 500.000  
UITVOERING ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET SOCIAAL 
CULTUREEL WERK - LOTTO   HB0-1HCA2DC-WT Pm 
INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE 
SAMENWERKING  / BILATERALE SAMENWERKING   HB0-1HCA2EA-WT 403.000 

DIGITALE CULTUUR - RESIDENTIES   HB0-1HCA2EA-WT 188.000 

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE JEUGDSAMENWERKING   HB0-1HDI2HA-WT 42.000 
SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET MEDIA-EDUCATIEPROJECT 
NIEUWS IN DE KLAS   HB0-1HEI2IC-WT 1.000.000 

SUBSIDIES AAN IMEC IN HET KADER VAN MEDIAWIJSHEID   HB0-1HEI2IC-WT 790.000 
ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET 
BINNENLAND   HB0-1HEI2JA-WT 883.000 

   39.228.000 
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Opmerking: ongeveer 35 mio van de niet-nominatieve subsidies gaat naar de uitvoering van de 
Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA). Er bestaat wel een VIA-decreet (dus in die zin is er hier wel 
een andere decretale onderbouwing dan louter het uitgavendecreet), maar niet alle verleende VIA-
subsidies worden in dit decreet geregeld. Vandaar dat een opname in het uitgavendecreet hier toch 
vereist is.  
 
TOELAGEN (INTERNE STROMEN) OPGENOMEN IN ART 12, §2 VAN HET UITGAVENDECREET BO2021  
 

VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE 
BOECK  HB0-1HBA2AY-IS 97.000  

BEHEER KUNSTSITE  HB0-1HCA2CM-IS 2.202.000  

  
In totaal gaat het om 68.306.000 euro subsidies waarvan het uitgavendecreet de decretale 
rechtsgrond bevat. 
 
Van dit budget gaat er 37.294.000 euro naar subsidies in het kader van beleid dat het voorwerp 
vormt van andere VBH-fiches, nl. 

- 2.838.000 euro in fiche “Verfondsing – dynamische ruimte” 
- 2.738.000 euro in fiche “Investeren in infrastructuur” 
- 533.000 euro in fiche “Bovenbouw” 
- 16.252.000 euro in fiche “Structureel betoelaagde organisaties” (er werd beslist om de VIA-

middelen in fiche 6 buiten scope te plaatsen) 
- 8.409.000 euro in fiche “Internationaal cultuurbeleid” 

 
Dit maakt dat op die manier slechts 6.504.000 euro aan subsidies door deze fiche wordt gevat. Deze 
subsidies zijn in het overzicht hierboven in het vet aangeduid. De qua budget belangrijkste subsidie 
betreft de middelen voor de Provinciale Archeologische Musea in Oost-Vlaanderen (3.934.000 euro). 
 

4. Te verwerken onderzoek en studies 
 
Voor deze fiche was het niet nodig om een beroep te doen op extern onderzoek. De screening van de 
verschillende initiatieven gebeurde aan de hand van een interne analyse binnen het departement 
CJM. 
 

5. Samenvatting onderzoek 
 
Onderzoekshypothese in het kader van doelmatigheid en beleidseffectiviteit 

In het kader van goed bestuur is het de bedoeling deze ‘hybride’ lijst nauwer te bekijken en te 
categoriseren. We willen onderzoeken of en hoe we een administratieve vereenvoudiging en een 
eventuele besparing teweeg kunnen brengen door een helder kader te formuleren voor deze ‘ad hoc’ 
ondersteuningsvorm. 

Voor de recurrente budgetlijnen worden volgende elementen in kaart gebracht: 
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1) Waarom staat een bepaald initiatief in de lijst (historiek)? 
Zo dit initieel al te verantwoorden was, gelden deze argumenten nog steeds? Zijn ze 
compatibel met de algemene beleidsdoelstellingen? Wat is per toepassing de achtergrond, de 
ontstaansgeschiedenis van deze manier van werken? Worden de beoogde resultaten 
gerealiseerd?  

2) Kan deze ondersteuning binnen een decreet opgenomen worden? Zijn er decretale regelingen 
waar deze subsidies zouden bij kunnen aansluiten? Wat is dan de reden dat ze daar niet 
opgenomen zijn?  

3) Is het zo dat deze dossiers beheersmatig zwaarder wegen? Waarom (niet)?  
4) Zijn er voordelen verbonden aan de huidige manier van werken?  
5) Hoe beoordelen we deze manier van werken vanuit het standpunt van administratieve 

vereenvoudiging? 
6) Welke initiatieven/categorieën komen in aanmerking voor besparing en waarom? 

 

Onderzoeksmethodiek 

 
Alle initiatieven werden intern gescreend, waarbij vnl. volgende elementen in kaart werden gebracht:  

- Gaat het om een eenmalig (of uitdovend) dan wel een recurrent initiatief? 
- Bestaat er voor dit initiatief nog een andere juridische basis dan het uitgavendecreet? 
- Wat is de (historische) bestaansreden voor dit initiatief? 
- Is er een mogelijkheid tot integratie in een inhoudelijk decreet? 

 
Deze informatie is terug te vinden in de algemene documentatie die voor de Vlaamse Brede 
Heroverweging werd verzameld (zie KATERN info per basisallocatie). 
Het spreekt voor zich dat enkel de recurrente initiatieven voorwerp uitmaken van verder onderzoek.  
 

Onderzoeksresultaten 

 
Doelmatigheid en effectiviteit (analyse) 

 

Een van de premisses bij deze fiche was het idee dat een loutere onderbouwing via het 

uitgavendecreet een grotere beheersmatige impact heeft. Deze dossiers worden meer op maat 

uitgewerkt waardoor ze meer onderbouwing en motivering zouden nodig hebben. 

 

In dit verband werd de piste onderzocht om een kader te creëren voor een regelluwe ruimte 

waarbinnen een legislatuurgebonden ad-hocbeleid zou kunnen plaatsvinden. Een ad-hocbeleid kan 

sneller inspelen op maatschappelijke, innovatieve noden en op initiatieven uit de civiele samenleving 
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die ondersteuning nodig hebben om bepaalde beleidsdoelen mee te verwezenlijken. Deze ad-

hocruimte geeft de minister ook een bepaalde speelruimte om een eigen beleid te stimuleren. 

 

Tegelijkertijd zou hiermee ook de problematiek van artikel 12 van het Cultuurpact kunnen worden 

opgevangen. Artikel 12 stelt dat experimentele starttoelagen slechts kunnen worden verleend 

gedurende ten hoogste drie dienstjaren en dat het besluit tot toekenning voorwerp moet zijn van een 

met redenen omkleed advies van een bevoegd adviesorgaan. 

 

Er moet worden beklemtoond dat ook voor een ad-hocbeleid het gelijkheidsbeginsel geldt. Een 

inhoudelijk decreet of ander regelgevend instrument (zoals een Besluit van de Vlaamse Regering) 

moet objectieve criteria bevatten die de toets van de Raad van State weerstaan. Hieraan 

beantwoorden en alsnog de gewenste flexibiliteit voor ad-hocbeleid realiseren lijkt op een 

onmogelijke spreidstand. 

 

 

Dit maakt dat de huidige instrumenten de beste opties zijn voor dergelijk ad-hocbeleid: 

 

1. Werken met nominatieve subsidies 

Dit biedt maximale transparantie en veronderstelt ook een motivering waarom een begunstigde voor 

een bepaald – maximaal – bedrag gesubsidieerd wordt. Een inschrijving op naam betekent natuurlijk 

wel dat er geen flexibiliteit mogelijk is in de toekenning van de subsidie. 

 

2. Niet-nominatieve subsidielijn vermeld in het uitgavendecreet 

In de subsidiebesluiten moet omstandig gemotiveerd worden waarom en waarvoor die begunstigde 

een subsidie krijgt. De flexibiliteit is hier natuurlijk heel wat groter. 

 

Er kan hier ook andere regelgeving mee gepaard gaan, maar dan gaat het meestal om experimentele 

reglementen die volgens de Cultuurpactwetging niet langer dan 3 jaar mogen duren. Aan dit laatste is 

in het verleden nooit veel aandacht gegeven, maar het vormt natuurlijk wel een potentieel probleem 

dat zich specifiek stelt voor de culturele materies (zoals bepaald in de bijzondere wet op de 

staatshervorming). Er moet dan ook zeker bekeken worden in hoeverre het mogelijk is om bepaalde 

regelingen die men wil verderzetten toch een basis te geven in een inhoudelijk decreet. 
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Bevoegdheid 
 
Dit is in principe niet van toepassing. Enkel in het geval van de projectmatige ondersteuning van 
Bozar kan de vraag gesteld worden in hoeverre de ondersteuning van een federale instelling vanuit 
Vlaanderen te verdedigen is.  

 
Governance/ beheersmatige optimalisaties 

 

In de bijlagen is voor elke subsidielijn een gedetailleerde inhoudelijke beschrijving terug te vinden. 

Voor de recurrente initiatieven is hierna telkens beknopt aangegeven of bepaalde aspecten van een 

subsidielijn al dan niet verder moeten worden bekeken (bv. welke initiatieven er mogelijks in 

aanmerking komen om in een inhoudelijk decreet te worden geïntegreerd. 

 

a) Subsidielijnen waar integratie in een sectoraal decreet of overdracht van middelen naar een 

andere entiteit een te onderzoeken optie is:  

 

Artikel Subsidielijn Budget 

2021 

Evaluatie 

HB0-1HBA2AY-IS  VZW DE RAND VOOR 

DE WERKING VAN HET 

MUSEUM FELIX DE 

BOECK  

97.000  Permanente overheveling van budget naar 

vzw De Rand? Is het departement niet enkel 

een doorgeefluik? 

HB0-1HCA2DB-WT  BEURZEN 

VAKMANSCHAP  

619.000  Opname in CED-decreet te onderzoeken 

HB0-1HCA2CB-WT  ARCHIEF EN MUSEUM 

VOOR HET VLAAMS 

LEVEN TE BRUSSEL  

401.000  Regeling via CED te onderzoeken. Ook 

toevoegen aan convenant met de VGC is een 

te onderzoeken piste. 

HB0-1HCA2DB-WT  PROJECTEN 

DIGITALISERING 

COLLECTIEREGISTRATIE  

500.000  Zal geïntegreerd worden in CED 

HB0-1HCA2EA-WT  VZW FLAGEY 1.224.000  Te onderzoeken waarom deze middelen voor 

huisvesting van Brussels Philharmonic niet 

kunnen worden toegevoegd worden aan de 

werkingssubsidie van Brussels Philharmonic 

onder het Kunstendecreet? 

HB0-1HEI2IC-WT   SUBSIDIES IN HET 

KADER VAN HET 

MEDIA-

1.000.000    Te onderzoeken of er geen decretaal kader 

kan worden gemaakt voor organisaties uit de 

mediasector met een bijzondere opdracht 
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EDUCATIEPROJECT 

NIEUWS IN DE KLAS   

HB0-1HEI2IC-WT   SUBSIDIES AAN IMEC 

IN HET KADER VAN 

MEDIAWIJSHEID   

790.000    Te onderzoeken of er geen decretaal kader 

kan worden gemaakt voor organisaties uit de 

mediasector met een bijzondere opdracht 

HB0-1HEI2JA-WT   ONDERSTEUNING VAN 

ALLERHANDE 

MEDIAINITIATIEVEN IN 

HET BINNENLAND   

883.000    Te onderzoeken of er geen decretaal kader 

kan worden gemaakt voor organisaties uit de 

mediasector met een bijzondere opdracht 

HB0-1HEI2IC-WT  VZW 

JOURNALISMFUND.EU  

406.000  Te onderzoeken of er geen decretaal kader 

kan worden gemaakt voor organisaties uit de 

mediasector met een bijzondere opdracht 

HB0-1HEI2IE-WT  VLAAMSE VERENIGING 

VAN JOURNALISTEN  

408.000 Te onderzoeken of er geen decretaal kader 

kan worden gemaakt voor organisaties uit de 

mediasector met een bijzondere opdracht 

HB0-1HCA2CC-WT  ZINNEMA 617.000  De werking is teruggeplooid op Brussel, 

waarbij de vraag kan gesteld worden of het 

geheel niet beter overgedragen wordt aan de 

VGC? 

HB0-1HDI2HA-WT  EUROPEES 

MUZIEKFESTIVAL 

VOOR DE JEUGD TE 

NEERPELT  

49.000  De middelen zouden kunnen overgeheveld 

worden naar het decreet AK (internationale 

projecten), waarbij de organisatie jaarlijks een 

subsidiedossier zou kunnen indienen 

HB0-1HBA2AA-WT  PUBLIQ (Vlaamse 

vrijetijdspas)  

775.000  Te onderzoeken of dit niet kan worden 

geïntegreerd in het Participatiedecreet 

HB0-1HBA2AB-WT STEUNPUNT 

VRIJWILLIGERSWERK  

125.000  Te onderzoeken of dit niet kan worden 

geïntegreerd in een bestaand decretaal kader 

HB0-1HCA2CE-WT 

PROVINCIE OOST-

VLAANDEREN  3.934.000  

Zouden deze middelen niet beter worden 

overgeheveld naar Onroerend Erfgoed? Het 

gaat hier uiteindelijk over een ondersteuning 

van archeologische sites. 

HB0-1HCA2EA-WT  STICHTING ‘DE BRAKKE 

GROND’  

1.504.000  Heeft een decretale onderbouw gekregen via 

Programmadecreet van 18 december 2020. Te 

bekijken met Juridische Dienst of dit dan nog 

wel in het uitgavendecreet moet worden 

opgenomen. 
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b) Subsidielijnen met een verplichtend karakter die niet in een sectoraal decreet kunnen worden 

opgenomen: 

 

Artikel Subsidielijn Budget 

2021 

Evaluatie 

HB0-1HBA2AE-WT  SOCIAAL FONDS 

PODIUMKUNSTEN 

484.000  Continuering noodzakelijk. Kadert in CAO. 

HB0-1HBX2AD-WT  UNIVERSITEIT 

ANTWERPEN – 

ELEKTRONISCH 

NIEUWSARCHIEF  

74.000  Te continueren: is te beschouwen als een 

actor voor het beleidsrelevant onderzoek. Te 

onderzoeken of er geen decretaal kader kan 

worden gemaakt voor organisaties uit de 

mediasector. 

HB0-1HBX2AD-WT  UNIVERSITEIT GENT - 

Kenniscentrum Cultuur- 

en Mediaparticipatie 

314.000  Te continueren: is te beschouwen als een 

actor voor het beleidsrelevant onderzoek 

Cultuur 

HB0-1HBX2AD-WT  UNIVERSITEIT GENT – 

Jeugdonderzoeksplatform 

(JOP) 

299.000  Te continueren: is te beschouwen als een 

actor voor het beleidsrelevant onderzoek 

Jeugd 

HB0-1HCA2CM-IS  BEHEER KUNSTSITE  2.202.000  Aangezien het hier gaat om 

gebruikersonderhoud, is het niet mogelijk 

om deze ondersteuning via de bestaande 

infrastructuursubsidies te laten verlopen. 

HB0-1HEI2KA-WT  DEELNAME AAN HET 

EUROPEES 

AUDIOVISUEEL 

OBSERVATORIUM  

20.000  Te continueren. Betreft een internationale 

verplichting (bijdrage lidstaten Raad van 

Europa) 

HB0-1HCA2EA-WT  EURIMAGES 864.000  Te continueren. Betreft een internationale 

verplichting (bijdrage lidstaten Raad van 

Europa) 

HB0-1HBX2AE-WT   UITVOERING VAN DE 

VLAAMSE 

INTERSECTORALE 

AKKOORDEN (PC329.1)   

31.012.000 Is een verplichting en dus per definitie te 

continueren 

HB0-1HBX2AE-WT   UITVOERING VAN HET 

VLAAMSE 

INTERSECTORAAL 

AKKOORD VIA4 - 

KUNSTEN (PC304)   

4.103.000  Is een verplichting en dus per definitie te 

continueren 
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HB0-1HCA2EA-WT   INTERNATIONALE EN 

INTERREGIONALE 

CULTURELE 

SAMENWERKING  / 

BILATERALE 

SAMENWERKING   

403.000  Deze middelen worden hoofdzakelijk ingezet 

via samenwerkingsovereenkomsten die mee 

uitvoering geven aan de door de minister 

geformuleerde internationale 

beleidsdoelstellingen. Het valt niet te 

verwachten dat de minister deze vrije 

beleidsruimte zou willen stopzetten, zij het 

dat er soms andere accenten worden gelegd. 

HB0-1HCA2EA-WT  NEDERLANDSE TAALUNIE  3.348.000  Zeker te continueren. Vloeit voort uit een 

verdrag tussen België en Nederland. 

HB0-1HDI2HA-WT   INTERNATIONALE EN 

INTERREGIONALE 

JEUGDSAMENWERKING – 

BIJDRAGE EUROPEES 

JEUGDFONDS   

42.000  Te continueren. Betreft een internationale 

verplichting (bijdrage lidstaten Raad van 

Europa) 

 

c) Subsidielijnen die mogelijks voor heroverweging in aanmerking komen: 

 

Artikel Subsidielijn Budget 

2021 

Evaluatie 

HB0-1HCA2CA-WT  BOZAR 836.000  Is ondersteuning van een federale instelling 

vanuit Vlaanderen te verdedigen? 

HB0-1HCA2CA-WT  VZW CENTRUM VOOR 

DE BIBLIOGRAFIE VAN 

DE NEERLANDISTIEK  

128.000  Herbekijken in het licht van de Vlaams-

Nederlandse samenwerking (bv. Taalunie) 

HB0-1HCA2CA-WT  VZW THEATER STAP 293.000 Er blijft de vraag waarom precies Theater 

Stap als nominatim wordt opgenomen en 

andere initiatieven niet? Ofwel wijst de 

belangrijkheid van het initiatief en het feit 

dat dit hier opgenomen wordt op een 

leemte in het decreet en moet het decreet 

hieraan aangepast worden, ofwel is er geen 

plaats voor in het sectorale decreet maar 

waarop gebaseerd blijft het dan hier staan? 

HB0-1HDI2HA-WT  EUROPEES 

JEUGDORKEST 

8.000  Geen verplichting tot subsidiëren. 

Heroverwegen? 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 96 van 158 VBH 14.07.2021 
 

HB0-1HBA2AA-WT   UITVOERING VAN 

ARTIKEL 62 BIS 

FINANCIERINGSWET 

VOOR HET 

PARTICIPATIEBELEID – 

LOTTO   

478.000    Grotendeels politiek gestuurd. Is duidelijk 

vrije speelruimte. Wenselijk of niet? 

HB0-1HBA2AA-WT  TRANSITIENETWERK 

CULTUUR PULSE  

188.000  Werking aan evaluatie toe 

HB0-1HCA2EA-WT   DIGITALE CULTUUR - 

RESIDENTIES   

188.000  Evaluatie is voorzien in 2023, waarbij ook 

over continuering zal worden beslist. 

HB0-1HCA2EA-WT  VZW DARNA  230.000  Subsidiëring verloopt op basis van een 

Memorandum tussen Vlaanderen en 

Marokko dat elk jaar stilzwijgend wordt 

verlengd, maar wel opzegbaar is. 

HB0-1HCA2EA-WT  VZW STICHTING ONS 

ERFDEEL  

648.000  Subsidiëring op basis van een 

beheersovereenkomst. Nieuwe 

overeenkomst in de maak. 

HB0-1HDI2HA-WT  NATIONAL YOUTH 

DEVELOPMENT AGENCY  

120.000 Subsidiëring op basis van een meerjarige 

samenwerkingsovereenkomst met Zuid-

Afrika. In 2021 al dan niet te hernieuwen. 

