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Promotie circuskunsten - Toekenning van subsidies
Er heerst ongenoegen over de wijze van toekenning van subsidies in het kader van het
‘Circusdecreet’, in het bijzonder omtrent de subsidies ter promotie van de circuskunsten.
Met het oog op het stimuleren van een positief circus-imago subsidieert de Vlaamse
Gemeenschap jaarlijks maximaal twee nieuwe promotieprojecten. Voor het jaar 2017
kende de minister in dit kader hiervan al twee projecten goed. Dossiers die vandaag
worden ingediend conform de regels zouden op dit ogenblik d' office onontvankelijk
worden verklaard. Eigenaardig, aangezien aanvragen tot zes maanden voor het
evenement kunnen worden ingediend. Hierdoor leeft het gevoel dat projecten geen
eerlijke kans meer maken op de subsidie.
1.

Hoe kan het dat de minister al over twee projecten voor 2017 heeft beslist terwijl
nog niet alle aanvragen voor 2017 binnen moeten zijn? In de praktijk kunnen
organisatoren zelfs tot mei of juni 2017 indienen volgens het huidig reglement. Kan
de minister hierbij duiding geven?

2.

Dringt een aanpassing van de regelgeving en een aangepaste indieningstermijn zich
op? Zo ja, welke wijzigingen worden er overwogen? Indien men geen aanpassingen
voorziet, kan de minister er dan minstens voor zorgen dat aanvragers geen onnodige
tijd en energie verspillen bij de opmaak van hun subsidiedossiers wanneer blijkt dat
er dit jaar toch geen subsidies meer worden toegekend.

3.

Kan de minister een overzicht geven van alle ingediende projecten die meedongen
naar de subsidies van 2017 in het kader van het circusdecreet met als doel de
circuskunsten in Vlaanderen te promoten, de beoordeling en motivering bij het al dan
niet toekennen van de subsidie? Graag een overzicht.

4.

Kan de taks shelterregeling voor podiumkunsten naast creaties ook worden
uitgebreid naar circuskunsten?
In welke mate acht de minister deze piste
opportuun?

5.

Heeft de minister weet van andere subsidiereglementen waarbij alle middelen voor
een specifiek jaar reeds werden toegekend alvorens de eindtermijnen voor de
indiening van nieuwe aanvraagdossiers waren bereikt?
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Deze materie valt niet om onder mijn bevoegdheid.
Het Circusdecreet valt onder de bevoegdheid van mijn collega Sven Gatz, Vlaams
minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.

