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Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid wordt
vervangen door wat volgt:
“Art. 2. De aanvraag van subsidies in dit besluit en de verantwoording voor de
aanwending ervan door de steden en gemeenten gebeuren op de wijze, vermeld in
het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke planen rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.
Het jaarlijkse subsidiebedrag, vermeld in artikel 4, 8, 9, 12 en 43 van dit besluit
wordt uitbetaald in twee delen. Een eerste schijf bedraagt 60% van de voorgestelde
subsidie en wordt uitbetaald uiterlijk op 30 juni van het gesubsidieerde werkjaar. De
tweede schijf van 40% wordt uitbetaald uiterlijk op 30 november van het jaar dat volgt
op het gesubsidieerde werkjaar.
De subsidie, vermeld in artikel 62/1 van het decreet van 6 juli 2012, wordt
uitbetaald in een voorschot en een saldo. Het voorschot bedraagt 60% van de
voorgestelde subsidie en wordt uitbetaald uiterlijk op 30 juni van het gesubsidieerde
werkjaar. Het saldo van 40% wordt uitbetaald uiterlijk op 30 november van het jaar
dat volgt op het gesubsidieerde werkjaar, nadat de administratie de financiële
afrekening van het voorbije werkjaar en het voortgangsrapport heeft goedgekeurd.”.
Art. 2. Aan artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“Als de bevolkingscijfers van de gemeenten of het samenwerkingsverband van
gemeenten, vermeld in het eerste lid, 10.000 inwoners overschrijden, wordt de
subsidie vergeleken met het bedrag, vermeld in het tweede lid, 1°, en kan de
gemeente aanspraak maken op het hoogste bedrag.”.
Art. 3. Aan artikel 8 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt
als volgt:
“Als de bevolkingscijfers van de gemeenten of het samenwerkingsverband van
gemeenten, vermeld in het eerste lid, 10.000 inwoners overschrijden, wordt de
subsidie vergeleken met het bedrag, vermeld in het tweede lid, 2°, en kan de
gemeente aanspraak maken op het hoogste bedrag.”.
Art. 4. In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
“3° een voortgangsrapport;”;
2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
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“De subsidie, vermeld in artikel 38, tweede lid, van het decreet van 6 juli 2012, wordt
uitbetaald in een voorschot en een saldo. Het voorschot bedraagt 60% van de
voorgestelde subsidie en wordt uitbetaald uiterlijk op 30 juni van het gesubsidieerde
werkjaar. Het saldo van 40% wordt uitbetaald uiterlijk op 30 november van het jaar
dat volgt op het gesubsidieerde werkjaar, nadat de administratie de financiële
afrekening en het voortgangsrapport heeft goedgekeurd.”.
Art. 5. In artikel 30, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “, het
actieplan en het werkingsverslag” vervangen door de woorden “en het
voortgangsrapport”.
Art. 6. Aan artikel 33 van hetzelfde besluit worden een tweede en een derde lid
toegevoegd, die luiden als volgt:
“De subsidie, vermeld in artikel 42 van het decreet van 6 juli 2012, wordt uitbetaald in
een voorschot en een saldo. Het voorschot bedraagt 60% van de voorgestelde
subsidie en wordt uitbetaald uiterlijk op 30 juni van het gesubsidieerde werkjaar. Het
saldo van 40% wordt uitbetaald uiterlijk op 30 november van het jaar dat volgt op het
gesubsidieerde werkjaar, nadat de administratie de verantwoordingsnota heeft
goedgekeurd.
Als de uitbetaalde subsidie hoger is dan de verantwoorde uitgaven, wordt het
verschil in mindering gebracht van de subsidie die in de toekomst nog verschuldigd
is, of wordt de reeds toegekende subsidie teruggevorderd, ingeval er geen subsidie
meer verschuldigd is.”.
Art. 7. In artikel 40 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt:
“De subsidie, vermeld in artikel 45 van het decreet van 6 juli 2012, wordt uitbetaald in
een voorschot en een saldo. Het voorschot bedraagt 60% van de voorgestelde
subsidie en wordt uitbetaald uiterlijk op 30 juni van het gesubsidieerde werkjaar. Het
saldo van 40% wordt uitbetaald uiterlijk op 30 november van het jaar dat volgt op het
gesubsidieerde werkjaar, nadat de administratie de financiële afrekening van de
bibliotheek voor de personeelsuitgaven heeft goedgekeurd.”.
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.
Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, ...
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS
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De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE
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