Naar aanleiding van de beleidsbrief- en begrotingsbesprekingen in november
2017 bezorgde het kabinet-Gatz het commissiesecretariaat naast een aantal
documenten ook volgende specifieke antwoorden.
Verslag Een overeenkomst tussen het VFL, de leden van Folio en de Vlaamse overheid
heeft geleid tot een aantal voordelen voor reprografie en andere rechten. De minister wil
daar nog een uitgebreidere nota over bezorgen maar besluit dat ook in de
tijdschriftensector een stap gezet is in de beleidsuitvoering.
Aanvullende info Uit een overleg tussen VFL en Folio van 16.10.2017 komt de volgende
informatie. “Folio is ondertussen aangesloten bij de Unie van Uitgevers van de Periodieke
Pers (UPP) voor het innen van reprografierechten. Veel weekbladen zitten onder die
koepel. De prijs voor het toetreden van de tijdschriften bedraagt normaal €250, UPP
stelde een bedrag van €180 voor. Folio draagt hiervan zelf €80 bij waardoor de prijs voor
de tijdschriften om toe te treden €100 bedraagt i.p.v. €250. Er zijn ongeveer een
dertigtal tijdschriften toegetreden. UPP richt goede workshops in en een bijkomend
voordeel is dat je bij toetreding tot UPP twee perskaarten ontvangt. Het fijne aan het
systeem is dat niet alles voor de grote spelers is omdat UPP ervan uit gaat dat kleine
oplages meer kans hebben om gekopieerd te worden en daarom een groter aandeel aan
reprografierechten krijgen. De geïnde reprografierechten die tijdschriften terugbetaald
krijgen komen overeen met minimum €1.500. Een heel concrete verwezenlijking van
Folio dus”.
Verslag Het doel is om zoveel mogelijk organisaties op te leiden in het geefbeleid. Dat
is maar een klein aspect van de aanvullende financiering. Gezien de kwaliteiten van de
partner, denkt de minister na nieuwjaar van start te kunnen gaan met een groep
verenigingen. De minister zal de lijst daarvan aan het Vlaams Parlement bezorgen.
Aanvullende
info
We
hebben
de
lijst
nog
niet
afgesloten.
Maar op basis van de gegevens van +/- 01.12.2017 zijn er de volgende inschrijvingen:
Ingeschreven organisaties
KMSKA
mooss
publiq
NOSTA VZW
LOD vzw
Brussels Philharmonic
Het Entrepot
Speelteater-Kopergietery vzw
AG Museum Leuven
vzw Concertgebouw Brugge
Compagnie Tartaren
Ancienne Belgique
Oost West Centrum
LUCA School of Arts
Musea Brugge
Compagnie Cecilia
Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw
BRUGGE FOUNDATION
Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen
vzw Jazz en muziek
Memorial Museum Passchendaele 1917
La Jeune Peinture Belge- Contemporary Art -De Jonge Belgische Schilderkunst
The Singing Village
KAAP
Kunst in Huis kunstuitleen vzw
Het Nieuwstedelijk vzw

Flanders Arts Centre Casino
rosas
Davidsfonds vzw
De Roma vzw
Het Domein Bokrijk
Compagnie de KOE
Museum Dr. Guislain vzw
Organisaties die toezegden maar nog dienen in te schrijven
STAM
Transparant
De Vieze Gasten
Verslag De adviesnota van de administratie over de partnerprojecten is net binnen. Vóór
1 december moet de minister een beslissing nemen. Hij zal een schriftelijk overzicht
geven van alle projecten.
Aanvullende info De minister heeft de nota van de adm wel degelijk ontvangen en
heeft zijn opties kenbaar gemaakt aan de adm. Het dossier bevindt zich momenteel bij
de Inspectie van Financiën. Zodra dit proces is afgerond zal ook alles doorgestuurd
worden naar het parlement.
Verslag De minister zal een nota bezorgen over de publiekswerking voor de film.
Aanvullende info Deze studie vormt een onderdeel en voorbereiding van de nieuwe
beheersovereenkomsten voor het VAF ( 3 in totaal). Er zal een aparte BHO zijn voor
filmfonds, mediafonds en gamefonds. Deze dossiers komen evenwel pas op 15 of
22.12.2017 op de Vlareg. Zowel de overeenkomsten als de studie zal onmiddellijk
worden doorgestuurd na de beslissing van de Vlareg.
Verslag De vraag over de pensioenen van de VRT, de kredietherschikking en het
overzicht van de inkanteling van de loonmassa van de provinciale ambtenaren, zal de
minister schriftelijk beantwoorden. In de mate van het mogelijke zal hij daarbij een
opsplitsing maken tussen Cultuur en Jeugd.
Aanvullende info (Zie ook de bijlagen)
Loonmiddelen provincies
Overdracht provinciale loonmiddelen, aandeel jeugd in de overdracht op het artikel HB01HAI2ZZ-LO. Voor de instellingen gaat het in totaal om 69 functies, waarvan 43
contractuele functies en 26 statutaire functies. De totale loonkost voor de contractuele
functies bedraagt 1.956.000 euro en 943.000 euro voor de statutaire functies.
Bij de instellingen is enkel Hanenbos te beschouwen als behorende tot de sector Jeugd.
Hanenbos telt 13 contractuele personeelsleden en 3 statutairen, met een bijhorende
loonkost
van
respectievelijk
502.285
euro
en
157.352
euro.
Voor de personeelsleden die zullen worden ingezet op taken en bevoegdheden gaat het
om in totaal 103 functies (niet noodzakelijk voltijds), waarvan 57 contractuele functies
en 46 statutaire functies. 9 functies worden geïdentificeerd bij de sector Jeugd, de
overige 94 ressorteren onder Cultuur.
Daling werkgeversbijdragen Media
In de BO 2018 wordt een bedrag van 8.802.000 euro voorzien voor de patronale
pensioenbijdrage van de statutaire personeelsleden. Deze raming werd gemaakt op basis
van de prognose van de gezondheidsindex door het Planbureau (mei 2017) voor
december 2017 (105,86).
De geraamde bijdrage = 8,5 miljoen euro * 105,86 (gezondheidsindex december 2016) /
102,23 (gezondheidsindex december 2015) = 8.802.000 euro, of een verhoging met
151.000 euro ten opzichte van de patronale pensioenbijdrage van 2017 die 8.651.000
euro bedraagt.
Bij BA 2017 zijn tevens niet recurrente betalingen uit het excedent “commerciële
communicatie
en
boodschappen
van
algemeen
nut”
opgenomen
(cf.
beheersovereenkomst 2016-2020 blz. 40-41 “begrenzing van de commerciële

communicatie en BAN”). Het betreft een totaalbedrag van 5.000.000 euro dat voor 2018
in mindering wordt gebracht.
De bijstelling BO 2018 is aldus als volgt samengesteld:
- Bijstelling van de patronale pensioenbijdrage: +151.000 euro
- Bijstelling (niet recurrent) uit het excedent: -5.000.000 euro
Of een verlaging van 4.849.000 euro