 

Pistes voor vervolgtraject 
 
Op basis van deze eerste analyse en de daaruit voortvloeiende categorisering, moet nu bekeken 
worden in hoeverre er uitvoering kan/moet worden gegeven aan de gedane vaststellingen. Hierover 
zullen intern nieuwe afspraken moeten worden gemaakt in samenspraak met de betrokken 
functionele kabinetten. 
 
Groei- en besparingsscenario’s 
 
Scenario 1 -15% 
 

Als 15% bespaard wordt op de categorie van subsidielijnen die ter heroverweging voorliggen, komt 
dit neer op een bedrag van -975.600 euro op het budget in scope van deze fiche.  

 
We stellen geen concrete subsidielijnen voor om tot die -15% te komen. Het is moeilijk om tot een 
voldragen afwegingskader te komen, aangezien politieke opportuniteiten meegenomen dienen te 
worden.  
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Scenario 2 -5% 

Als 5% bespaard wordt op de categorie van subsidielijnen die ter heroverweging voorliggen, komt dit 
neer op een bedrag van -325 200 euro op het budget in scope van deze fiche. 
 

We stellen geen concrete subsidielijnen voor om tot de -5% te komen. Het is moeilijk om tot een 
voldragen afwegingskader te komen, aangezien politieke opportuniteiten meegenomen dienen te 
worden.  

Scenario 3 Groeiscenario’s  

 

We onderzochten de piste om een kader te creëren voor een regelluwe ruimte waarbinnen een 

legislatuurgebonden ad-hocbeleid zou kunnen plaatsvinden. Na een juridische check van deze piste, 

bleek dat de categorie van de niet-nominatieve subsidies dit ad-hocbeleid zou kunnen ondervangen. 

Er zou geopteerd kunnen worden om deze categorie te laten groeien op voorwaarde dat in de 

subsidiebesluiten omstandig gemotiveerd wordt welke opdrachten met welke beleidsdoelstelling tot 

subsidiëring leidt. Er kan hier ook nieuwe regelgeving mee gepaard gaan, maar dan gaat het meestal 

om experimentele reglementen die volgens de Cultuurpactwetging niet langer dan 3 jaar mogen 

duren. 

Van meet af aan moeten we dan bekijken of het opzet een tijdelijke ondersteuning is en of er 

eventueel op termijn naar een meer continuë vorm van subsidiëring gestreefd wordt en hoe daar dan 

naartoe gewerkt wordt. 
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06 Bovenbouw 

  

Onderzoek IDEACONSULT/ 14.07.2021 
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1. Beleidsdoelen 

ISE: Beleidswerking en internationaal beleid ondersteunen 

2. Overzicht gevatte beleidsinstrumentarium  
 
Deze onderzoeksfiche heeft tot doel een kritische analyse te maken van de huidige 
‘bovenbouworganisaties’, dit debat in te bedden in de wetenschappelijke literatuur, een conceptueel 
kader te ontwikkelen over basisbegrippen en beleidsgerichte en beleidsevaluerende pistes voor 
verder onderzoek aan te geven die richtinggevend kunnen zijn voor verder debat.  
 
Wat in deze oefening niet wordt geanalyseerd of onderzoch,t zijn de werkingen van de 
bovenbouworganisaties op zich, op organisatieniveau, noch op vlak van effectiviteit, noch op vlak van 
efficiëntie. De onderzoeksnota bevat dus geen evaluatie van specifieke werkingen. Evaluatie krijgt 
hier vooral betekenis als evaluatie van de werking van de bovenbouw als systeem.  
 

3. Begroting 
 
Hoewel de term ‘bovenbouw’ in het culturele veld courant wordt gebruikt, blijkt het moeilijk te 
definiëren. Vandyck en Larock (2017) stellen vast dat het begrip bovenbouw vooral een noemer is 
voor het geheel aan organisaties die op metaniveau bijdragen aan het culturele veld, maar niet 
ervaren wordt als een collectief met een gezamenlijk doel. De Rynck (2021) definieert 
bovenbouworganisaties in het Vlaamse culturele veld als organisaties die intermediaire functies 
vervullen op een bepaald deel van het culturele veld, tussen dat veld van autonome cultuurmakers, 
zelfstandige organisaties, cultuurgebruikers … en de Vlaamse overheid, waarbij het begrip overheid 
zowel het politieke deel (partijen, parlement, regering, ministers) als het ambtelijke deel omvat (het 
departement). Deze fluïde afbakening zorgt ervoor dat de bovenbouw vanuit budgettair oogpunt op 
verschillende manieren kan worden afgebakend al naar gelang men een enge of ruime definitie 
hanteert. 
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a. Overzicht bovenbouworganisaties volgens enge definitie 
 
De bovenbouw in ‘enge zin’ kan worden afgebakend op de organisaties die als steunpunten worden 
benoemd en wiens focus ligt op de ontwikkeling van het culturele veld. De onderstaande tabel bevat 
deze organisaties en hun budgettaire omvang. 
  

Beleidsoverschrijdend  begroting 2021 - EUR  

Cultuurloket  1.440.995  

Publiq  2.928.910  

Demos  910.090  

Pulse  188.000  

Cultuurconnect  3.809.294  

OP/TIL  934.720  

Kunsten     

Kunstenpunt  1.734.424  

Vai     

VI.BE (prof/niet-klassiek)  480.636  

Erfgoed     

Faro  2.102.964  

SCW     

Socius  1.351.280  

De Federatie  348.488  

Circus     

Circuscentrum  654.550  

totaal  16.884.351  

  
b. Intermediaire organisaties zoals afgezonderd in de begroting 

 
Een iets ruimere afbakening legt de nadruk op het intermediaire karakter van de bovenbouw. Binnen 
de CJM-begroting is er binnen elk ISE een artikel met zogenaamde ‘intermediaire organisaties’. Dit 
zijn organisaties die in 2018 (opmaak Prestatiebegroting) werden aanzien als bovenbouworganisaties.  
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antwoorden kunnen worden geformuleerd op de vragen rond doelmatigheid en efficiëntie. Daartoe 
werd door , emeritus hoogleraar bestuurskunde UGent en nog steeds verbonden aan 
de UGent, i.s.m. IDEA Consult (binnen het raamcontract voor VBH-onderzoeken) een onderzoeksnota 
opgesteld. Deze probleemstellende nota kan richtinggevend voor het debat over organisatie en 
functioneren van de bovenbouw cultuur, alsook voor onderzoekslijnen die tot evaluatie van de 
organisatie en werking en eventueel tot hervorming van de bovenbouw cultuur kunnen leiden.  
 

 
Onderzoekshypothese in het kader van doelmatigheid en beleidseffectiviteit 
 
De Vlaams Brede Heroverweging wenst de efficiëntie en doelmatigheid van het overheidsbeleid te 
evalueren en vertrekt daarbij vanuit het budgettaire kader. Deze benaderingswijze maakt het in 
principe mogelijk de koppeling te maken tussen individuele budgettaire lijnen (input) enerzijds en de 
resultaten (output) en effecten (outcome) van het overheidsbeleid anderzijds. Vanuit dat vertrekpunt 
kunnen in principe zeer scherpe beleidsevaluatieve hypotheses worden geformuleerd:  

- Hoeveel arbeidsplaatsen creëert subsidie x? (efficiëntie) 
- Welke stijging in cultuurparticipatie veroorzaakt het budget voor organisatie y? 

(doelmatigheid) 
 
Binnen het culturele veld vloeit een belangrijk deel van de financiële middelen naar intermediaire 
organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan het (wel of niet) realiseren van de 
beleidsdoelstellingen. De bovenbouworganisaties zijn in het verleden reeds verscheidene malen 
geëvalueerd zowel op het vlak van effectiviteit als efficiëntie. 

- De functies die aan (clusters van) bovenbouworganisaties zijn toegewezen worden 
herbekeken in het kader van de evaluatie van sectordecreten of binnen 
landschapstekeningen.  

- De meeste bovenbouworganisaties sluiten met de Vlaamse overheid een 
beheersovereenkomst af. Deze bevatten (in meer of mindere mate) meetbare doelstellingen 
en indicatoren waarover wordt gerapporteerd. 

 
Deze evaluaties blijken echter een aantal belangrijke tekortkomingen te hebben. 

- Bij de evaluatie van beheersovereenkomsten van individuele bovenbouworganisaties stellen 
we vast dat de realisatie van doelstellingen sterk afhankelijk is van andere spelers binnen het 
culturele veld. 

- De evaluatie van de bovenbouw vanuit sectorperspectief houdt te weinig rekening met de 
dwarsverbanden die er bestaan. Dat is in het bijzonder voelbaar bij transversale thema’s 
(digitalisering, data, participatie, etc.). Zie hiervoor ook in hoofdstuk II 3, de fiche over digitale 
transformatie. 

- Er is geen evaluatie beschikbaar die ten gronde de coherentie van het geheel van 
beheersovereenkomsten (en dus de bovenbouw) onder de loep neemt. Zo blijft bv. de 
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dynamiek en interactie tussen sectorale, thematische en territoriale steunpunten 
onderbelicht. 

- Het ontbreekt ons aan een robuust conceptueel kader om een genuanceerde discussie te 
voeren over taakallocatie binnen de bovenbouw en van daaruit de gewenste 
organisatievormen of de benodigde governance. 

 
M.a.w. omdat ons instrumentarium gericht is op individuele bovenbouworganisaties of afgebakende 
clusters van bovenbouworganisaties, is de interferentie tussen de organisaties en de coherentie van 
het beleidsinstrumentarium onderbelicht gebleven. Deze nota tracht dit te corrigeren door een 
systeembenadering in de analyse binnen te brengen om zo met aandacht voor de eigenheid van het 
culturele veld de dialoog (met de bovenbouw) te verdiepen. In de tweede fase moet dit de basis 
leggen voor een betere afbakening van functies en taken, een duidelijkere taak- en middelenallocatie 
tussen overheid en bovenbouworganisaties en voor een meer gerichte inzet – en mogelijk 
vereenvoudiging – van sturende instrumenten zoals beheersovereenkomsten. 
 
Onderzoeksmethodiek 
 
Op vraag van het Departement Cultuur Jeugd en Media werd een probleemstellende nota opgemaakt 
die een kader schetst voor debat over de culturele bovenbouw. De bovenbouw is een verzamelbegrip 
voor organisaties op Vlaams niveau die in relatie staan tot het culturele veld en tot de overheid. De 
nota schetst een bestuurskundig kader om het debat over de bovenbouw te voeden. De focus staat 
niet op afzonderlijke organisaties maar op het functioneren van de hele bovenbouw. Centraal staat 
de verhouding tussen overheid en bovenbouworganisaties en de vraag naar de organisatie van 
functies en taken die doorheen die verhouding vorm krijgen. De hoop is dat deze inzichten het debat 
over de culturele bovenbouw kunnen verdiepen en zo kunnen leiden tot een verrijkte agenda voor 
evaluatie die recht doet aan de eigenheid van het culturele veld en ingebed is in de dialectiek die 
eigen is aan de culturele bovenbouw: de dialectiek tussen het departement en de politieke 
verantwoordelijken, het middenveld in al zijn vormen, individuele cultuurmakers en 
bovenbouworganisaties. 
 
De bovenbouw voor jeugd en media is niet in deze opdracht opgenomen.  
 
Deze nota is kaderstellend en is vooral tot stand gekomen op basis van analyse van documenten. Er 
zijn geen interviews gevoerd met sleutelfiguren in de bovenbouworganisaties, er zijn wel enkele 
informele contacten geweest met experten. De nota werd begeleid door een werkgroep van het 
departement. Validatie van de inzichten in de nota zoals die ook verwerkt zijn in dit document, 
maken deel uit van het vervolgtraject. 
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Onderzoeksresultaten  
 
De nota is als volgt opgebouwd: 
 

Hoofdstuk I: omschrijving van de bovenbouw: over welke organisaties gaat het en hoe kunnen 
we ze typeren? We noemen die typering hun ‘bestuurlijke status’. Er gaat bijzondere aandacht 
aan de positie van het departement in/en de bovenbouw.  
 
Hoofdstuk 2: Over de bovenbouw (mesoniveau) als deel van het culturele systeem. De impact 
erop van de ruimere context (het macroniveau) en de afzonderlijke organisaties 
(microniveau). 
 
Hoofdstuk 3: Over het maatschappelijke belang van de bovenbouw en haar functies. Hoe 
worden die functies benoemd en wat betekenen ze? Met bijzondere aandacht voor de 
beleidsgerichte functies die de bovenbouworganisaties en het Departement opnemen.  
 
Hoofdstuk 4: Over de taakverdeling en samenhang van taken binnen de geregistreerde 
functies. Kritische analyse van de bruikbaarheid van modellen voor taakallocatie voor het 
culturele veld. Schets van de opportuniteiten en beperkingen van een netwerkbenadering 
waarbij de interactie tussen organisaties binnen functies en rond taken centraal staat. 
 
Hoofdstuk 5: Over het instrumentarium in de relatie tussen overheid en 
bovenbouworganisaties, in het bijzonder de beheersovereenkomst, en het functioneren en de 
rol van het Departement daarbij. 
 
Hoofdstuk 6: Over de hervormingen van de vorige jaren die tot de huidige organisatie van de 
bovenbouw hebben geleid. Beschrijving van enkele trends en formulering van enkele 
vraagstukken die tot verder debat kunnen leiden. Synthese van de functies van de 
bovenbouw-organisaties met integratie van de geanalyseerde elementen.   
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- Wat bijvoorbeeld te denken van de rol van cultuurwerkers en hun bijdrage aan het culturele 
ecosysteem in het licht van de recente pandemie? 

- Zijn de doelstellingen die de verschillende organisaties nastreven wel consistent en coherent 
over de beheersovereenkomsten heen? Wordt het gebruikte overheidsinstrumentarium wel 
coherent en consistent ingezet? 

- Zijn de bereikte effecten wel adequaat ten opzichte van de noden? Worden de noden wel 
systematisch in kaart gebracht? 

- Zijn de bereikte effecten wel voldoende duurzaam op systeemniveau?  
 
Het antwoord op deze vragen wordt niet enkel beïnvloed door de prestaties van een of meer 
intermediaire organisaties. De hefbomen (en belemmeringen) voor duurzame doelmatigheid 
bevinden zich op drie niveaus: 

- Macro: De keuzes die maatschappelijk gemaakt worden over de verdeling van 
functies over overheid, markt en middenveld bepalen de doelen die aan deze 
sferen wordt gesteld en dus het effect dat er vanuit wordt gerealiseerd. Deze 
context verandert doorheen de jaren, maar is binnen de discussies over de 
bovenbouw afwezig. Als resultaat daarvan wordt op dit aspect nooit expliciet 
gestuurd en wordt het evenmin in rekenschap genomen binnen een 
evaluatiecontext. 

- Meso: Zelfs abstractie makend van de ruimere maatschappelijke context 
waarbinnen de bovenbouw zich van nature beweegt, is de doelmatigheid van 
individuele bovenbouworganisaties sterk bepaald door de aard van hun 

Figuur 1 Evaluatiecriteria afgeleid uit de beleids- en beheerscyclys als open systeemmodel (De Peuter, 2007) 
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samenwerking met andere (bovenbouw)organisaties. Ze zijn met andere woorden 
interdependent binnen een systeem waar ze zelf geen architect van zijn. Dat 
laatste komt immers de decreetgever toe. Larock (2017) en De Rynck (2021) 
illustreren de overlap die bestaat op het vlak van functies, taken, etc. Dat hier na al 
die jaren nog geen duidelijke taakafbakening tot stand is gekomen en dat geen van 
beide studies voor een strikte taakscheiding pleiten, is in deze illustratief. 

- Micro: Daardoor is het niet evident om doelmatigheid vast te leggen op het niveau 
van een individuele bovenbouworganisatie of een type van bovenbouworganisatie 
(bv. steunpunt). Dat verklaart de focus op efficiëntie op dit vlak (of als moderner 
alternatief ‘impact’). 

 
De doelmatigheid van de bovenbouw kan maar worden ingeschat wanneer we zichtbaar maken hoe 
maatschappelijke opgaven worden doorvertaald naar functies en taken die dan vervolgens kunnen 
worden gevat (en opgevolgd) door indicatoren. Daarbij moeten we rekening houden met de 
vaststelling dat deze doorvertaling binnen de bovenbouw nooit het gevolg is van een eenzijdige 
definitie van opgaven-functies-taken vanuit de overheid maar van een dialoog (i.e. dialectiek) tussen 
en binnen overheid (regering, departement, parlement, …) enerzijds en werk- en middenveld 
anderzijds.  

 

Bevoegdheid 
 
Vanuit die optiek kunnen vragen rond doelmatigheid nooit los worden gezien van vragen rond 
bevoegdheidsverdeling. Fundamenteel gaat het immers over maatschappelijke keuzes over welke 
functies (en dus taken) we willen overlaten aan privaat initiatief (profit, social profit, non-profit), al 
dan niet financieel ondersteund, en welke we in publieke handen leggen, al dan niet in 
verzelfstandigde overheidsentiteiten.  
 
Dit vereist een maatschappelijk debat dat niet moet worden geleid door beheersmatige 
berekeningen maar er wel door kan worden geïnformeerd. De huidige verdeling van taken over de 
verschillende sferen is overigens meer ingegeven door historiek en pad-afhankelijkheid dan door 

overwogen keuzes: zowel van onderuit gegroeide initiatieven als vanuit de overheid opgerichte 

organisaties worden thans tot de bovenbouw gerekend. Mede door het ontbreken van een 
fundamenteel debat over de afbakening en invulling van functies en taken en de bijhorende 
bevoegdheidsverdeling  zijn er heel wat overlappen in de doelstellingen van de werkingen van 
bovenbouworganisaties en het departement. De fragmentatie van taken op het vlak van 
digitalisering/digitale transformatie en dataverzameling zijn in deze illustratief. De bestuursmatige 
aandacht voor dergelijke sectoroverschrijdende thema’s gaat niet gepaard met voldoende 
afstemming tussen de verschillende werkingen die deze doelstellingen moeten realiseren.  
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Governance/ beheersmatige optimalisaties 

 
Gelet op het voorgaande ontbreekt het ons aan een instrumentarium om de taak- en 
middelenallocatie binnen de bovenbouw grondig te evalueren. Daarvoor moeten immers een aantal 
vragen gezamenlijk worden beantwoord: 

1. Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven? 
2. Hoe kunnen deze opgaven worden vertaald in functies, taken en rollen? 
3. Hoe dienen vervolgens de middelen te worden verdeeld over deze functies, taken en rollen? 
4. Binnen welke organisatievormen (publiek-privaat) komen deze functies, taken en rollen het 

beste tot hun recht? 
5. Welk beheersinstrumentarium garandeert dan een optimale verhouding tussen 

verantwoording/accountability en beheerskosten/administratieve lasten? 
6. Wat is de optimale governance op systeemniveau? 

 
Omdat de antwoorden op deze vragen onderling afhankelijk zijn, dienen de antwoorden consistent 
(en gelijktijdig) te worden geformuleerd. Daarom pleiten we voor de ontwikkeling van een 
methodologie/systematiek die ons in staat stelt om bovenbouw te evalueren zowel op het niveau van 
het (sub)systeem als op het niveau van individuele organisatie. Bij de ontwikkeling van deze 
methodiek dienen volgende uitgangspunten te worden gehanteerd: 

1. De Vlaamse overheid (en dus het departement) dient ten volle erkend te worden in haar rol 
als stelselverantwoordelijke. Enkel de overheid beschikt immers over de legistieke en 
financiële instrumenten om de bovenbouw robuust en duurzaam vorm te geven. Bovendien 
dient zij finaal verantwoording af te leggen voor de besteding van publieke middelen, niet 
enkel naar de culturele sector, maar ook breder naar de samenleving. 

2. Gelet op de dialectiek die de sector typeert dient de methodiek een zo ruim mogelijke selectie 
aan standpunten, meningen en agenda’s te omvatten. Daarbij kan inspiratie worden 
gevonden bij gangbare technieken zoals visitaties waarmee zowel de bovenbouw als het 
werkveld betrokken kunnen worden. 

3. Gelet op de omvang van de bovenbouw en de van nature fluïde afbakening pleiten wij voor 
evaluaties die focussen op deelaspecten (bv. digitalisering, data- en kennis, …) of 
deelsectoren. Dergelijke evaluaties/visitaties lenen zich ook meer tot een degelijke afbakening 
van functies en taken. Zo kunnen ze verdere optimalisaties informeren, inclusief welke 
organisatievormen of welk beheersinstrumentarium het meest aangewezen zijn voor 
specifieke taken of bundels van taken. 
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Pistes voor vervolgtraject 
 
Het is op dit moment niet mogelijk besparingsscenario’s te definiëren zoals het besparen van 5% op 
de overhead van de bovenbouworganisaties, het schrappen van de financiering van bepaalde 
functies (bv. belangenbehartiging) of het samenvoegen van bepaalde taken (bv. rond databeheer). Er 
kunnen immers geen garanties worden geboden dat dit finaal geen negatieve impact heeft op de 
doelmatigheid van de bovenbouw als geheel (bv. door het verschuiven van de vragen naar andere 
organisaties of instrumenten). Om echter een duurzame, doelmatige inzet van de middelen te 
garanderen, stellen wij een evaluatieagenda voor die minimaal volgende elementen omvat:  
 

1. De ontwikkeling van een evaluatiemethodiek op maat van de bovenbouw die een doelmatige 
toewijzing van functies en taken mogelijk maakt 

2. Het toepassen van deze evaluatiemethode op deelaspecten van de bovenbouw zoals 
a. Kennis- en databeleid 
b. Internationalisering 
c. Digitalisering 

3. Evaluatie van de beheersovereenkomst als verantwoordingsinstrument, inclusief bijhorende 
beheerskosten en administratieve lasten 

4. Analyse van de kostenstructuur van de bovenbouworganisaties in relatie tot de 
organisatievorm 
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07 Digitale Transformatie 

Intern onderzoek/ 14.07.2021 
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1. Beleidsdoelen  

 
De digitale transformatie van de cultuursector is al vele jaren bezig. Ook de visienota een Vlaams 
cultuurbeleid in het digitale tijdperk als leidende beleidstekst voor de uitbouw van een stimulerend 
beleidsinstrumentarium heeft al enkele jaren op de teller. De doelstellingen zijn echter nog niet 
breed gedeeld en het beleidsinstrumentarium is nog niet in stelling gebracht om de geformuleerde 
strategie te operationaliseren.  
 
Om die reden werd er in 2020 de studie ‘Naar een optimaal beleidsinstrumentarium voor digitale 
transformatie’ uitgeschreven. Daarin confirmeerden de onderzoekers bovenstaande uitspraak: 
 
- De visienota spreekt niet aan 

De visienota biedt in dat opzicht te weinig reflectie over de bredere waaier aan mogelijkheden die 
digitale transformatie kan bieden voor de cultuursector. In de visienota wordt technologie te veel 
gereduceerd tot een instrument van digitalisering en automatisering, terwijl technologie net een 
veel ruimere impact genereert in de samenleving en op een meer omvattende manier dient 
benaderd te worden dan de visienota insteekt 

 
- De stap naar strategie en proces ontbreekt 

Momenteel ontbreekt de vertaalslag van visie naar een gemeenschappelijke en gedragen 
strategie en de daaruit volgende procesontplooiing:  
- de visienota duidt geen verantwoordelijke actoren aan voor verdere implementatie, noch is er 

een duidelijke rolverdeling voor de verdere uitrol. Er ontbreekt m.a.w. een transitie-
governance structuur;  

-  de nota mist de vertaling naar een pragmatisch plan van aanpak, met een concreet 
stappenplan voor de verschillende actoren en een overkoepelende regie; 

- het ontbreekt aan monitoring- en evaluatiesystemen (inclusief nulmetingen) om 
(ondernomen) acties op te volgen en daaruit te leren; 
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2. Overzicht gevatte beleidsinstrumentarium 
 
We maken een onderscheid tussen instrumenten die specifiek tot doel hebben om de digitale 
transformatie aan te sturen enerzijds en flankerende instrumenten die een bredere doelstelling 
najagen waar digitale transformatie een onderdeel van kan zijn. 
 
Deze oefening spitst zich in deze fase toe op cultuur, maar een uitbreiding van deze aanpak voor de 
beleidsdomeinen jeugd en media is in de toekomst zeker mogelijk. 
  
Instrumenten die gericht de digitale transformatie aanjagen. Waar mogelijk wordt er een kwalitatieve 
inschatting meegegeven: 
 

• Beheersovereenkomsten met meemoo, Cultuurconnect en publiq / het memorandum digitale 
transformatie cultuursector dat werd opgesteld door deze drie organisaties.   

De IDEA Consult studie schetst voor deze drie organisaties profielen. Er kan gesteld worden 
dat deze drie organisaties op dit moment nog te zeer volgens een eigen ambitie opereren en 
te weinig vanuit een gemeenschappelijke strategie, wat te maken heeft met het feit  dat het 
voorwerp voor samenwerking niet steeds duidelijk was. Het project doelgericht digitaal 
transformeren verandert dit omdat dit bv. erg inzet op de link tussen Cultuurconnect en 
publiq (ticketing – aanbod).  

Zowel in de beheersovereenkomst van meemoo als die van Cultuurconnect is als doelstelling 
opgenomen om mee te werken aan de uitvoering van de visienota uit 2017. 

• Visienota een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk   

• Residenties digitale cultuur   

IDEA Consult bekijkt dit instrument kritisch: tot op heden werden 3 deelnemers geselecteerd 
voor deze residenties. De toegevoegde waarde van de residenties is op dit moment 
voornamelijk geconcentreerd bij deze deelnemers, ook omdat vanuit de residenties geen 
verdere ervaringsuitwisseling of -deling georganiseerd wordt met de bredere sector. Omwille 
van het beperkt aantal residentieplaatsen en het ontbreken van verdere kennisdeling of peer-
learning worden er vanuit deze residenties momenteel weinig hefbomen gecreëerd naar de 
bredere cultuursector in termen van leeropportuniteiten.  

We willen deze uitspraak nuanceren: door COVID-19 heeft dit initiatief een valse start gekend 
(residenten konden niet vertrekken etc.) waardoor de residenten pas in april 2021 zijn kunnen 
vertrekken. Om die reden was het organiseren van leeropportuniteiten vooralsnog niet aan de 
orde. Samen met Kunstenpunt wordt momenteel bekeken hoe de kennis gedeeld kan 
worden. 
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• Opleiding digitaal leiderschap in de cultuursector (bijkomende opdracht aan Cultuurconnect), 
eerste iteratie tijdens academiejaar 2020-2021, ambitie om dit tweejaarlijkse te organiseren 
(dit zal nog steeds via bijkomende opdracht gebeuren).  

De opleiding digitaal leiderschap beantwoordt onmiskenbaar aan de noodzaak om de 
competenties en skills inzake digitaal leiderschap te ontwikkelen en te verstevigen binnen 
culturele organisaties, zoals ook duidelijk naar voorkwam tijdens de stakeholderworkshop 
(IDEA Consult). 

• Zelfevaluatietool digitale maturiteit (ontwikkeld via opdracht CJM, intussen opgenomen in 
structurele werking meemoo). Zoals de IDEA Consult studie aangeeft is het volledige 
potentieel van deze tool nog niet bereikt: 

Op dit moment is de zelfevaluatie nog een stand-alone tool en is er geen verder coaching- of 
ondersteuningstraject voorzien om de organisaties, die de zelfevaluatie hebben ingevuld, te 
begeleiden om verder aan de slag te gaan met de uitkomst van hun zelfevaluatie. Het 
ontbreken van dergelijk opvolgingstraject zorgt ervoor dat de zelfevaluatie mogelijks beperkt 
blijft tot een momentopname bij de deelnemende organisaties, zonder de verdere uitrol van 
een digitale strategie of de implementatie van concrete stappen om effectief verder te werken 
op de resultaten van de zelfevaluatie. 

• Reglement inhaalbeweging digitale collectieregistratie (2018-2023)   

• E-inclusie werd door de VR bepaald als prioritaire maatschappelijke uitdaging  in het kader 
van de projectsubsidieregeling binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de 
indienronde van 2021.     

• Media Culture Fast Forward (samenwerking CJM / VRT), doorstart Culture Fast Forward vanaf 
2022.    

• Eigen instrumenten beheerd door het Departement CJM: erfgoeddatabanken, 
topstukkendatabank, Collectie Vlaamse Gemeenschap.   

   
Flankerende instrumenten   
   
Digitale transformatie is niet de exclusieve finaliteit van onderstaande instrumenten maar ze bieden 
wel ruimte aan relevante ontwikkelingen.   
   

• Visienota’s en sectorale decreten cultureel erfgoed, kunsten, sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, amateurkunsten, circusdecreet, bovenlokale culturele 
werking, bovenlokaal cultuurbeleid, lokaal cultuurbeleid.   



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 116 van 158 VBH 14.07.2021 
 

• Dit vertaalt zich in beheersovereenkomsten met steunpunten en bepaalde sectorspelers zoals 
Vlaamse Kunstcollectie, Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Archiefbank Vlaanderen voor de 
cultureel-erfgoedsector   

• Innovatieve partnerprojecten   

Zoals de studie van IDEA Consult terecht opmerkt, hebben deze instrumenten echter geen specifieke 
focus op digitalisering. Evenmin wordt bij deze subsidies een algemeen kader voor bestaande 
standaarden gehanteerd, waardoor binnen de gesubsidieerde projecten nog steeds andere 
standaarden worden ontwikkeld. Dit werkt fragmentatie in de hand (zie ook de overkoepelende 
reflecties op het instrumentarium hieronder). 
 

3. Begroting 
 
Zoals blijkt uit het geschetste instrumentarium onder punt 2, is het budget voor digitale 
transformatie versnipperd over verschillende instrumenten gaande van bovenbouworganisaties over 
sectorale decreten tot eerder tijdelijke impulssubsidies. Al deze instrumenten worden budgettair 
meegenomen in het kader van andere fiches (fiche 01 subsidies met zwakke reglementaire basis, 
fiche 02 beheer dynamische ruimte, fiche 05 bovenbouw en fiche 06 structureel betoelaagde 
organisaties). 
 

4. Te verwerken onderzoek en studies  

 
In 2020 gaf het Departement CJM opdracht voor twee onderzoeken om de digitale transformatie van 

de cultuursector te stimuleren. Enerzijds betreft dit de pre-analyse van de digitale transformatie van 

de cultuursector die in samenwerking met Digitaal Vlaanderen (het eerdere agentschap Informatie 
Vlaanderen) uitgevoerd werd om een duidelijke focus te ontwikkelen als leidraad voor de digitale 
transformatie van de culturele sector: wat is er nodig en wat wil het departement ermee bereiken?  
 
Deze samenwerking werd intussen via een kaderovereenkomst bekrachtigd waardoor de 
samenwerking tussen Digitaal Vlaanderen en het Departement CJM van structurele aard is, dit ook 
met het oog op het garanderen van kwaliteit en kostenefficiëntie. Voor de jaren 2021-2022 wordt de 
agenda van de samenwerking in het kader van digitale transformatie gekenmerkt door het doorlopen 
van informatie-architectuurtrajecten (voorzien budget 2021: 350K, 2022: 250K (binnen relance)). 
Digitaal Vlaanderen is eveneens aan boord om de afstemming met het algemene kader te verzekeren 
voor de relanceprojecten. Dit traject loopt ook na 2023 verder. 
 

Anderzijds betreft het een onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale 

transformatie van de cultuursector dat in 2020 uitgevoerd werd door IDEA Consult. De onderliggende 
vraag daar was hoe het departement de visietekst ‘naar een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ kan 
operationaliseren en daar een gepast instrumentarium voor kan ontwikkelen. 
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Additionele studies: 

- Data-driven marketing en benchmarking in de culturele sector (2019) 
- Onderzoek naar de noden op het vlak van (her)gebruik van digitale culturele content (2018) 
- Business case doelgericht digitaal transformeren (juni 2021): geeft belangrijke richting voor 

operationalisering van ecosysteem vanuit bepaalde processen rond cultureel aanbod en 
participatie 

 
5. Samenvatting onderzoek 

 
Onderzoekshypothese in het kader van doelmatigheid en beleidseffectiviteit 
 
Het beleid wil komen tot een situatie waarin het duidelijk is hoe deze digitale basisinfrastructuur in 
de culturele sectoren geïmplementeerd en onderhouden kan worden. Het voorziet daarvoor een 
conceptuele tekening en stimuleert via beheersovereenkomsten met de bovenbouw de 
ontwikkeling ervan.    
De overheid kan zich (samen met bovenbouw) focussen op de operationalisering en onderhoud van 
deze basisinfrastructuur en ervoor zorgen dat deze innovatie mogelijk blijft (door het afstemmen 
van recurrente investeringssubsidies).    
   
Om tot deze situatie te komen willen we in het kader van de VBH volgende 
onderzoeksvraag bekijken:   
 
Hoe kan een digitale basisinfrastructuur voor de cultuursector duurzaam ontwikkeld en onderhouden 
worden zodat de doelstelling (data-economie, open innovatie) gestimuleerd wordt?   

 
Onderzoeksmethodiek 

 
Om de digitale transformatie van de cultuursector strategisch aan te pakken en de operationalisering 
te faciliteren, ging het Departement CJM in 2020 in zee met Digitaal Vlaanderen. Het uitgangspunt 
dat aan de basis van deze samenwerking lag, luidde als volgt: het digitale transformatietraject kan 
maar op een efficiënte manier aangepakt worden binnen een gedragen algemeen kader en met een 
gezamenlijke strategische roadmap die de weg naar de realisatie van digitale transformatie duidelijk 
maakt. Als eerste stap werd daarom deze pre-analyse uitgevoerd die een algemeen kader aanreikt 
voor de digitalisering. De nadruk ligt hierbij op de architecturale coherentie tussen de 
digitaliseringsinitiatieven, de data-architectuur en de nodige aansturing.  
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Dit algemeen kader biedt een werkbaar kader dat via projecten geïmplementeerd kan worden. Het 
relanceplan Vlaamse Veerkracht brengt hierin de nodige prioriteiten aan. ‘Doelgericht digitaal 
transformeren’ is een eerste project dat, vanuit de pre-analyse, een concrete invulling geeft aan een 
datagedreven dienstverlening, het ondersteunen van een volledig dienstverleningsproces en het 
uitbouwen van een organisatorisch netwerkmodel.  
 

Casus doelgericht digitaal transformeren 
 
Het conceptuele model dat de business case schetst gaat ervan uit dat er geen harde afhankelijkheid 
mag zijn van producten die door één organisatie beheerd wordt. Alle vormen van monopolies 
worden tegengaan, zowel van culturele als marktspelers. Alle data wordt op een vendor-neutrale 
manier geaggregeerd in het uitwisselingsplatform. Op deze manier kunnen verschillende use cases op 
dit platform door verschillende (culturele) organisaties ontwikkeld worden.   
 
Standaardisatie ligt aan de basis van dit open ecosysteem. Een semantische standaard maakt het 
delen en uitwisselen van data tussen verschillende stakeholders gemakkelijker. Elke betrokkene kan 
de gegevens van de andere direct gebruiken en interpreteren. Dit stimuleert de uitwisseling en het 
hergebruik van gegevens en vermindert de kost van uitwisseling. De semantische standaard zorgt 
voor machine leesbare data. Het brengt eveneens een efficiëntiewinst met zich mee als de data in 
verschillende processen gebruikt kunnen worden. 
 
Het is niet de bedoeling om de data-standaardisatie van de grond af aan op te bouwen. We baseren 
ons voor het high-level model vooral op wat reeds voorhanden is.  

- Binnen het culturele landschap zijn er immers al databanken en applicaties beschikbaar die 
het databeheer faciliteren. De reeds bestaande bouwblokken werden voor deze business case 
in kaart gebracht. Waar mogelijk wordt verder gewerkt op bepaalde bouwstenen, waar nodig 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
14.07.2021 VBH pagina 119 van 158 

worden nieuwe bouwstenen uitgewerkt.  In de business case worden volgende bouwblokken 
beschreven: UiTdatabank - UiTiD (publiq),  bibliotheeksysteem – Open Vlacc – Digitaal 
Podium (Cultuurconnect), metadata Kunstenpunt, kennis- en leerplatformen 
(meemoo,  Cultuurconnect, FARO, Sociaal Fonds Podiumkunsten), interactieprofiel ifv 
databeheer (meemoo), KIOSK en Mijn Burgerprofiel.  

 
Op deze manier wordt verzekerd dat er verder gewerkt wordt op de relevante realisaties in de 
cultuursector maar worden de initiatieven in een strategisch kader geplaatst dat de verdere 
digitale transformatie van de cultuursector ondersteunt. Het werken aan deze bouwstenen zal 
via addenda aan beheersovereenkomsten aangestuurd worden in het project doelgericht 
digitaal transformeren. 

 
-  Ook de OSLO-methodologie7 speelt een centrale rol ifv standaardisatie:  Waar er overlapping 

is met OSLO wordt de reeds bestaande standaard overgenomen. Deze komt vaak overeen 
met de data in bovenstaande bouwblokken die al gestandaardiseerd zijn. Waar OSLO geen 
antwoord biedt, wordt er onder meer gekeken naar algemeen aanvaarde internationale 
standaarden.  

 
Het project ‘koppeling databanken en betere informatiedoorstroming’ draagt op haar beurt bij aan 
het uitwerken van een overkoepelende informatie-architectuur.  Het project geeft invulling aan de 
verdere implementatie van het algemeen kader in 2022 waarvoor het Departement CJM en Digitaal 
Vlaanderen structureel samenwerken. Met dit project worden complementair aan doelgericht 
digitaal transformeren stappen vooruit gezet. Via doelgericht digitaal transformeren wordt een deel 
van de digitale basisinfrastructuur vormgegeven. Er zijn echter tal van culturele (digitale) processen 
die buiten beeld blijven en die via deze iteraties opgenomen kunnen worden. Dit flankerende project 
heeft als doel om processen te prioriteren en de informatie-architectuur daarvoor uit te werken als 
opstap naar  
toekomstige digitaliseringsinitiatieven.  
 
Naast een informatie-technisch verhaal dient ook de samenwerking tussen verschillende partijen én 
de governance voor beslissingen over het ecosysteem bekeken te worden (bv. welke dienstverlening 
wordt ontwikkeld, hoe wordt opleidingsaanbod gestroomlijnd, …). Hiervoor zal een kortlopende 
opdracht in navolging van de IDEA Consult studie opgestart worden.  
 

 

7 OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties. De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van 

informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens 
makkelijker gebruiken.  
Met OSLO zet Digitaal Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van 
informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden 
een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector. 
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Ook de business case ‘Een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale 
collecties‘ die in de context van het relance-project ‘digitalisering van collecties’ uitgevoerd wordt, is 
in deze context het vermelden waard. Dit project stelt zich volgend doel: ‘Het bouwen van een 
digitale basisinfrastructuur die culturele organisaties moet helpen bij het duurzaam creëren, 
beheren, ontsluiten en preserveren van hun digitale collecties. Deze moet leiden tot een nieuwe 
manier van werken in een ecosysteem waarbij samenhang en wisselwerking centraal staan.’ Het zal 
leiden tot een roadmap die geïmplementeerd kan worden in de context van de nieuwe 
aanvraagronde in functie van het cultureel-erfgoeddecreet eind 2022. Dit project beoogt een 
optimalisatie op het vlak van technische en operationele organisatie van de sector en het efficiënt 
inzetten van middelen (project- en werkingssubsidies) in het aansturen van deze sector. 
 
Dit kader wordt in samenwerking verder ontwikkeld, waarbij de relance-projecten een eerste 
belangrijke stap zijn. Het is onze ambitie om deze aanpak te verduurzamen door (1) informatie-
technisch een basis te voorzien voor projecten, (2) de relevante culturele actoren gezamenlijk aan te 
sturen in het licht van deze strategie. Dit geeft invulling aan de werkhypothese (en de invulling van de 
regierol van de Vlaamse overheid).  
 
Onderzoeksresultaten  

 
Doelmatigheid en effectiviteit  
 
Op basis van de aangehaalde onderzoeken is het mogelijk om de huidige stand van zaken op het vlak 
van digitale transformatie in de cultuursector te problematiseren: 
 
1. Historisch gegroeide verkokering 
- Het digitale tijdperk stelt de cultuursector voor een aantal uitdagingen die het noodzakelijk 

maken om te evolueren vanuit de historisch gegroeide verkokering naar een netwerkmodel over 
sectoren en doelgroepen heen.  

 
- In de afgelopen jaren heeft digitalisering in de cultuursector een veranderingsproces op gang 

gebracht. De sector en de overheid namen reeds meerdere initiatieven die ondersteuning boden 
in dit proces. Deze initiatieven gebeurden echter niet op een gecoördineerde manier wat leidde 
tot versnippering. Ze lossen wel een deelprobleem op of bedienen een specifieke doelgroep, 
maar door een gebrek aan een gecoördineerde aanpak wordt het volle potentieel van deze 
initiatieven niet gerealiseerd.8  
 

2. Onvoldoende aandacht voor digitale transformatie 
o Er is onvoldoende aandacht voor digitale transformatie in de culturele sector. De stap van 

visie naar strategie en proces ontbreekt. Naast het ontbreken van een motiverend 

 
8 Dit merk je bijvoorbeeld in beheersovereenkomsten (bv. Cultuurconnect) 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
14.07.2021 VBH pagina 121 van 158 

toekomstbeeld voor de digitale transformatie ontbreekt de vertaalslag van visie naar een 
gemeenschappelijke en gedragen strategie en de daaruit volgende procesontplooiing:  

o de visienota duidt geen verantwoordelijke actoren aan voor verdere implementatie, noch 
is er een duidelijke rolverdeling voor de verdere uitrol. Er ontbreekt m.a.w. een transitie-
governance structuur;  

o de nota mist de vertaling naar een pragmatisch plan van aanpak, met een concreet 
stappenplan voor de verschillende actoren en een overkoepelende regie;  

o het ontbreekt aan monitoring- en evaluatiesystemen (inclusief nulmetingen) om 
(ondernomen) acties op te volgen en daaruit te leren; 

 
Bovenstaande vaststellingen problematiseren de bestaande situatie. Het digitale transformatietraject 
kan maar op een efficiënte manier aangepakt worden binnen een gedragen algemeen kader en met 
een gezamenlijke strategische roadmap om zo te komen tot een toekomstig ecosysteem. Er is nood 
aan een algemene strategie waarin zowel het beleidsinstrumentarium, de samenwerkingsmodellen, 
het ecosysteem als de ‘technische ondersteuning via basisinfrastructuur’ en het opzetten van 
coöperatieve dienstverleningsmodellen op elkaar moeten worden afgestemd. 
 

Bevoegdheid 

 
De ambitie is om een open ecosysteem te creëren. Het uitgangspunt is dat de digitale 
basisinfrastructuur de basis vormt waarop andere spelers (culturele organisaties, overheden) aan 
kunnen sluiten. Deze filosofie sluit aan bij de principes van Vlaanderen Radicaal Digitaal en de ambitie 
om generieke bouwstenen te ontwikkelen en te delen. Bevoegdheidsverdelingen mogen er alleszins 
niet toe leiden dat er een gescheiden technologische ontwikkeling gebeurt maar in maximale 
synergie.  
 
De impulsen die nodig zijn in het licht van de door Vlaanderen gesubsidieerde sector worden best 
door Vlaanderen genomen. 
  
Het stimuleren van marktbetrokkenheid is ook een ambitie van het beleid rond digitale 
transformatie. De private sector is een partner die innovatie op basis van een open (en 
gestandaardiseerd) ecosysteem kan aanzwengelen. Belangrijk is wel dat de manier waarop deze 
innovatie gebeurt de doelstellingen van de cultuursector niet ondergraaft.  

 
Governance/ beheersmatige optimalisaties 
 
Op basis van de gevoerde onderzoeken kunnen de contouren  van het toekomstige ecosysteem 
geschetst worden:   
- De nadruk ligt hierbij op de architecturale coherentie tussen de digitaliseringsinitiatieven, de 

data-architectuur en de nodige aansturing.  
- Ondanks deze onzekerheid is het toch noodzakelijk om een actieve transitie-ondersteuning uit te 

tekenen. De belangrijkste rol is daarbij niet om bij aanvang een strak plan te hebben en dit 
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vervolgens nauwgezet uit voeren, maar om structureel consultatie en afstemming te organiseren 
over vaak complexe en onzekere uitdagingen, naar best vermogen beslissingen te nemen en deze 
te blijven opvolgen en eventueel bij te sturen vanuit voortschrijdend inzicht.   
Het opzetten van een gedragen governancestructuur is heel belangrijk waarbij er 
zowel heldere opdrachtomschrijvingen zijn voor alle betrokken actoren en dat alle noodzakelijke 
rollen opgenomen worden zodat eenieder in de brede culturele sector toegang heeft.  

- Departement CJM (DCJM staat in voor het beleidsmatige strategische transitiemanagement. 
DCJM is aanjager en bewaker van het transitieproces als geheel, en tegelijk beheerder van het 
overheidsinstrumentarium dat het transitieproces kan ondersteunen.  

o De installatie van een strategische opvolgingscyclus met actieplannen, mijlpalen en 
evaluatiemechanismen (nulmeting is vertrekpunt)  
o Zorg voor de juiste slagkracht en opvolging m.b.t. de uitbouw van de digitale 
basisinfrastructuur  

- Meer en toegankelijke digitale content en het uitbouwen van een data-gedreven 
dienstverlening kan leiden tot een diverser en breder publieksbereik, zal open innovatie 
aanzwengelen, maakt nieuwe verdienmodellen mogelijk en faciliteert het stromen van data 
tussen verschillende toepassingen waardoor bv. automatische rapportering aan het departement 
mogelijk wordt.   

  
De vraag is dus eigenlijk hoe een regierol ingevuld kan worden om dit ecosysteem gecoördineerd op 
te bouwen en welke governance daaromtrent ontwikkeld kan worden?  
  
Benchmark met buitenland 
 
Onderstaande lijst met goede voorbeelden is meegegeven als basis voor het IDEA Consult traject 
m.b.t. het optimaliseren van het instrumentarium in functie van de digitale transformatie van de 
cultuursector. In dat rapport worden (internationale) cases geanalyseerd om tot aanbevelingen te 
komen: 

• S+T+ARTS (EU-project dat cultuur en wetenschap samenbrengt)   
• Culture is digital (policypaper UK 2018)   
• Manifesto for the arts in the digital era (Canada 2017)   
• The Digital Transformation Agenda and GLAMs (Culture24 

2020 – in opdracht van Europeana)   
• Digital Culture | Kulturstiftung des Bundes (kulturstiftung-des-bundes.de)   
 

In het kader van de VBH werd gekozen om niet verder in te zetten op een internationale 
benchmarking, mogelijk zijn binnenlandse benchmarks met andere sectoren relevanter. 
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Conclusies en pistes voor een vervolgtraject 

 
Het budget voor digitale transformatie zit versnipperd over verschillende instrumenten gaande 
van bovenbouworganisaties over sectorale decreten tot tijdelijke impulssubsidies. Al deze 
instrumenten worden budgettair meegenomen in het kader van andere onderzoeken (subsidies met 
zwakke reglementaire basis, beheer dynamische ruimte, bovenbouw en structureel 
betoelaagde organisaties). Binnen dit onderzoek werden dan ook geen extra besparingsscenario’s 
uitgewerkt.  
Een aangewezen piste voor vervolgonderzoek zal idealiter de governance van het ecosysteem 
concretiseren en de vertaling van die voorgestelde aansturing financieel uitwerken.  
In het kader van relance werden heel wat extra investeringen gemaakt waaruit een nieuwe aanpak 
voortvloeide. Deze nieuwe aanpak vergt extra middelen om duurzaam geëxploiteerd te kunnen 
worden. Deze extra middelen kunnen enerzijds door een meervraag bekomen worden of door een 
heroriëntering van bestaande middelen. Dit laatste kadert in een verder te onderzoeken 
doelmatigheidsvraagstuk: hoe kunnen de huidige versnipperde middelen doelmatiger ingezet 
worden in het kader van een duurzame exploitatie van de nieuw opgestarte aanpak? In hoofdstuk II 6 
wordt dieper ingegaan op dit voorstel tot vervolgonderzoek. 
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08 Vlaamse Mediaregulator 

Intern onderzoek/ 01/07/2021 

  



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
14.07.2021 VBH pagina 125 van 158 

 
1. Beleidsdoelen  
 
ISE L - Sterke mediaregulator 
 
Het regeerakkoord 2019-2024 bepaalt er blijft ingezet worden op een sterke mediaregulator en dat de 
VRM wordt hervormd met het oog op het versterken van haar gewicht in onder meer beslissingen 
inzake marktanalyse. 
 
 
2. overzicht gevatte beleidsinstrumentarium 

 
1) AVMD-richtlijn (richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 

november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden 
van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een 
veranderende marktsituatie)  

 
„Artikel 30 
“1. Elke lidstaat wijst een of meer nationale regulerende instanties, organen, of beide aan. De 
lidstaten zorgen ervoor dat deze juridisch van de overheid zijn gescheiden en functioneel 
onafhankelijk zijn van hun respectieve overheden en van alle andere openbare of particuliere 
organen. 
 
[…] 
4. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regulerende instanties of organen over adequate 
financiële en personele middelen en handhavingsbevoegdheden beschikken om hun functies op 
doeltreffende wijze uit te voeren […]” 
 
De AVMD-richtlijn werd omgezet in het Mediadecreet door het decreet van 19 maart 2021. 
 

2) EWEC-richtlijn (Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie)  

 
Artikel 8 
“Politieke onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van de nationale regelgevende instanties  
1. Onverminderd artikel 10 treden de nationale regelgevende instanties onafhankelijk en objectief op, 
ook bij het ontwikkelen van interne procedures en de organisatie van het personeel, functioneren zij 
op transparante wijze en leggen zij daarvoor overeenkomstig het Unierecht verantwoording af, en 
vragen of aanvaarden zij geen instructies van andere instanties in verband met de uitoefening van de 
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taken die hun op grond van de nationale wetgeving tot omzetting van het Unierecht zijn 
toegewezen.” 
 
De EWEC-richtlijn werd omgezet in het Mediadecreet door het decreet van 2 juli 2021. 
 

3) Decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (“Mediadecreet”), zoals 
meermaals gewijzigd, en uitvoeringsbesluiten. 

 
De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse 
auditieve en audiovisuele mediasector. De VRM behoort tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media van de Vlaamse overheid en is een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA). 
 
Het hoogste orgaan binnen de organisatie is de raad van bestuur, die uit 3 leden bestaat. Deze is 
bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van 
het agentschap. De gedelegeerd bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de VRM waar. 
 
Binnen de organisatie van de VRM zetelen twee kamers, de algemene kamer, die is samengesteld uit 
5 leden en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, die is samengesteld 
uit 9 of maximaal 13 leden voor zaken die betrekking hebben op de bescherming van minderjarigen. 
 
De administratie bestaat uit 20 medewerkers en staat in voor de ondersteuning van het agentschap. 
 
3. Taken en bevoegdheden 
 
De missie, taken en bevoegdheden van de VRM staan hoofdzakelijk opgesomd in artikel 218 van het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (het Mediadecreet). In het kader 
van dit onderzoek en voor de vergelijking met de andere mediaregulatoren is de taakomschrijving 
hieronder samengevat in 14 taken, waarvan het merendeel tot de bevoegdheid van de algemene 
kamer behoort.  
1. De VRM houdt in de eerste plaats toezicht op de naleving van de mediaregelgeving die betrekking 

heeft op de inhoud van audiovisuele en auditieve mediadiensten. Deze regelgeving vormt 
grotendeels een omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.  

 
Het gaat met name om de kwantitatieve en kwalitatieve regels voor uitzending van commerciële 
communicatie (bv. televisiereclame, productplaatsing en sponsoring). 
 

2. Ook de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen houdt toezicht op de inhoud 
van de audiovisuele en auditieve mediadiensten.  
 
Een eerste luik heeft betrekking op de bescherming van minderjarigen en voornamelijk het voor 
lineaire televisiediensten absolute verbod op uitzendingen die de lichamelijke, geestelijke of 
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zedelijke ontwikkeling van minderjarigen 'ernstig kunnen aantasten' en het relatieve verbod op 
uitzendingen die 'schade kunnen toebrengen' aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke 
ontwikkeling van minderjarigen. 
 

3. Een tweede luik van het toezicht van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van 
minderjarigen betreft het discriminatieverbod en de onpartijdigheidsplicht binnen de 
programma’s en de bepaling dat omroepactiviteiten niet mogen aansporen tot haat en geweld. 
 

4. Een volgende taak van de VRM, meer bepaald de algemene kamer, is uitreiken van 
zendvergunningen. Deze zendvergunningen kunnen worden toegekend aan erkende radio-
omroeporganisaties en aanbieders van etheromroepnetwerken. En naar aanleiding van 
evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën kan 
de VRM ook tijdelijke vergunningen uitreiken. 
 

5. Eén van de taken van de algemene kamer van de VRM betreft het geven en intrekken van 
toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma’s door te geven. Deze bevoegdheid 
houdt verband met de mogelijkheid die dienstenverdelers kunnen krijgen om omroepprogramma’s 
door te geven die onder de bevoegdheid vallen van een land dat niet tot de EU behoort. 
 

6. In de Vlaamse mediaregelgeving zijn veel erkenningsverplichtingen voor omroeporganisaties 
vervangen door kennisgevingsverplichtingen. Onder meer de regionale 
televisieomroeporganisaties en de radio-omroeporganisaties die uitzenden via de ether vormen 
hierop een uitzondering. Terwijl de Vlaamse Regering bevoegd is voor het verlenen van 
erkenningen, staat de algemene kamer van de VRM in voor het ontvangen van de verschillende 
soorten kennisgevingen.  
 

7. Een andere belangrijke opdracht van de algemene kamer van de VRM is het definiëren en 
analyseren van relevante markten in de sector van elektronische communicatienetwerken en –
diensten (met betrekking tot audiovisuele en auditieve mediadiensten). Aan ondernemingen met 
aanmerkelijke marktmacht kunnen desgevallend maatregelen worden opgelegd. Ook deze 
opdracht vloeit, net zoals het toezicht op de inhoudelijke aspecten van uitzendingen, voort uit de 
omzetting van Europese regelgeving, met name het regelgevend kader voor elektronische 
communicatie in de EU. 
 

8. De VRM dient concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart te brengen. Daartoe publiceert 
de VRM jaarlijks een ‘rapport mediaconcentratie in Vlaanderen’. In dat rapport wordt onder meer 
aan de hand van waardeketens nagegaan hoe de verhoudingen liggen tussen de verschillende 
spelers op de markt. 
 

9. Jaarlijks moet de VRM rapporteren aan de Vlaamse regering over de naleving door de openbare 
omroeporganisatie (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Het door 
de VRM uitgevoerde toezicht betreft de inhoudelijke bepalingen van de beheersovereenkomst en 
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is niet van financiële of budgettaire aard.  Het toezicht door de VRM is complementair met de 
supervisie door de gemeenschapsafgevaardigde in opdracht van de Vlaamse regering. 
 

Wanneer VRT nieuwe diensten of activiteiten wil uitoefenen die niet door de 
beheersovereenkomst zijn gedekt, heeft zij de uitdrukkelijke toestemming van de Vlaamse 
regering nodig. De regering vraagt hierover advies aan de VRM die de mediamarkt zal evalueren.  
 

10. Eén van de taken van de algemene kamer van de VRM betreft het uitvoeren van bijzondere 
opdrachten die de Vlaamse regering haar indien nodig kan toevertrouwen in verband met de hoger 
opgesomde taken. 
 

11. Bij decreet van 17 januari 2014 werd een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector 
ingevoerd in Vlaanderen, die voor dienstenverdelers de verplichte deelname aan de productie van 
audiovisuele diensten oplegt. Zo dienen onder meer coproductieprojecten voor beoordeling van 
de ontvankelijkheid en erkenning te worden voorgelegd aan de VRM. 
 

12. Om economisch leefbare regionale televisie te stimuleren en aan te zetten tot een groot kijkbereik 
werden bij decreet van 21 februari 2014 verschillende bepalingen met betrekking tot de regionale 
televisieomroeporganisaties gewijzigd. Zo moeten regionale televisieomroeporganisaties, mits zij 
aan een aantal voorwaarden voldoen, door de dienstenverdelers worden vergoed op basis van de 
bereikmeting van hun omroepprogramma’s. Een van de taken van de VRM bestaat uit het 
berekenen van de bereikvergoedingen.  
 

13. Bij decreet van 19 juli 2013 werden bijkomende bepalingen opgenomen voor dienstenverdelers 
betreffende de ‘signaalintegriteit’. Zo mag een dienstenverdeler aan de eindgebruiker slechts 
functionaliteiten aanbieden om lineaire televisieomroepprogramma’s op een uitgestelde, verkorte 
of gewijzigde wijze te bekijken, na voorafgaande toestemming van de betrokken 
televisieomroeporganisatie. Bij gebrek aan overeenkomst kunnen de partijen een beroep doen op 
bemiddeling. Een verzoek om een bemiddelingsprocedure op te starten dient te worden gericht 
aan de voorzitter van de raad van bestuur van de VRM. 
 

14. De VRM beschikt over een dubbele adviesfunctie in het kader van de bepalingen over de 
doorgifteverplichtingen en doorgiftemogelijkheden (‘must carry’ en ‘may carry’). In de eerste 
plaats dienen de zogenaamde must carry-netwerken ten minste om de drie jaar door de Vlaamse 
regering te worden vastgelegd. De VRM dient hierbij te adviseren. Vervolgens kan de Vlaamse 
regering ook beslissen om bijkomende omroepprogramma’s een must carry-statuut te verlenen. 
Ook dit gebeurt op advies van de VRM. 
 

15. Sinds het decreet van 19 maart 2021 houdende wijziging van het Mediadecreet, dat de herziene 
richtlijn Audiovisuele Mediadiensten omzet, is de VRM ook bevoegd voor het toezicht op 
aanbieders van videoplatformdiensten, zoals bv. Youtube en online content van influencers. 
Hetzelfde decreet legt de VRM ook verschillende verplichtingen op m.b.t. het uitwisselen van 
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informatie met mediaregulatoren uit andere lidstaten en met de Europese Commissie. Het decreet 
van 19 maart 2021 verplicht de VRM ook een online contactpunt te onderhouden voor klachten 
over de toegankelijkheid van omroepdiensten voor personen met een visuele of auditieve 
handicap. 
 

16. Bij decreet van 2 juli 2021 tot wijziging van het mediadecreet, wat betreft de gedeeltelijke 
omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie, goed. Hierdoor krijgt de 
VRM er opnieuw bevoegdheden bij m.b.t. marktregulering, kabel- en etheromroepnetwerken, 
must-carrybepalingen en het organiseren van openbare raadplegingen. 
 

17. Regeerakkoord 2019-2024, Beleidsnota Media 2019-2024, BBT’s. 
 
4. Begroting 
 
De uitgaven van de VRM zijn voor 2021 begroot op 2.741 K euro. 

- HF0-AHEI2LA-LO – lonen: 2.045 K euro 
- HF0-AHEI2LA-WT – werking en toelagen: 696 K euro 

 
Er zijn geen andere uitgaven. De VRM heeft geen enkele bevoegdheid om subsidies uit te delen. 
 
5. Te verwerken onderzoek en studies  
 
Benchmark: vergelijking VRM en andere Europese mediaregulatoren. 
 
6. Samenvatting onderzoek 
 
onderzoekshypothese in kader van doelmatigheid en beleidseffectiviteit 
 
De administratie van de VRM heeft een onderzoek uitgevoerd naar de taken en opdrachten van 10 
regulerende instanties die net als de VRM bevoegd zijn voor het toezicht op de regelgeving met 
betrekking tot audiovisuele mediadiensten. Deze mediaregelgeving is immers binnen de EU 
geharmoniseerd in de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten en vervolgens omgezet in de betreffende 
lidstaten. 
 
Bij het onderzoek is initieel de taakomschrijving van de VRM, die ruimer is dan enkel toezicht houden 
op de inhoudelijke aspecten van de uitgezonden programma’s, als uitgangspunt genomen voor 
vergelijking met de andere mediaregulatoren.  
 
Hierbij werd nadien bijzondere aandacht besteed aan het beschrijven van bevoegdheden en 
opdrachten die aan andere mediaregulatoren zijn toevertrouwd, maar niet tot het takenpakket van de 
VRM behoren. 
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In mindere mate werd ook gekeken naar de structuur en het aantal personeelsleden van deze 
toezichthoudende instanties.  
 
In deze oefening wordt niet de werking van de VRM op zich, op organisatieniveau, noch op vlak van 
effectiviteit, noch op vlak van efficiëntie geanalyseerd of onderzocht. De fiche bevat dus geen 
evaluatie van specifieke werkingen. 
 
onderzoeksmethodiek 
 
Volgende bronnen werden tijdens het onderzoek geraadpleegd: 
 

- de websites van de bovengenoemde regulatoren; 
- de landeninformatie die via de koepelorganisatie EPRA werd verkregen (European Platform of 

Regulatory Authorities / Raad van Europa / Straatsburg); 
- de landeninformatie uit het finaal verslag van INDIREG, een Europees onderzoek naar 

indicatoren voor de onafhankelijkheid en efficiënte werking van audiovisuele mediadiensten 
met het oog op de handhaving van de bepalingen in de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten; 

- individuele contacten met personeelsleden van mediaregulatoren; 
- informatie van de website, publicaties en landenrapporten van het Europees Audiovisueel 

Observatorium (Raad van Europa / Straatsburg). 
 
Resultaten van onderzoek  
Volgende mediaregulatoren werden onderzocht: 
 

1. België (Franse Gemeenschap):   Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA/BE) 
2. Duitsland (Nordrhein-Westfalen):  Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
3. Frankrijk:     Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA/FR) 
4. Ierland:     Broadcasting Authority of Ireland (BAI) 
5. Nederland:     Commissariaat voor de Media (CvdM) 
6. Oostenrijk:     Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) 
7. Polen:      Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) 
8. Spanje (Catalonië):    Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) 
9. Verenigd Koninkrijk:    Ofcom 
10. Zweden:     Myndigheten för radio och tv (SBA) 

 
De meeste van deze regulerende instanties voor de audiovisuele mediasector zijn in dit onderzoek 
opgenomen, omdat de omstandigheden en context waarin ze hun taken vervullen vrij vergelijkbaar 
zijn met de VRM. Het gaan om eerder kleine instanties, die bevoegd zijn voor een grondgebied met 
een beperkt aantal omroeporganisaties en een betrekkelijk klein bevolkingsaantal. 
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Daarnaast werden ook de bevoegdheden van Ofcom en CSA/FR beschreven, aangezien zij tot de 
grootste mediaregulatoren binnen de EU behoren met een aanzienlijk aantal omroeporganisaties en 
kijkers binnen hun werkingssfeer. Ofcom en CSA/FR worden dan ook vaak als referenties beschouwd 
voor mediaregulatoren. 
 
Ten slotte is ook de Poolse mediaregulator KRRiT aan het onderzoek toegevoegd, omdat Polen sinds 
2004 deel uitmaakt van de EU en het interessant is om na te gaan hoe één van de laatst toegetreden 
lidstaten, uit het voormalige Oostblok, het toezicht op de mediasector heeft georganiseerd. 
 
Zoals hierboven beschreven zijn veel van de kerntaken van de VRM ook bij de andere onderzochte 
mediaregulatoren terug te vinden. Daarbij dient opgemerkt dat deze vergelijkbare taken weliswaar 
vaak aanzienlijk anders uitgewerkt of omschreven zijn in de verschillende lidstaten.  
 
Naast de bevoegdheid van de VRM om de markt voor auditieve en audiovisuele mediadiensten te 
analyseren (die enkel ook bij CSA/BE, KommAustria en Ofcom aanwezig is) zijn het voornamelijk enkele 
specifieke taken eigen aan de Vlaamse omroepsector, die de VRM meer heeft dan de andere 
onderzochte mediaregulatoren. 
 
Omgekeerd kan worden vastgesteld dat de onderzochte mediaregulatoren een heel ruime waaier aan 
taken toevertrouwd hebben gekregen die niet bij de VRM voorkomen. Hieronder wordt een overzicht 
gegeven van de belangrijkste taken, beginnend bij de opdrachten die bij de meeste van de 
mediaregulatoren terug te vinden zijn en het vaakst terugkomen. 
 
- Het gaat in de eerste plaats om ruimere en meer structurele adviesbevoegdheden dan de VRM 

heeft en die vaak vergelijkbaar zijn met de opdrachten die in de Vlaamse Gemeenschap aan de 
Sectorraad Media zijn toegewezen.  

 
Veel van de onderzochte mediaregulatoren brengen advies uit aan het parlement of de regering 
over wetsontwerpen of –voorstellen met betrekking tot de auditieve en audiovisuele mediasector 
(bv. CSA/BE, CSA/FR, KRRiT, CAC en Ofcom), maar ook over erkenningen of 
ontwerpovereenkomsten met omroeporganisaties (bv. CSA/BE, BAI, CvdM en Ofcom). 
 
Maar het kan ook gaan om adviesbevoegdheden naar andere instanties toe, zoals de 
mededingingsautoriteit (zie bv. CSA/FR). 

 
- Een andere bevoegdheid die regelmatig aan de onderzochte mediaregulatoren is toegewezen en 

niet terug te vinden is bij de VRM, is de bevoegdheid om algemene aanbevelingen of voorschriften 
uit te vaardigen die bindend zijn voor de omroeporganisaties (bv. CSA/BE, CSA/FR, BAI, CvdM, 
KRRiT, CAC en Ofcom). 
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Vaak gaat het om de bevoegdheid om de bestaande mediaregelgeving te verduidelijken via 
reglementen of codes (bv. Ofcom, BAI, CvdM, KRRiT en CAC) die soms door de regering bekrachtigd 
moeten worden (bv. CSA/BE) of door middel van overeenkomsten die worden gesloten met de 
omroeporganisaties (bv. CSA/FR en BAI).  

 
- Hoewel verschillende van de onderzochte mediaregulatoren zelf geen zendvergunningen uitreiken 

(bv. LfM, CvdM, KRRiT, CAC en SBA), in tegenstelling tot de VRM, hebben ook veel 
mediaregulatoren een ruime(re) bevoegdheid op het vlak van frequentieplanning en 
spectrumbeheer (bv. CSA/FR, SBA, BAI en Ofcom). 
 
In het geval de mediaregulatoren bevoegd zijn voor het opstellen van de frequentieplannen voor 
gebruik door audiovisuele of auditieve mediadiensten dienen zij meestal samen te werken met een 
regulerende instantie die bevoegd is voor andere diensten die gebruik maken van het spectrum 
(bv. CSA/FR, BAI, KommAustria). Ofcom daarentegen is als enige bevoegd voor het spectrumbeheer 
in het Verenigd Koninkrijk. 
 
In Polen is KRRiT niet bevoegd voor frequentieplanning, maar dient hij wel door de 
telecomregulator geraadpleegd te worden bij opstelling van de plannen die betrekking hebben op 
de omroepsector. Ook de CAC heeft een adviesbevoegdheid bij de opstelling van de 
frequentieplannen door de regering. 
 

- Naast de toezichthoudende en eerder repressieve taken hebben veel van de onderzochte 
mediaregulatoren ook ondersteunende/informatieve opdrachten die bestaan uit het uitvoeren of 
laten uitvoeren van onderzoeksopdrachten of het verzorgen van opleidingen (bv. CSA/BE, LfM, 
CSA/FR, BAI, KRRiT, CAC en Ofcom). 
 
In Duitsland (NRW) heeft de LfM meer bepaald de opdracht om ‘burgermedia’ te promoten en 
stimuleren door onder meer cursussen te organiseren met betrekking tot het maken van 
programma’s. En bij de CSA/BE is er een dienst ‘Studie en Onderzoek’ die zorgt voor een band met 
de academische wereld en onderzoek binnen de audiovisuele en auditieve mediasector 
ondersteunt, door middel van onder meer het aanbieden van stageplaatsen, plaatsen voor 
gastonderzoekers en een documentatiecentrum. 
 

- Aansluitend bij de vorige opdracht beschikken ook verschillende van de onderzochte 
mediaregulatoren over bevoegdheden die betrekking hebben op mediawijsheid of 
mediageletterdheid (bv. CSA/FR, LfM, BAI, KRRiT en Ofcom). 

 
Meestal heeft de mediaregulator een coördinerende rol, die minstens bestaat uit het opzetten van 
een portaalwebsite waarop informatie over het onderwerp wordt verzameld en die betekent dat 
de mediaregulator de verschillende belanghebbenden en partners samenbrengt (bv. CSA/FR, KRRiT 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
14.07.2021 VBH pagina 133 van 158 

en Ofcom). In bepaalde gevallen kan de mediaregulator daarvoor ook subsidies en financiering 
verstrekken (bv. LfM en BAI).   
 

- Het is opvallend dat veel van de onderzochte mediaregulatoren verregaande bevoegdheden 
hebben met betrekking tot het aan bod komen van politici of politieke partijen op televisie (bv. 
CSA/BE, KRRiT, Ofcom, CSA/FR en CvdM). 

 
Zo is het hoger al vermeld dat de CSA/FR dient te tellen hoeveel minuten elke politicus aan bod is 
gekomen in de uitzendingen, maar vaker dienen de mediaregulatoren zendtijd toe te wijzen aan 
politieke partijen (bv. CSA/FR en CvdM) en regels op te stellen met betrekking tot 
verkiezingsperiodes (bv. CSA/BE, CSA/FR, KRRiT en Ofcom). 
 

- Veel van de onderzochte mediaregulatoren hebben bevoegdheden die verder gaan dan het louter 
beschrijven of vaststellen van concentraties in de mediasector. Vaak zijn ze betrokken bij het 
afdwingen van het mededingingsrecht, als adviesorgaan naar de mededingingsautoriteit toe of als 
orgaan dat zelf het mededingingsrecht afdwingt (voor de mediasector, in overleg met de algemene 
mededingingsautoriteit), bv. CSA/FR, CSA/BE, KommAustria, BAI, CAC en Ofcom. 
 
Meestal houdt dit in dat de concentratiecontrole door de betreffende mediaregulator gebeurt. 
Wanneer bijvoorbeeld twee ondernemingen uit de mediasector fuseren dient dit aangemeld te 
worden bij de mediaregulator die de fusie kan verbieden of toelaten onder bepaalde voorwaarden, 
zoals de verplichte verkoop van zendtijd aan onafhankelijke producenten (bv. BAI, KommAustria, 
CAC).  Ofcom heeft op dit vlak de ruimste bevoegdheid van de onderzochte regulatoren en is 
bevoegd voor het afdwingen van het mededingingsrecht in de sectoren die binnen haar 
werkingssfeer vallen. 
 

- Een regelmatig weerkerende taak houdt in dat de mediaregulatoren moeten meewerken aan de 
overgang van analoge naar digitale omroeptransmissie (bv. LfM, BAI, KommAustria, CAC en SBA). 
 
Dit item lijkt echter aan belang in te boeten nu vrij veel lidstaten de overgang grotendeels hebben 
gemaakt. Bovendien heeft een analoge switch-off een grotere impact in landen waar terrestriële 
omroep één van de belangrijkste manieren van televisiekijken is, hetgeen in de Vlaamse 
Gemeenschap niet het geval is. 
 

- Bij verschillende van de onderzochte mediaregulatoren speelt co- en zelfregulering een 
belangrijkere rol dan dat het geval is bij de VRM (bv. CSA/BE, CSA/FR, KRRiT, CAC en Ofcom). 

 
Hun taak kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstarten en ondersteunen van zelf- en co-
reguleringsinitiatieven, zoals een charter van televisieomroeporganisaties tegen reclame voor 
ongezonde voeding. Binnen de CSA/BE kan het ‘collège d’avis’ als een quasi co-regulerend orgaan 
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worden beschouwd dat vertegenwoordigers uit de sector telt en reglementen kan opstellen over 
mediaregelgeving die door de regering worden bekrachtigd. 
 
In het Verenigd Koninkrijk vormen de ‘Authority for Television on Demand’ (ATVOD) en de 
‘Advertising Standards Authority’ (ASA) twee belangrijke co-regulerende instanties die 
respectievelijk bevoegd zijn voor non-lineaire audiovisuele mediadiensten en commerciële 
communicatie over alle media heen. Bij beide instanties fungeert Ofcom als een soort toezichts- en 
doorverwijsorgaan. 

 
- Sommige van de mediaregulatoren die onderzocht werden beschikken over een opdracht die 

verband houdt met de journalistieke deontologie (bv. CSA/BE en CSA/FR). 
 
Bij de CSA/BE beperkt deze rol zich tot het doorverwijzen van klachten aan de ‘Conseil de 
Déontologie Journalistique’ en het eventueel voeren van een gezamenlijke procedure. De CSA/FR 
waakt zelf over de naleving van de deontologische regels in de audiovisuele en auditieve 
mediasector, die vaak zijn opgenomen in de overeenkomsten met de omroeporganisaties. De 
CSA/FR kan hierover ook aanbevelingen uitbrengen, zoals bv. met betrekking tot het gebruik van 
verborgen camera’s. 

 
- Diversiteit en pluralisme speelt bij verschillende mediaregulatoren die werden onderzocht een 

belangrijke rol (bv. CSA/BE, LfM, CSA/FR en CAC).  
 
Het verzekeren van pluralisme kan een rol spelen bij het toezicht op de economische structuren 
binnen de mediasector (bv. bij het al dan niet goedkeuren, eventueel onder voorwaarden, van 
fusies, of in het geval van NRW bij het opstellen van een rangschikking van omroeporganisaties die 
toegang moeten krijgen tot kabelnetwerken in geval van capaciteitsrestricties).  
 
Naast het toezicht op de onpartijdigheidsverplichting en het discriminatieverbod dat ook in de 
Vlaamse Gemeenschap bestaat, kijken verschillende mediaregulatoren erop toe dat de auditieve 
en audiovisuele mediadiensten een divers en pluralistisch aanbod verzorgen, bv. door erover te 
rapporteren of aanbevelingen uit te brengen. 

 
Hierna worden nog enkele eerder opvallende taken opgesomd die tijdens het onderzoek naar voren 
zijn gekomen. Het gaat weliswaar om opdrachten die vaak enkel bij één of twee van de 
mediaregulatoren zijn terug te vinden, maar die een beeld kunnen geven van de variatie van 
opdrachten die soms aan mediaregulatoren worden toevertrouwd.  
 
- In Nederland staat het CvdM in voor de handhaving van de Wet op de vaste boekenprijs. Deze wet 

verplicht uitgevers om voor boeken in de Nederlandse of de Friese taal en voor muziekuitgaven die 
zij voor het eerst in een bepaalde uitvoering in Nederland uitgeven, een vaste prijs te bepalen. In 
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het handelsverkeer moeten verkopers deze boeken en muziekuitgaven tegen die vastgestelde prijs 
verkopen aan de eindafnemers. 
 

- Hier en daar wordt bij de opdrachtomschrijvingen van de onderzochte mediaregulatoren melding 
gemaakt van alternatieve geschillenbeslechting of bemiddelingsprocedures. De verschillende 
spelers uit de mediasector die onder de bevoegdheid van de betreffende mediaregulator 
ressorteren kunnen dan de regulator vragen om als bemiddelaar op te treden in geschillen, bv. met 
betrekking tot distributievoorwaarden (bv. CSA/FR, CSA/BE en CAC).  

 
- Zowel de BAI als KRRiT zijn betrokken bij het innen van heffingen. In Ierland dienen de 

omroeporganisaties bij te dragen in de financiering van de BAI, terwijl in Polen kijkers een retributie 
dienen te betalen bij aanschaf van een televisietoestel, die dan wordt aangewend voor de 
financiering van de openbare omroeporganisatie. 

 
- KommAustria is verantwoordelijk voor de toekenning van subsidies voor geschreven pers en 

journalistiek. De ‘media division’ binnen RTR is op haar beurt ook verantwoordelijk voor het beheer 
en de toewijzing van middelen uit verschillende fondsen, zoals onder meer het digitaliseringsfonds 
en het televisie- en filmfonds. 

 
- De CSA/FR en de CAC hebben onder meer als opdracht om te waken over de taal en cultuur. De 

CAC kan bijvoorbeeld subsidies verlenen aan omroeporganisaties ter ondersteuning van het 
gebruik van het Catalaans of het Aranees.   

 
- Ofcom heeft ook als taak om toe te zien op de naleving van de regels met betrekking tot 

consumentenbescherming. Deze regels hebben onder meer betrekking op onrechtmatige 
bedingen en voorwaarden in overeenkomsten.  

 
Omwille van deze grote verscheidenheid aan taken die aan de onderzochte mediaregulatoren zijn 
toevertrouwd, naast de kerntaken met betrekking tot het toezicht op de inhoud van audiovisuele 
mediadiensten, is het moeilijk om een vergelijking te maken tussen het aantal personeelsleden van 
de mediaregulatoren en zijn absolute cijfers hierover weinig betekenisvol. Er kan in ieder geval wel 
worden vastgesteld dat elke onderzochte mediaregulator over meer medewerkers beschikt dan de 
VRM, ook degenen die bevoegd zijn voor een grondgebied met een kleiner bevolkingsaantal.  
 
Conclusies en pistes voor vervolgonderzoek 
 
De bevoegdheden van de VRM zijn decretaal vastgelegd. De VRM heeft geen andere bevoegdheden 
dan deze die hem zijn toegekend op basis van het Mediadecreet. 
 
Sinds zijn oprichting krijgt de VRM steeds meer bevoegdheden en opdrachten. Deze komen vaak voort 
uit Europese richtlijnen (bv. toezicht op videoplatformen, informatie-uitwisseling met andere Europese 
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regulatoren, …) maar ook vaak uit beleidskeuzes van de Vlaamse Regering en/of decreetgever (bv. 
monitoring van de onpartijdigheid van de nieuwsprogramma’s van de VRT, opvolging van de 
beleidsaanbevelingen van Audit Vlaanderen n.a.v. de forensische audit bij VRT, …). Door de recente 
decreten van 19 maart 2021 en 2 juli 2021 heeft de VRM er weer een aantal opdrachten bijgekregen. 
Deze bijkomende opdrachten gaan echter niet steeds gepaard met een proportionele toename van 
personeel en / of middelen. De VRM kan zijn bevoegdheden niet afstoten, delegeren of outsourcen. 
 
Hoewel absolute cijfers over het aantal medewerkers bij andere Europese mediaregulatoren weinig 
zeggen (de verschillende mediaregulatoren hebben immers slechts gedeeltelijk dezelfde 
bevoegdheden) heeft de benchmark aangetoond dat alle onderzochte mediaregulatoren meer 
personeelsleden hebben dan de VRM, ook degenen die bevoegd zijn voor een grondgebied met een 
kleiner bevolkingsaantal of zelfs minder bevoegdheden hebben dan de VRM. 
 
De VRM deelt geen subsidies uit. De enige uitgaven van de VRM zijn de eigen loonkosten en de eigen 
werkingskosten. Voorstellen tot besparingen zouden hier voorstellen tot besparingen op de eigen 
lonen en/of werkingsmiddelen van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid zijn. De VRM neemt aan dat dit niet de bedoeling van deze 
oefening is. Derhalve zal de VRM geen besparingsscenario’s voorstellen in het kader van deze oefening. 
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III.4 ONDERZOEK/SCOPE 

 

Zoals hierboven reeds vermeld werd, is omwille van de korte doorlooptijd de inhoudelijke scope van 

de meeste onderzoeken beperkt tot het beleidsveld cultuur. 

Bij de externe onderzoeken in het kader van (1) infrastructuur, (2) het beheer van de dynamische 

ruimte, en (3) structureel betoelaagde organisaties werden 2018 en 2019 als referentiejaren 

genomen. 2020 werd niet meegenomen. Dit was een zeer atypisch jaar waarin de sectoren 

grotendeels gesloten waren omwille van de coronacrisis. 

In hoofdstuk II.7. vind je een selectie van onderzoeken die de laatste twee jaar gevoerd werden en 

die verwantschap vertonen met de uitgangspunten van de VBH. Naast dit overzicht, geven we ook 

per onderzoeksfiche een literatuurlijst mee met geraadpleegde studies. 
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III.5 GROEI -EN BESPARINGSSCENARIO’S 

 

De antwoorden op de vraag om besparingsscenario’s te formuleren worden in het rapport op twee 

plaatsen opgenomen. Ze staan samengevat in dit hoofdstuk en we hernemen ze eveneens per 

focusfiche in hoofdstuk II.3. Per fiche gaan we kort in op deze vraag op basis van het onderzoek dat 

gevoerd werd. Het voorgestelde scenario is dus afhankelijk van de fase waarin het onderzoek zich 

bevindt. Sommige onderzoeken worden pas in oktober opgeleverd en leveren nu nog geen concreet 

uitgewerkte scenario’s. Anderen werden reeds afgerond en schuiven meer concrete pistes naar voor. 

Wél stippelen we voor elke fiche het verdere traject om tot mogelijke besparingsscenario’s te komen 

uit.  

Ten slotte vestigen we graag de aandacht op de eigenheid van de middelenbesteding binnen CJM. 

Het overgrote deel van de begroting vloeit rechtstreeks naar de sectoren. Aangezien elke verdere 

besparing onmiddellijk effect heeft op de sectoren, kijken we in het uitwerken van scenario’s dan ook 

in de eerste plaats of er efficiëntiewinsten te maken zijn op beheersmatig vlak of via een meer 

gerichte inzet van middelen.  

Los van de groei- en besparingsscenario’s uitgewerkt in het kader van de focusfiches, willen we het 
leenrecht ter heroverweging voorleggen. Budgettair is deze subsidielijn niet in scope van de acht 
fiches, maar ze moet alleszins mee heroverwogen worden in het kader van mogelijke besparingen.  
 

HBO-1HBX2AD-WT 1HD100 Leenrecht 2.023.000,00 euro 
 

Het openbaar leenrecht is een wettelijke vergoedingsregeling. Door de overheid opgerichte of 

erkende openbare bibliotheken kunnen auteursrechtelijk beschermde werken (boeken, tijdschriften, 

…, maar evengoed bv. cd’s en dvd’s) uitlenen aan bibliotheekgebruikers zonder dat ze telkens de 

toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Ze moeten daarvoor wel een jaarlijkse 

vergoeding betalen aan Reprobel. Zolang het decreet lokaal cultuurbeleid onder meer de 

bibliotheken subsidieerde, werd dit leenrecht ook op Vlaams niveau onderhandeld en betaald. Sedert 

de overheveling van de bevoegdheden aan de gemeenten en de overdracht van de bijhorende 

budgetten aan het gemeentefonds is deze allocatie ten onrechte blijven ‘hangen’ bij CJM. Er zit geen 

logica achter het feit dat Vlaanderen dit blijft betalen nu de bevoegdheid gemeentelijk is, het is dan 

ook een post die heroverwogen kan worden. 
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Verder wil het departement tegen het licht van een aangekondigde kerntakenoefening ook zelf 
volgende allocaties heroverwegen en zich de vraag stellen of het organiseren van deze evenementen 
écht een kernopdracht is voor het departement. Financieel zal dit niet voor de grote besparing 
zorgen, maar het maakt het beleidskader en de uitvoering ervan consistenter. 
 

1HC066  Dag van de cultuureducatie   20 000 euro 

1HC066  Kunstendag voor kinderen   65 000 euro 

HC066   Jaarlijkse sectormoment cultuureducatie 15 000 euro 

Fiche 1 Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 

 

De beleidstoelichting 2021 kondigt een gezamenlijk beleid aan dat wordt uitgewerkt met 

Buitenlandse Zaken, FIT en Toerisme Vlaanderen over culturele presentatie en representatie in het 

buitenland.  Daarom werd beslist om eerst een kader uit te werken waarbinnen zo’n coherent beleid 

gevoerd kan worden en werd in een extern uitbestede studie het beleidskader in kaart gebracht van 

onze 3 buurlanden en van 3 vergelijkbare regio’s.  

De CJM-middelen voor Internationaal Cultuurbeleid zijn erg bescheiden. De beknopte voorstudie laat 
niet toe om een diepere analyse te maken van middeleninzet in vergelijking met het buitenland. Maar 
als we naar de schaal van de instrumentaria van de buurlanden en regio’s kijken dat is het duidelijk dat 
de huidige middeleninzet voor internationale culturele relaties een minimum minimorum is. 

Efficiëntiewinsten ziet het departement minder in een +15% of -15%-oefening, dan wel in het volledig 
herdenken van de middeleninzet over het geheel van de Vlaamse overheid, dus: de middeleninzet van 
CJM, DKBUZA, FIT en Toerisme Vlaanderen beter afstemmen. Deze heroverweging (en tegengaan van 
versnippering) van middelen gaat o.i. best gepaard met de heroverweging van het instrumentarium en 
de middelen. Het ICB van de bestudeerde regio’s geeft aan dat cultuur daarin een sturende rol kan 
hebben.  

De modellen zoals beschreven in het onderzoek kunnen daartoe inspiratie bieden. Verder onderzoek 

is aangewezen op de diverse onderdelen van de eerste comparatieve analyse 
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Fiche 2: Infrastructuur 

 

Binnen het onderzoek werden volledig becijferde besparings- en groeiscenario’s opgenomen voor 

telkens +15%, +5% en -15% en -5% voor telkens drie mogelijke denkpistes. Voor elk scenario werd de 

wenselijkheid en de impact ervan besproken. Deze aanpak werd gehanteerd voor het beheer van de 

eigen infrastructuur en voor de investeringssubsidies. We verwijzen graag naar het 

onderzoeksrapport als bijlage voor de detailberekening van de scenario’s (bijlage 2). 

Beheer eigen infrastructuur 

Er werden drie pistes onderzocht: volledig behoud patrimonium, afslanking patrimonium en 
heroriëntering patrimonium. In theorie kan een afslanking van het patrimonium naar voor geschoven 
worden als meest aangewezen manier om de budgettaire ruimte te verruimen door de combinatie 
van het overdragen van bepaalde infrastructuren en heffen van huur bij de gebruikers. In de praktijk 
is dit scenario echter niet aangewezen om volgende redenen: 

• Met abstractie van de eenmalige inkomsten uit de overdracht, blijkt ook bij toepassing 
van deze optie een algemene en structurele budgetverhoging nodig te zijn om aan de 
investeringsnoden te kunnen voldoen.  

• Bepaalde infrastructuren zijn omwille van juridische redenen de facto onvervreemdbaar.  

• Voor de over te dragen infrastructuren kan misschien niet altijd een overnemer gevonden 
worden.  

• De keuze om bepaalde infrastructuren over te dragen kan tot reputatieschade lijden en/of de 
overdracht van bepaalde infrastructuren kan op politiek verzet stuiten.   

• De overdracht naar bepaalde partijen kan een impact hebben op het toekomstig gebruik en 
de beschikbaarheid ervan voor de huidige gebruikers.  

• Niet elke overdracht zal gegarandeerd winst opleveren.  

• De extra huurkosten voor getroffen gebruikers wordt slechts ten dele – voor 75% –
gecompenseerd door extra werkingssubsidies. De meerkost voor de gebruikers kan de goede 
verderzetting van hun werking sterk bemoeilijken, aangezien zij de overige 25% uit eigen 
middelen zullen moeten financieren.  
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Investeren in cultuur-en jeugdinfrastructuur 
 

Er werden drie scenario’s onderzocht: 
1) optimalisering interne werkcapaciteit  
2) aanpassing subsidiepercentage 
3) aanpassing toepassingsgebied  
 
Een aanpassing van het toepassingsgebied van de investeringssubsidies lijkt de meest aangewezen 
piste; een strengere afbakening van het toepassingsgebied biedt mogelijkheid om de subsidies meer 
strategisch in te zetten. Door een sterkere afbakening zullen heel wat werkingen voor wie de 
investeringssubsidies wel noodzakelijk zijn om infrastructuurprojecten te realiseren uit de boot 
vallen. Knippen in deze middelen verschuift de last naar lokale besturen en de organisaties zelf.   
  
De onderzoekers concluderen dat de investeringsnoden boven de beschikbare subsidiemiddelen 
liggen en besparing niet wenselijk is vanwege een grote negatieve impact op de sectoren.   
  
Zoals eerder vermeld stelt het vervolgonderzoek de bestaande instrumenten niet in vraag, dit wordt 
onderzocht binnen het lopende onderzoek omtrent aanvullende financiering. De tussentijdse 
resultaten van dit laatste onderzoek laten nog niet toe hierover meer dan louter 
speculatieve uitspraken te doen. We gaan hier dan ook niet verder op in.  
 

Fiche 3: Structureel betoelaagde organisaties 

 

In het extern uitbesteed onderzoek van IDEACONSULT werden de inkomstenstructuren van de 

structureel betoelaagde organisaties onder de drie grote kaderdecreten (Kunstendecreet, 

Cultureelerfgoeddecreet en Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk) in kaart gebracht en 

gebenchmarkt met Nederland. De werkhypothese voor dit onderzoek luidde: kan door het stimuleren 

van meer inkomstendifferentiatie bij deze organisaties, bespaard worden op subsidies?  

Deze studie loopt nog tot 30 oktober en de hier meegedeelde inzichten zijn gebaseerd op zeer 

voorlopige resultaten, waarbij bovendien het nodige voorbehoud dient gemaakt te worden bij de 

aangeleverde data die nog verder opgeschoond dienen te worden. Eerste inzichten tonen echter aan 

dat Vlaamse cultuurorganisaties in de podiumkunsten (diverse disciplines) gemiddeld een (significant) 

hoger percentage eigen inkomsten genereren dan de benchmarkorganisaties uit Nederland. Voor 

musea blijkt echter het omgekeerde. Deze resultaten bieden dus nog geen aanknopingspunten voor 

het bepalen van besparings- en groeiscenario’s op basis van de geformuleerde werkhypothese.  

De scope van het onderzoek werd verengd omwille van het krappe tijdspad en het aspect 

territorialiteit werd uit het onderzoek gelicht. In het kader van vervolgonderzoek zien we dit als een 
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prioritair te onderzoeken piste om zo tot besparingsscenario’s te komen. Welke 

subsidielijnen/organisaties kunnen binnen een lokale (of bovenlokale) begroting opgenomen 

worden? 

 

Fiche 4:  Beheer dynamische ruimte 

 

In het kader van dit onderzoek worden de beheerskosten van projectmatige dossiers becijferd voor 

de grote kaderdecreten (Kunstendecreet, Cultureelerfgoeddecreet, Decreet Sociaal-Cultureel 

Volwassenenwerk) en de beheerskosten van projecten bij de fondsen. Dit moet leiden tot het 

formuleren van scenario’s rond insourcing of outsourcing.  

Het onderzoek werd uitbesteed binnen het raamcontract en wordt opgeleverd tegen 30 oktober. 

Momenteel is men nog niet gestart met het becijferen van de beheerskosten. Bijgevolg kunnen dus 

nog geen op onderzoek gebaseerde uitspraken gedaan worden over mogelijke besparingsscenario’s. 

Bovendien werd in het kader van het onderzoek niet gekeken naar projectlijnen binnen Jeugd en 

Media.  
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Fiche 5: Subsidies met zwakke reglementaire basis 

 

Scenario 1 -15% 
 

Als 15% bespaard wordt op de categorie van subsidielijnen die ter heroverweging voorliggen, komt 

dit neer op een bedrag van 975.600 euro op het budget in scope van fiche 01. 

We stellen geen concrete subsidielijnen voor om tot die -15% te komen. Het is moeilijk om tot een 

voldragen afwegingskader te komen, aangezien politieke opportuniteiten meegenomen dienen te 

worden.  

Scenario 2 -5% 
 

Als 5% bespaard wordt op de categorie van subsidielijnen die ter heroverweging voorliggen, komt dit 
neer op een bedrag van  325 200 euro op het budget in scope van fiche 01. 

We stellen geen concrete subsidielijnen voor om tot de -5% te komen. Het is moeilijk om tot een 
voldragen afwegingskader te komen, aangezien politieke opportuniteiten meegenomen dienen te 
worden.  

Scenario 3 Groeiscenario’s  

We onderzochten de piste om een kader te creëren voor een regelluwe ruimte waarbinnen een 

legislatuurgebonden ad-hocbeleid zou kunnen plaatsvinden. Een ad-hocbeleid kan sneller inspelen op 

maatschappelijke innovatieve noden en op initiatieven uit de civiele samenleving die ondersteuning 

nodig hebben om bepaalde beleidsdoelen mee te verwezenlijken. Deze ad-hocruimte geeft de 

minister ook een bepaalde speelruimte om een eigen beleid te voeren. Na een juridische check van 

deze piste, bleek dat de categorie van de niet-nominatieve subsidies dit ad-hocbeleid zou kunnen 

ondervangen. Er zou geopteerd kunnen worden om deze categorie te laten groeien op voorwaarde 

dat in de subsidiebesluiten omstandig gemotiveerd wordt welke opdrachten met welke 

beleidsdoelstelling tot subsidiëring leidt. Er kan hier ook nieuwe regelgeving mee gepaard gaan, maar 

dan gaat het meestal om experimentele reglementen die volgens de Cultuurpactwetging niet langer 

dan 3 jaar mogen duren. 

Van meet af aan moeten we dan bekijken of het opzet een tijdelijke ondersteuning is en of er 

eventueel op termijn naar een meer continuë vorm van subsidiëring gestreefd wordt en hoe daar dan 

naartoe gewerkt wordt. 
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Fiche 6: Bovenbouw 

 
Het is op dit moment niet mogelijk besparingsscenario’s te definiëren zoals het besparen van 5% op 

de overhead van de bovenbouworganisaties, het schrappen van de financiering van bepaalde 

functies (bv. belangenbehartiging) of het samenvoegen van bepaalde taken (bv. rond databeheer). Er 

kunnen immers geen garanties worden geboden dat dit finaal geen negatieve impact heeft op de 

doelmatigheid van de bovenbouw als geheel (bv. door het verschuiven van de vragen naar andere 

organisaties of instrumenten). Om echter een duurzame, doelmatige inzet van de middelen te 

garanderen, stellen wij een evaluatieagenda voor die minimaal volgende elementen omvat:  

• De ontwikkeling van een evaluatiemethodiek op maat van de bovenbouw die een doelmatige 

toewijzing van functies en taken mogelijk maakt; 

• Het toepassen van deze evaluatiemethode op deelaspecten van de bovenbouw zoals 

• Kennis- en databeleid; 

• Internationalisering; 

• Digitalisering; 

• Evaluatie van de beheersovereenkomst als verantwoordingsinstrument, inclusief bijhorende 

beheerskosten en administratieve lasten; 

• Analyse van de kostenstructuur van de bovenbouworganisaties in relatie tot de 

organisatievorm. 

 

Fiche 7: Digitale transformatie 

 

Het budget voor digitale transformatie zit versnipperd over verschillende instrumenten gaande 

van bovenbouworganisaties over sectorale decreten tot tijdelijke impulssubsidies. Al deze 

instrumenten worden budgettair meegenomen in het kader van andere fiches (fiche 01 subsidies met 

zwakke reglementaire basis, fiche 02 beheer dynamische ruimte, fiche 05 bovenbouw en fiche 06 

structureel betoelaagde organisaties). Binnen dit onderzoek werden dan ook geen extra 

besparingsscenario’s uitgewerkt. Een aangewezen piste voor vervolgonderzoek zal idealiter de 

governance van het ecosysteem waarbinnen digitale transformatie vorm vertalen in een financieel 

voorstel. 

In het kader van relance werden heel wat extra investeringen gedaan waaruit een nieuwe aanpak 

voortvloeide. Deze nieuwe aanpak vergt extra middelen om duurzaam geëxploiteerd te kunnen 
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worden. Deze extra middelen kunnen enerzijds door een meervraag bekomen worden of door een 

heroriëntering van bestaande middelen. Dit laatste kadert in een verder te onderzoeken 

doelmatigheidsvraagstuk: hoe kunnen de huidige versnipperde middelen doelmatiger ingezet 

worden in het kader van een duurzame exploitatie van de nieuw opgestarte aanpak? 
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III.6.PISTES VOOR VERVOLGTRAJECT/ SPENDING REVIEW 

Vervolgonderzoek in kader van fiche 1 internationaal cultuurbeleid 

Gezien de korte tijdspanne moet het externe onderzoek eerder gezien worden als een eerste scan. 

Om een dieper inzicht te bekomen is vervolgonderzoek aangewezen waarbij vanuit het oogpunt van 

het Vlaams beleid bepaalde interessante aspecten verder uit te diepen zijn, bv. de doorontwikkeling 

van het instrumentarium, interdepartementale samenwerkingsvormen, de coherentie met het 

‘binnenlandse’ cultuurbeleid en gerichte internationaliseringsondersteuning op vlak van kunsten of 

erfgoed bv. 

Coördinatie vanuit het cultuurbeleid 

Hoewel buitenlands cultureel beleid zoals politieke of economische samenwerking kan gezien worden 
als een onderdeel van buitenlands beleid, werkt buitenlands cultuurbeleid op een andere tijdsschaal 
en via andere methodes dan de diplomatie. Uit de scan komt naar voor dat kleinere of opkomende 
naties en regio’s, zoals Noordrijn-Westfalen, Québec en Catalonië, het ICB beschouwen als een 
verlengstuk van hun intern cultuurbeleid. Ze richten hun inspanningen op de uitbouw van netwerken 
met het middenveld en de cultuursector ter plekke. Dit model laat ook een betere koppeling toe met 
de innovatieve, dynamische en intellectuele ruimtes in het buitenland. De ontwikkeling van 
instrumentaria langs de ‘cultuurkant’ in de matrix is opvallend. Deze evolutie is langs Vlaamse kant 
ook af te lezen aan de ontwikkeling van bv. De Brakke Grond, dat in de jaren 80 ontstond als fysiek 
huis en presentatieplatform in Amsterdam (push model) en zich nu verder ontwikkelt tot een 
netwerkgerichte organisatie (push and pull, tweerichtingsmodel). De opbouw van culturele relaties 
vormt een aanknopingspunt en kader (soft power) om politieke en economische relaties mee uit te 
kunnen bouwen. 

Ontwikkeling breed instrumentarium, gericht op wederkerige netwerkrelaties 

Het instrumentarium dat de bestudeerde landen en regio’s hanteren is tegelijk uitgebreid en gericht. 
Het instrumentarium reikt duidelijk voorbij een loutere subsidie-ondersteuning, en zet in op 
netwerkontwikkeling en -ondersteuning tot gerichte organisatie-ondersteuning op vlak van specifieke 
domeinen (erfgoed, architectuur, design…). Zoals gezegd wordt de aansturing vanuit cultuurbeleid als 
preferentieel gezien. 

In deze nieuwe modellen is een centralisatie of minstens diepe coördinatie van de budgettaire 
inspanningen vanuit de verschillende bevoegdheden (cultuur, buitenlandse zaken, (creatieve) 
economie) aan de orde. Met de klemtoonverschuiving van klassieke, diplomatieke structuren en 
aanpak, naar een aanpak gedreven vanuit culturele organen. Al wijst de scan uit dat er geen 
‘standaard’ is in de organisatie langs overheidskant van inkomend en uitgaand cultureel verkeer, toch 
lijkt het voor zich te spreken dat effecten doelmatiger te bereiken zijn als ‘ministeries van cultuur’ 
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zich tot elkaar richten, of minstens de culturele relaties gelegd worden door mensen die grote 
vertrouwdheid, netwerk en expertise in hun cultuursector hebben. 

Een interessante piste voor het vervolgtraject is dan ook om te onderzoeken hoe een sterke 
coördinatie vanuit, en samenhang met het interne cultuurbeleid, waarbij het internationaal werken 
zich in grote mate richt op netwerkfuncties te vertalen valt in Vlaanderen. 
 

Vervolgonderzoek in kader van fiche 3 Structureel betoelaagde organisaties - territorialiteit 

 

Volgende onderzoeksvraag werd reeds geïntegreerd in een eerdere versie van focusfiche 3. Omwille 

van tijdsgebrek werd de onderzoeksscope verkleind en werd enkel gekeken naar 

inkomstenstructuren: ’Kunnen we de groep van structureel gesubsidieerden meer aligneren 

volgens de territoriale verantwoordelijkheid/impact van de organisatie, waarbij we een inschatting 

maken van welke organisaties een puur lokale werking hebben en daardoor beter aansluiting zouden 

vinden op het lokale bestuursniveau?’ Een migratie van ondersteuning naar lokale besturen vertrekt 

van een nul-impact op het Gemeentefonds. Zou deze migratie bijvoorbeeld een besparing van 5% 

teweeg kunnen brengen? Is er nog plaats voor een bovenlokaal (maar niet ‘Vlaams’) niveau?  

Mogelijke onderzoeksvragen daarbij zijn:  

• Wat zijn de parameters per sector om structureel gesubsidieerd te worden? Wat bepaalt dat 

een organisatie structureel moet gesubsidieerd worden?   

• Welke motivaties zijn er om structurele subsidies te behouden op Vlaams niveau?  

Vervolgonderzoek in het kader van fiche 6 Bovenbouw 

 

Het kader voor vervolgonderzoek met uitgewerkte onderzoeksvragen werd hierboven reeds 

opgenomen. 
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Vervolgonderzoek in het kader van fiche 7 Digitale transformatie 

 

Het uitwerken van een aansturing (governance) van het culturele digitale ecosysteem -  uit te 

besteden in het kader van het raamcontract. 

Sinds de publicatie van de visienota door het departement werden weliswaar stakeholderconsultaties 

opgezet en acties genomen om de digitale transformatie kracht bij te zetten, maar dit gebeurde o.i. 

tot op heden binnen een te besloten groep en zonder duidelijke rolverdeling. Een belangrijke stap 

werd weliswaar gezet met het afsluiten van de kaderovereenkomst tussen het Departement CJM en 

Digitaal Vlaanderen in maart 2021. Maar vooralsnog blijft verder overleg of samenwerking rond 

digitale transformatie gebeuren op ad-hocbasis en mist het transformatieproces duidelijkheid 

omtrent verantwoordelijkheden.  

Om de digitale transformatie te realiseren, is er behoefte aan een aangepaste governancestructuur 

die een structureel transitiebeleid verzekert en de samenwerking over verschillende grenzen heen 

bevordert. Deze governancestructuur dient duidelijkheid te brengen over wie rond de tafel zit 

wanneer/waarvoor, wie beslissingen neemt en van wie actie verwacht wordt  (autonoom of 

aangestuurd). 

Onderzoeksvragen:  

1. Werk een heldere opdrachtomschrijving uit voor zowel meemoo, Cultuurconnect en publiq die 

aansluit bij het strategische kader voor digitale transformatie van de cultuursector. Het model 

moet gedragen zijn door deze partijen (dit veronderstelt overleg). Werk hiervoor verder op de 

resultaten van het onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale 

transformatie van de cultuursector.  

Elementen die hierin opgenomen moeten worden, zijn: 

- Duiden van de verhouding tussen deze kernspelers en de sectorale steunpunten, fondsen, 

individuele organisaties en hoe te operationaliseren. 

- Verdere uitwerking van de digitale basisinfrastructuur, bv. door ervoor zorgen dat 

(technische) projecten compatibel met de strategie én onderling afgestemd kunnen worden 

uitgevoerd. 

- Mee aansturen iteraties informatie-architectuur als opstap naar toekomstige 

digitaliseringsinitiatieven. 
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- Harmoniseren van aanbod dienstverlening en opleidingsaanbod en erop toezien dat alle 

noodzakelijke rollen opgenomen worden en dat elke culturele organisatie toegang heeft. 

- Uitwerken van een systeem voor nulmeting inzake digitale maturiteit van de culturele sector 

en KPI's. 

- Uitwerken van een verhouding tussen investering en exploitatie van de digitale 
basisinfrastructuur tussen bovenbouwspelers en CJM. 

 
2. Geef hierbij specifieke aandacht aan de rol van de overheid in deze constellatie: zowel het 

Departement CJM (regierol) als Digitaal Vlaanderen (methodologische ondersteuning). 

3. Werk een voorstel voor multi-stakeholdergovernance uit waarbij de drie genoemde partijen een 

ambassadeurschap opnemen naar de brede sector en waarbij ze hun rol (zoals omschreven in 1) 

operationaliseren. 

Vervolgonderzoek in het kader van fiche 8 Verbindingen 

1. Naar een fusie van beleid Cultureel erfgoed en Onroerend erfgoed 

De derde fase van de staatshervorming in 1988 bracht Vlaanderen in een merkwaardige 

positie voor wat betreft het erfgoedbeleid. De bevoegdheid inzake ‘monumenten en 

landschappen’, behorend tot het cultureel patrimonium, werd onttrokken aan de gemeenschappen 

en overgeheveld naar de gewesten omwille van de nauwe verbondenheid met de stedenbouw en de 

ruimtelijke ordening.  

Internationaal maakt het erfgoedbeleid deel uit van het cultuurbeleid.  

We willen onderzoeken hoe een logische samenwerking/fusie tussen het cultureel (roerend en 

immaterieel) en onroerend erfgoedbeleid een optimalisatie kan zijn voor het beleid en de werking 

van de Vlaamse overheid, in internationale context en in aansluiting bij de noden en wensen van 

steden en gemeenten, van eigenaars en beheerders van erfgoed en van de burger, bezoeker, 

deelnemer, …  

Het samenvoegen van het erfgoedbeleid – cultureel (roerend en immaterieel) en onroerend erfgoed 

– is een interessante spill-over oefening die in een volgende spending review aan bod zou 

moeten komen. Deze oefening kan eveneens in het kader van administratieve vereenvoudiging 

aangewezen zijn. 

Naast een onderzoek naar de diverse instrumenten die beide bevoegdheidsdomeinen inzetten op 

vlak van erkenning, bescherming, borging, behoud en beheer van erfgoed en op vlak van erkenning 

en subsidiëring van erfgoedinstellingen, -organisaties en -beheerders, is ook het bestuurlijke aspect 

een belangrijk aandachtspunt. 
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2. Bundeling van instrumentarium voor het stimuleren van Culturele en Creative Sectoren (CSS) 
(Cultuurloket / Flanders DC) 

 

Met de green paper Unlocking the Potential of the Cultural and Creative Industries in 2010, zette de 

Europese Commissie het debat over het belang van de CCS op de Europese kaart. In Vlaanderen was 

dit de start van een rondetafel met actoren uit het veld en onder leiding van Flanders DC werd de 

Vlaamse publicatie Creative Industries in Flanders opgemaakt waarin creativiteit als grondstof van de 

sector werd omschreven en 12 subsectoren werden geïdentificeerd nl. architectuur, audiovisuele 

sector, beeldende kunsten, communicatie PR en reclame, cultureel erfgoed en patrimonium, design, 

gedrukte media, gaming, mode, muziek, nieuwe media en podiumkunsten.  

Flanders DC nam alvast de rol op van aanspreekpunt en het Platform Creatieve Industrie werd 

opgericht. Na ruim 10 jaar werd een Vlaams beleid rond de CCS uitgebouwd: het gaat om een 

economische sector maar het beleid zit in een spagaat tussen een not-for-profit en for-

profit benadering waarbij de CCS-actor kleur moet bekennen en aldus in het culturele 

of creatieve kamp zit met een bijhorend exclusief steuninstrumentarium. De realiteit is echter 

complexer. Er is inmiddels sprake van een gesplitst CCS-instrumentarium dat eerder politiek 

georiënteerd is en dat daardoor minder performant is om ondernemerschap en innovatie te steunen. 

Bovendien wordt in een internationale context duidelijk de stap gezet van de CCS naar de creatieve 

economie met nadruk op de link met duurzaamheid en de SDG’s.  

We willen onderzoeken hoe een bundeling van instrumenten kan leiden tot een economische 

versterking van de CCS en vanuit die optimalisatie de stap te zetten naar de creatieve economie met 

oog voor het nieuwe Europese Bauhaus. Dat impliceert eveneens een nauwe samenwerking tussen 

de intermediairen die actief zijn in dit veld en het overwegen van een fusie tussen de kernactoren bv. 

Cultuurloket en Flanders DC.   

Ongeacht de positie van de initiatiefnemers van het instrumentarium, wordt er afgestemd en 

overlegd om wederzijdse muren neer te halen.  

De resultaten van deze onderzoeken kunnen meegenomen worden naar beleidsvoorstellen voor een 

volgende regering in het kader van administratieve vereenvoudiging. 
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Aansluitend bij de heroverwegingsoefening  

III.7. VERWANTE TRAJECTEN 

 

II.7.1. Herijkingstraject 

 
In de VBH bekijken we ons instrumentarium vanuit een doelmatigheids- en beheersmatigheidsbril. 
Sinds 2020 loopt binnen het departement eveneens een herijkingstraject waarbij we alle 
cultuurdecreten en reglementen binnen CJM willen harmoniseren. Het project zal drie jaar lopen en 
heeft betrekking op elke juridische en procedurele stap binnen het subsidieproces. Het bekijkt deze 
beleidsinstrumenten vanuit een meer formele blik. Bedoeling is dat we de resultaten uit de VBH ook 
zullen meenemen in dit herijkingstraject. Op die manier trachten we de inhoud van deze 
instrumenten richtinggevend te laten zijn voor de vormelijke uitwerking. 
 

II.7.2. Project kwaliteitsstandaarden 

 

In dit project dat het Departement CJM in samenwerking met Möbius ontwikkelt, onderzoeken we de 

impact van de ‘samendrukbaarheid’ van opdrachten. Door jarenlange besparingen moeten we onze 

opdrachten uitvoeren met steeds minder personeel. We ontwikkelden de hypothese dat dit zeker 

een impact heeft op de efficiëntie, de kwaliteit en het risico bij deze opdrachten. We gaan uit van de 

these dat er een ‘optimaal kwaliteitsniveau’ is en zoeken hoe we dat in kaart kunnen brengen. 

Bedoeling is een methodiek te ontwikkelen die ons helpt in kaart te brengen waar in een proces 

(grote) toegevingen gedaan worden aan kwaliteit en dus de risico’s ook stijgen, of omgekeerd, waar 

door een kleine meerinzet de kwaliteit erg kan stijgen. In het najaar van 2021 zullen we de oefening 

voor een tiental processen doorlopen hebben en de uitrolbaarheid over andere processen in kaart 

gebracht hebben. Het spreekt voor zich dat in dit project, waar beheersmatigheid en efficiëntie 

vanuit kwaliteitsoogpunt benaderd worden, nieuwe inzichten over een optimale inzet van middelen 

verwacht kunnen worden.  

II.7.3. Vermindering regeldruk 

 
Het Vlaamse Relanceplan wil werken aan een meer slagkrachtige en efficiënte overheid.  
VO-breed werd beslist om in te zetten op administratieve vereenvoudiging en op planlastverlaging. 
Onder begeleiding van externe consultant Deloitte wordt binnen de administraties gekeken naar te 
belastende, verouderde of inconsistente regelgeving én naar onnodige of inefficiënte ambtelijke 
procedures en lasten. Dit moet leiden tot een vereenvoudigingsagenda die in juli 2021 aan de 
voogdijministers wordt overgemaakt. Dit traject loopt parallel met de Vlaamse Brede Heroverweging 
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jeugd Onderzoeksopdracht ‘Behoeften (bijzondere) 
gebruikersdoelgroepen jeugdverblijfcentra en hostels’ 

IDEA Consult 

jeugd Onderzoeksopdracht Tweemeting jeugdbeleid in lokale besturen   

kunsten Amateurkunsten in beeld gebracht - opvolgonderzoek 2019 John Lievens 

kunsten Proeflijst "theater erfgoed" in het kader van een 
Topstukkendecreet 

UA Luc Van Den 
Dries 

Kunstendecreet Audit van het proces rond de uitvoering van het Kunstendecreet 
bij het Dep. CJM 

Rekenhof 

Kunstpatrimonium Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap Rekenhof 

Media Audit Mediawijsheid_toelichting en conclusies Rekenhof 

meerdere / 
transversaal 

Digitale ondersteuning voor verenigingen: behoeftenanalyse en 
haalbaarheidsstudie 

  

meerdere / 
transversaal 

Doorlichting audiovisueel beleid, miv filmbeleid Vrije Universiteit 
Brussel + UA 

meerdere / 
transversaal 

Doorlichting Vlaams mediawijsheidsbeleid KULeuven 

meerdere / 
transversaal 

Het Actieplan Interculturaliseren: Rewind and Fastforward. De 
effecten van het Actieplan Interculturaliseren van, voor en door 
Cultuur, Jeugdwerk en Sport 

  

meerdere / 
transversaal 

Internationaal onderzoek toegankelijkheid vrijwilligerswerk.  KULeuven + UCLL 

meerdere / 
transversaal / 
infrastructuur 

Een verkennend onderzoek naar de kenmerken, noden en 
uitdagingen van 
bovenlokale cultuurinfrastructuren in Vlaanderen en Brussel 

intern 

meerdere / 
transversaal / 
infrastructuur 

Onderzoeksopdracht financieringsinstrumenten voor cultuur-en 
jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang 

Universiteit 
Antwerpen 

meerdere / 
transversaal 

Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van de creatieve 
professional in Vlaanderen 

  

meerdere / 
transversaal / 
infrastructuur 

Onderzoeksopdracht scenario’s voor de culturele en 
jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap 

IDEA Consult 

meerdere / 
transversaal / 
infrastructuur 

Onderzoeksopdracht voorbereidend traject BVR betreffende het 
verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur 
met bovenlokaal belang (evaluatie Foci-reglement). 

IDEA Consult 

meerdere / 
transversaal 

Veldtekening cultuureducatie KULeuven 

meerdere / 
transversaal / 
infrastructuur 

Onderzoeksopdracht voorbereiding inventarisatie cultuur-en 
jeugdinfrastructuur  

IDEA Consult 

Risicomanagement Maturiteit risicomanagement bij Dep. CJM Rekenhof 

staf 1702002 Rapport PA Alden Biezen Rekenhof 

staf Certificatie onderzoek rekeningen CJM Rekenhof 
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staf Interbestuurlijke verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de 
steden en gemeenten. Na de integratie van sectorale subsidies in 
de algemene financiering 

Rekenhof 

staf Ondersteunend procesonderzoek Subsidieculus VIA - middelen in 
Dep. CJM (SCW) 

Rekenhof 

staf Rapportering opvolging aanbevelingen bij het dep DCM  Rekenhof 

staf Thema audit ICT-organisatie   

transversaal Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en -
participatie van de allerkleinsten (0-6 jaar) 

Steven Groenez 

transversaal lnnovatie in de publieke sector door samenwerking (PSI-CO). Koen Verhoest 

transversaal Onderzoek naar de noden op het vlak van (her)gebruik van 
digitale culturele content 

Kris Rutten 
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IV SPORT VLAANDEREN 

 

Sport Vlaanderen dient een apart eindrapport in. 

V. VRM 

 

De VRM werkte op het format van de focusfiches. De fiche werd opgenomen in hoofdstuk III 3. 
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VI. BIJLAGES 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT BUDGETPOSTEN PER FICHE 

  





KATERN info per basisallocatie 
 

Hieronder vind je per beleidsveld een overzicht van de kort toegelichte budgetallocaties per 

beleidsinstrument gekoppeld aan de thema’s die ter heroverweging voorliggen en die 

uitgewerkt werden in de focusfiches ( hoofdstuk II 3). 
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puntenspaarsysteem; punten die ingeruild kunnen worden voor voordelen om zo nieuw 
en ander aanbod te laten proeven. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en 
ruilkansen een structurele korting op het vrijetijdsaanbod dat het UiTPAS-label draagt. 

Momenteel is publiq vzw in het kader van de afstemming tussen de verschillende 
participatie-instrumenten voor mensen in armoede in opdracht van de Vlaamse 
Regering een bovenlokale UiTPAS aan het ontwikkelen. Zo zullen mensen in armoede, 
wonend in gemeenten die niet beschikken over een lokaal netwerk, blijvend kunnen 
participeren via deze automatisch toegekende bovenlokale UiTPAS aan het bovenlokaal 
aanbod 

Periodiciteit/duurtijd De beheersovereenkomst loopt van 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 2021, daarna 
hernieuwbaar.  

Heroverweging? Zit in scope van fiche 3 structureel betoelaagde organisaties. Omwille van de korte 
doorlooptijd van de onderzoeken en de eigen interne datakwaliteit, focust het externe 
onderzoek in het kader van fiche 3 (IDEACONSULT) enkel op de drie grote 
cultuurdecreten. In een latere fase kan, indien gewenst, het onderzoek uitgebreid 
worden naar andere decreten en reglementen. Sowieso zullen relevante resultaten uit 
het onderzoek in het kader van de structureel betoelaagde organisaties bekeken worden 
het participatiedecreet. Decreten worden op geregelde momenten geëvalueerd. Aan 
elke decreetwijziging gaat een grondige evaluatie vooraf. Het participatiedecreet werd 
grondig geëvalueerd in 2011 door een door een ambtelijke werkgroep van het 
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Kunsten en Erfgoed en 
het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze evaluatie concentreert zich op 
het decreet als instrument (concept, structuur, instrumentarium, processen). 
Daarenboven is het Participatiedecreet flankerend ten aanzien van andere 
cultuurdecreten. die ook alle participatie als doelstelling hebben. Het decreet  werd 
sindsdien nog een paar keer technisch gewijzigd( in 2014,2017 en 2019). Er staat een 
evaluatie van het decreet gepland die afgerond moet zijn midden 2022 
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▪ € 90.000 voor de stad Mechelen 

Artikel: HB0-1HBA2BB-WT (allocatie 1HB024) 

 

Toelichting 
Omwille van de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies 
werden de jaarlijkse toegekende provinciale subsidies overgedragen naar DCJM. Het 
betreft de volgende investeringssubsidies: 

▪ H&L vzw: 

Investeringssubsidie op naam als ondersteuning leninglast van het bouwen van 
drie studio’s op de Bijlokesite in Gent 

▪ Capitole NV 

Investeringssubsidie op naam voor de bouwwerken aan haar gebouwen aan het 
Graaf van Vlaanderen in Gent  

▪ Gemeente Bornem 

Investeringssubsidie op naam als ondersteuning voor de leninglast voor de 
uitbreiding van het cultuurcentrum Ter Dilft  

▪ Stad Mechelen 

Investeringssubsidie op naam voor de uitbouw van een erfgoeddepot voor Mechelen en 
de regio 

Periodiciteit/duurtijd 
H&L: 2018-2024 

Capitole: 2018-2022 

Bornem: 2018-2023 

Mechelen: 2018-2019 

Heroverweging? In scope van fiche 2 Cultuur-en jeugdinfrastructuur  
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een haalbaarheidsstudie uit naar mogelijke pistes om een depot te realiseren in de buurt 
van deSingel of op deSingel. Deze studie werd opgeleverd in maart 2019. De termijn om 
dit effectief te realiseren is 10 jaar. De unieke band met deSingel heeft voordelen 
(gedeelde overhead, facilitaire en infrastructuurondersteuning). Nadeel is dat de 
visibiliteit beperkt is. De draagkracht van de site en uitbreidingsmogelijkheden worden 
onderzocht. Op termijn zal er een vraag naar ondersteuning vanuit DCJM komen 

 

Toelichting 
Ten gevolge van de afslanking van de provincies werden er op 1 januari 2018 een aantal 
instellingen en collecties overgedragen naar de Vlaamse overheid. De Vlaamse 
Gemeenschap gaf aan bepaalde organisaties in het cultureel-erfgoedveld een taak in het 
beheer van deze overgedragen instellingen of collecties. De werkingsmiddelen verbonden 
aan deze instellingen en collecties worden toegekend als een subsidie (buiten het 
Cultureel-erfgoeddecreet). Concreet gaat dit over: 

▪ Mu.ZEE: Kunstmuseum aan Zee. Het museum wordt beheerd door vzw Mu.ZEE, 
waarin de Vlaamse Gemeenschap en de stad Oostende evenredig 
vertegenwoordigd zijn. Zie hiervoor een aparte fiche CUL100. 

▪ Collectie Bulskampveld: deze agrarische erfgoedcollectie werd in beheer gegeven 
aan vzw Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG). CAG staat in voor een 
werking rond deze collectie. 

▪ Architectuurarchief Provincie Antwerpen: het Vlaamse Architectuurinstituut (VAi) 
staat in voor de collectie van het Architectuurarchief provincie Antwerpen en de 
werking hieraan verbonden.  

▪ Stijn Streuvelshuis/Lijsternest en het Stijn Streuvelsarchief: het Letterenhuis (stad 
Antwerpen) staat in voor de museale, archivalische, collectie-en publiekswerking 
van het Lijsternest. Het zakelijk beheer gebeurt door het Departement.  

Deze vier organisaties ontvangen daarnaast ook een werkingssubsidie op het Cultureel-
erfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Op termijn is het daarom de bedoeling deze 
subsidies te integreren binnen de decretale werkingssubsidie. Dit kan bij de beslissing over 
de aanvragen voor erfgoedronde 2024-2028 worden bekeken. 

Verder wordt er ook nog een provinciale subsidie gecontinueerd voor het erfgoedcentrum 
Lamot te Mechelen. Voor deze subsidie is een integratie voorzien met de werkingssubsidie 
aan het cultureel-erfgoedconvenant met de stad Mechelen op het Cultureel-
erfgoeddecreet. 

Tenslotte is er nog het Roger Raveelmuseum (RRM). Dit werd beheerd door de provincie 
Oost-Vlaanderen. In het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies werd 
het museum overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. In tegenstelling tot de in 
deze fiche vermelde instellingen en collecties, heeft de Vlaamse Gemeenschap het Roger 
Raveelmuseum momenteel volledig in eigen beheer.  Er worden momenteel 
verschillende toekomstscenario’s onderzocht. 

Periodiciteit/duurtijd Einde afhankelijk van de eventuele integratie in het Cultureel-erfgoeddecreet (1 januari 
2024). 

Heroverweging? Zit in scope van Fiche 03 Structureel betoelaagde organisatie 
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Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en Zinnema. 

Budget € 636 100Artikel: HBO-HCA2CC-WT (allocatie 1HD106) 
Toelichting 

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert Zinnema vzw (het Vlaams huis voor 
Amateurkunsten in Brussel) via jaarlijkse subsidie-enveloppen. Zinnema wordt ook 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Er is een 
beheersovereenkomst gesloten tussen Zinnema, de Vlaamse Gemeenschap en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een periode van vier jaar, van 1 januari 2017 tot 
en met 31 december 2020. De lopende beheersovereenkomst werd verlengd tot en met 
2021> 

Het Departement is waarnemer in de Raad van Bestuur van Zinnema. Jaarlijks gaat het 
Departement in overleg met vertegenwoordigers van Zinnema en/of de administratie 
van de VGC over de uitvoering van de overeenkomst. Op vraag van een van alle partijen 
kan altijd een bijkomend overleg plaatsvinden. 

Periodiciteit/duurtijd Vier jaar: 

Heroverweging? Zit in scope van fiche 3 structureel betoelaagde organisaties. Omwille van de korte 
doorlooptijd van het extern onderzoek uitbesteed aan IDEACONSULT wordt voor de 
zomer enkel naar de grote cultuurdecreten gekeken en werd territorialiteit uit scope 
gehaald. Sowieso zullen relevante resultaten uit dit onderzoek bekeken worden voor het 
decreet amateurkunsten en is het de bedoeling dat we het aspect territorialiteit 
onderzoeken in het kader van VBH-vervolgonderzoek 

.  
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Artikel: HB0-1HCA2CD-WT (allocatie 1HE317) 

Toelichting 
Het Lijsternest was vóór 1 januari 2018 eigendom van de provincie West-Vlaanderen. 
Sinds die datum is het een buitendienst van het Departement.  

Het zakelijk beheer gebeurt door DCJM en het gebruikersonderhoud op 
werkingsmiddelen. 

Voor de inhoudelijke werking werden externe partners gevonden: 

▪ Het Letterhuis stuurt de werking van het museum (laatste weekend van maart 
t.e.m. laatste weekend van september) aan. 

Periodiciteit/duurtijd doorlopend 

Heroverweging? Zit in scope van Fiche 3 Structureel betoelaagde organisaties. Omwille van de korte 
doorlooptijd van het extern onderzoek uitbesteed aan IDEACONSULT wordt voor de 
zomer enkel naar de grote cultuurdecreten gekeken en werd territorialiteit uit scope 
gehaald. Sowieso zullen relevante resultaten uit dit onderzoek bekeken worden voor het 
participatiedecreet en is het de bedoeling dat we het aspect territorialiteit onderzoeken 
in het kader van VBH-vervolgonderzoek 
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Vorige denkoefeningen: 
Bij de kerntakenoefening van de vorige legislatuur stelde het departement dat afbouwen 
geen optie was aangezien het om een schenking ging. Het departement wilde 
onderzoeken of de samenwerking met ANB verder kon worden uitgebreid, om op die 
manier tot een optimalisatie van de werking van het domein van Gaasbeek te komen. In 
2017 werd een eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide entiteiten 
met het oog op een gezamenlijke ontsluiting van kasteel en museumtuin.  
 
Het departement stelde voor om een verdere vorm van verzelfstandiging pas te bekijken 
na de volledige uitvoering van het masterplan infrastructuur 
 
Het departement, Kasteel van Gaasbeek en kabinet bekijken momenteel een mogelijke 
verzelfstandiging van het Kasteel van Gaasbeek volgend op de heropening. De 
gesprekken hierrond zitten in een opstartfase, het is onduidelijk welke richting dit zal 
uitgaan. 
 

Periodiciteit/duurtijd Doorlopend 
Heroverweging? Zit in scope van fiche 3 structureel betoelaagde organisaties. Omwille van de korte 

doorlooptijd van de onderzoeken en de eigen interne datakwaliteit, focust het externe 
onderzoek in het kader van deze fiche (IDEACONSULT) enkel op de drie cultuurdecreten 
(niet in scope van onderzoek). In een latere fase kan, indien gewenst, het onderzoek 
uitgebreid worden naar andere decreten en reglementen. Sowieso zullen relevante 
resultaten uit het onderzoek in het kader van de structureel betoelaagde organisaties 
bekeken worden voor de buitendiensten In de Kerntakenoefening van de vorige regering 
werden alle buitendiensten herbekeken met als centrale vraag hoe voor deze diensten 
maximale autonomie gegarandeerd kan worden. 
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internationale fora gestimuleerd. Tot slot kunnen akkoorden als deze de grondslag 
vormen voor gezamenlijke projectoproepen die de brede culturele sector ten goede 
komen. 

Periodiciteit/duurtijd 
Projectoproepen : deze oproepen worden in regel één keer per jaar gelanceerd (DG, FG, 
HdF). De culturele projectoproep met Québec is verbonden aan het werkprogramma en 
gebeurde in 2019 en in 2021. De precieze looptijd van een projectoproep wordt (mede) 
bepaald door het samenwerkingsakkoord dat aan de oproep ten grondslag ligt. 

VO-brede VGC-werkprogramma’s : deze werkprogramma’s hebben in regel een looptijd 
van drie jaar, maar er zijn ook uitzonderingen (vb. Estland 2019-2022). De programma’s 
worden na afloop geactualiseerd indien beide partijen daartoe besluiten. 

 

Heroverweging? Zit in scope van fiche 1 ICB 
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Toelichting 
De internationale werking voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten, 
circus, Vlaamse Gebarentaal en lokaal cultuurbeleid bestaat uit internationale 
samenwerking, uitwisseling en kruisbestuiving, alsook internationale mobiliteit waarbij 
deskundigheid op diverse culturele domeinen aan bod kan komen. Hiervoor voorziet de 
Vlaamse overheid een tegemoetkoming in de reis-en verblijfskosten voor internationale 
initiatieven voor actoren binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, 
Vlaamse Gebarentaal, lokaal cultuurbeleid, amateurkunsten en circus. Dit gebeurt aan de 
hand van een reglement. Via dit reglement heeft de brede sector de mogelijkheid om deel 
te nemen aan congressen, studiedagen, manifestaties, expertise-opbouw, maar kan er 
ook tegemoetgekomen worden voor internationale projecten in België (bilaterale 
samenwerking, internationale projecten, uitnodigen van internationale gasten met 
bepaalde expertise).  

Deze dossiers worden afgehandeld via een interne commissie, die een oordeel velt over 
de ingediende dossiers aan de hand van het reglement. 

 

Periodiciteit/duurtijd Jaarlijks 

Heroverweging? Zit in scope van fiche 1 ICB. Er staan tevens evaluaties gepland van de decreten sociaal-
cultureel werk en het participatiedecreet die afgerond moeten zijn midden 2022. 
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subsidieaanvraag en het internationaliseren en professionaliseren van de audiovisuele, 

creatieve en culturele sectoren dankzij netwerking. 

 
Het Departement vertegenwoordigt samen met de administraties van de Franse en 
Duitstalige Gemeenschap België in het programmacomité van Creative Europe. Dit comité 
heeft een adviesfunctie en beslist mee over het jaarlijkse werkprogramma. Het comité 
komt tweemaal per jaar samen. 
Belangrijk om te weten is dat de Europese maatregelen complementair zijn aan het 
Vlaamse subsidiebeleid (subsidiariteit) en dat het niet de bedoeling is dat de Europese 
en Vlaamse subsidie instrumenten elkaar overlappen of in elkaars plaats treden. 

Periodiciteit/duurtijd 2021-2027 

Heroverweging? Zit budgettair niet in scope.  
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aanbevelende classificatiesysteem, van de toepassing ervan en van dit 
samenwerkingsakkoord zal volgen.  

Heroverweging? Zit budgettair niet in scope. De laatste evaluatie dateert van 2019 en in 2022 staat een 
nieuwe gepland. 
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▪ Besluit van 8 maart 2013 van de Vlaamse Regering betreffende de 
subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en 
de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme - Hoofdstuk 3  

Budget € 532 320  voor de Vlaamse Jeugdherbergen  
Artikel: HB0-1HDI2FC-WT (allocatie 1HG110)  
€ 588 757 voor het Centrum voor Jeugdtoerisme  
Artikel: HB0-1HDI2FC-WT (allocatie 1HG111)  

Toelichting Het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, 
jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor 
Jeugdtoerisme (ADJ) heeft als algemene doelstelling om de meerdaagse verblijven 
in aangepaste en gevarieerde verblijfcentra te bevorderen van jeugd in het 
algemeen en van jeugdwerk in het bijzonder.  
Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het 
informeren van en over de sector subsidieert de Vlaamse regering een vereniging 
als ondersteuningsstructuur voor jeugdverblijfcentra en een vereniging als 
ondersteuningsstructuur voor hostels. Momenteel worden respectievelijk 
Centrum voor Jeugdtoerisme en Vlaamse Jeugdherbergen erkend als 
ondersteuningsstructuur.  
Op basis van een vierjaarlijkse beleidsnota is aan deze twee organisaties een 
enveloppesubsidie toegekend voor de periode 2018-2021.  
Een herwerkte versie van het decreet van 6 juli 2012 houdende de subsidiëring 
van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ dient  
in het voorjaar van 2022 van kracht te gaan. Op basis van de knelpuntennota van 
20 juli 2018 aan de Vlaamse Regering zal in 2019 een bijkomend onderzoek 
worden uitgevoerd naar de capaciteitsbehoeften en de noden van (bijzondere) 
gebruikersdoelgroepen. Het verdergezette participatietraject zal uitmonden in 
een aan de realiteit aangepast decreet met oog voor administratieve 
planlastvermindering.  

Periodiciteit Administratieve beslissing, telkens voor 4 jaar  
Heroverweging? Zit mee in scope van fiche 05 Bovenbouw.  
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Periodiciteit Jaarlijks 
Heroverweging? Zit mee in scope van fiche 06 Structureel gesubsidieerden. Omwille van de korte 

doorlooptijd van de onderzoeken en de eigen interne datakwaliteit, focust het  
externe onderzoek in het kader van deze fiche (IDEACONSULT) enkel op de drie 
cultuurdecreten. Sowieso zullen relevante resultaten uit het onderzoek in het 
kader van de structureel betoelaagde organisaties bekeken worden voor het 
jeugdbeleid. 
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jeugddecreet geschreven. De heroverweging wordt in het kader van dit 
traject meegenomen. Wel zullen relevante resultaten uit andere VBH-
onderzoeken (beheer dynamische ruimte en structureel betoelaagde 
organisaties) bekeken worden voor jeugd. 
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VRT betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden 
van de VRT. 

Looptijd/Periodiciteit Doorlopend 

Heroverweging? Zit budgettair onder fiche 06-structureel betoelaagden, maar wordt niet 
ter heroverweging meegenomen in het uitbestede onderzoek. Dit is een 
budgetpost waar we logischerwijs niet op kunnen besparen. 
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actief samen met de relevante stakeholders uit de overheid, het veld en de 
private sector en bevordert het centrum de dialoog en samenwerking tussen 
die stakeholders.  
 
De activiteiten van het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid kaderen binnen 
het beleid van de Vlaamse minister van Media om te werken aan het verhogen 
van de digitale en mediawijsheidscompetenties van de Vlaamse burger, zodat 
deze maximaal mee kan in de snel veranderende internationale digitale en 
mediaomgeving. Het doel is om de Vlaamse burger actief en kritisch te leren 
omgaan met de media en ICT van vandaag en tegelijkertijd voor te bereiden op 
de nieuwe media en ICT van morgen.  
De concrete opdracht van het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid is:  
 

• overleg, netwerken en samenwerkingen opstarten tussen én met het 
Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld 

• het Vlaamse digitale en mediawijsheidsveld inspireren met vorming, 
kennisdeling en praktijkontwikkeling 

• digitaal en mediawijs gedrag bij de burger stimuleren met informatie en 
campagnes 

• de vinger aan de pols houden van de ontwikkelingen in alle vormen van ICT, 
media en digitale en mediawijsheid 

• een actieve rol spelen in de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en 
mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa 
 

Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid ontvangt voor haar opdracht een 
jaarlijkse werkingssubsidie van € 640.000 binnen het kader van de huidige 
subsidieovereenkomst 2018-2020, die op 15 december 2017 door de Vlaamse 
Regering werd goedgekeurd. Het jaarlijkse subsidiebedrag werd ten opzichte 
van de vorige subsidieovereenkomst (2015-2017) met € 40.000 verhoogd, 
zodat de rol van het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid voor het project 
Nieuws in de Klas integraal deel uitmaakt van het reguliere takenpakket van 
Mediawijs. 
 

Looptijd/Periodiciteit De huidige subsidieovereenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2021. 

Heroverweging?  Zit budgettair onder fiche 06-structureel betoelaagden, maar wordt niet 
meegenomen in het uitbestede onderzoek. De scope van dit onderzoek werd 
omwille van de zeer korte doorlooptijd waarop het onderzoek gevoerd moet 
worden, beperkt tot de grote cultuurdecreten (kunsten, cultureel erfgoed en 
sociaal cultureel werk). Sowieso zullen relevante resultaten uit het onderzoek 
in het kader van de structureel betoelaagde organisaties bekeken worden voor 
Media. 
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Heroverweging? Zit budgettair onder fiche 06-structureel betoelaagden, maar wordt niet ter 
heroverweging meegenomen in het uitbestede onderzoek. De scope van dit 
onderzoek werd omwille van de zeer korte doorlooptijd waarop het 
onderzoek gevoerd moet worden, beperkt tot de grote cultuurdecreten 
(kunsten, cultureel erfgoed en sociaal cultureel werk). Sowieso zullen 
relevante resultaten uit het onderzoek in het kader van de structureel 
betoelaagde organisaties bekeken worden voor media 
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ISE M. Openbare Omroep 
 

Totaal HB0-1HEI2MY-IS     265.593.000,00 265.593.000,00 

HB0-1HEI2MY-IS 1HH040 DOTATIE VRT 265.593.000,00 265.593.000,00 

 

 


