OFFICIEUS GECOÔRDINEERDE VERSIE DECREET
Decreet van 13 juli 2001
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
(B.S. 29 september 2001)
gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2002
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002
(B.S. 19 september 2002)
gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003
(B.S. 31 december 2002)
gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2003
houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
(B.S. 16 mei 2003)
gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005
(B.S. 31 december 2004)
gewijzigd bij het decreet van 24 december 2004
houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004
(B.S. 21 februari 2005)
gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005
houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
(B.S. 13 februari 2006)
gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2006
(B.S. 13 december 2006)
gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007 houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
(B.S. 3 augustus 2007 )
gewijzigd bij het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams
communicatiehuis in Brussel onder de vorm van een extern verzelfstandigd agentschap
Muntpunt vzw
(B.S. 31 december 2010)
gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2011 houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, wat betreft de
digitale bibliotheek
(B.S. 11 april 2011)
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TITEL I
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° integraal cultuurbeleid: een cultuurbeleid dat uitgaat van de samenhang tussen de verschillende
cultuurbeleidsdomeinen, met aandacht voor:
a) het cultureel erfgoed: de musea, de archieven, de volkscultuur, het verspreid immaterieel en
roerend erfgoed;
b) het sociaal-cultureel werk: de amateurkunsten, het verenigingsleven en de niet-formele
volwassenenvorming, de bibliotheken en de cultuurcentra;
c) de kunsten: de podiumkunsten, de letteren, de muziek, de beeldende kunst en de nieuwe media, de
architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst. De Vlaamse Regering kan aan deze
beleidsdomeinen andere toevoegen.
1

Art. 32, 2° van het decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de
begroting 2009 bepaalt dat het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid vanaf het werkjaar 2009 wordt uitgevoerd binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten.
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2° kwalitatief cultuurbeleid: een cultuurbeleid dat steunt op deskundigheid, strategische aanpak en
participatie van alle actoren, een evenwicht tussen enerzijds de culturele behoeften en anderzijds het
culturele aanbod, ondersteund door de lokale overheid;
3° gemeenschapscentrum: culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en
met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit;
4° cultuurcentrum: een gemeenschapscentrum met daarnaast een breed en eigen
cultuurspreidingsaanbod, gericht op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied;
5° openbare bibliotheek: een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over
kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen.
De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest
van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.
TITEL II
DOELSTELLINGEN
Art. 3. Dit decreet heeft tot doel gemeenten te stimuleren om te komen tot een kwalitatief en integraal
cultuurbeleid. Het bepaalt ondersteuning aan gemeenten voor:
2
1° [de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan] ;
2° de uitbouw van de werking van een cultuurcentrum;
3° de uitbouw van de werking van de openbare bibliotheek opdat elke burger via deze voorziening
gelijke en vrije toegang krijgt tot kennis, cultuur en informatie, opgeslagen in gedrukte en andere
informatiedragers. De openbare bibliotheek schept een voorwaarde voor levenslang leren, culturele
ontwikkeling van individuen en het democratisch functioneren van de samenleving.
TITEL III
ORGANISATIE VAN HET LOKAAL CULTUURBELEID
HOOFDSTUK I
HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN EN HET STEUNPUNT VOOR HET LOKAAL
CULTUURBELEID
AFDELING I
HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN
Art. 4. § 1. Een cultuurbeleidsplan wordt ingediend door een gemeente of een
samenwerkingsverband van gemeenten. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kunnen zowel de
Vlaamse Gemeenschapscommissie als de gemeenten een plan indienen.
[Het cultuurbeleidsplan van een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten wordt
opgesteld voor een periode van zes jaar.
Het cultuurbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt opgesteld voor een periode
van vijf jaar.
§ 2. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan en het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan, zoals bepaald in
het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk,
het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, moeten op elkaar afgestemd zijn.
Het cultuurbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het jeugdwerkbeleidsplan van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zoals bepaald in het decreet van 14 februari 2003 houdende
de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal
jeugd- en jeugdwerkbeleid, moeten op elkaar afgestemd zijn.”;
§ 3. Het cultuurbeleidsplan van de gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moet
afgestemd zijn op het cultuurbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en op het
3
jeugdwerkbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.]
De Vlaamse Regering bepaalt hiervoor de nadere regels.
2
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(gewijzigd bij decreet van 13 juli 2007, art. 2, I: 1 januari 2007)
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 2, I: 23 februari 2006 )
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AFDELING II
EEN STEUNPUNT VOOR HET LOKAAL CULTUURBELEID
Art. 5. [De Vlaamse Regering subsidieert een steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid, hierna het
steunpunt te noemen, dat tot doel heeft gemeenten te ondersteunen bij de opmaak en de uitvoering
van het cultuurbeleidsplan, voor de werking van de gemeenschapscentra en de cultuurcentra en bij de
uitbouw van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Het steunpunt verleent ook passende
ondersteuning aan de gemeentelijke adviesorganen voor cultuur, zoals bepaald in artikel 55. Het
steunpunt moet opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstgevend doel en moet
4
beschikken over een vaste staf van deskundig personeel.]
[Artikel 5 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2009 bij decreet van 13 juli 2007, art. 47]
Art. 6. § 1. Het steunpunt is een autonome organisatie die het lokaal cultuurbeleid ondersteunt,
ontwikkelt en zichtbaar maakt door middel van haar kerntaken: praktijkondersteuning,
praktijkontwikkeling en communicatie.
Zijn kerntaken realiseert het steunpunt door middel van activiteiten als begeleiding,
deskundigheidsbevordering en implementatie van kwaliteitszorg, onderzoek, ontwikkeling en
gegevensverzameling, informatie en communicatie, vertegenwoordiging en internationale
samenwerking. Dit gebeurt in samenspraak met andere steunpunten, inzonderheid met het Vlaams
Centrum voor de Openbare Bibliotheken, hierna VCOB te noemen.
§ 2. Ter uitvoering van de in § 1 vermelde kerntaken zal de Vlaamse Regering met het steunpunt een
beheersovereenkomst sluiten.
[Artikel 6 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2009 bij decreet van 13 juli 2007, art. 47]
HOOFDSTUK II
HET CULTUURCENTRUM
Art. 7. De volgende gemeenten kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een cultuurcentrum:
1° gemeenten, opgenomen in de lijst van Steden en Gemeenten, als bijlage gevoegd bij dit decreet,
hierna de lijst te noemen.
Indien een centrumgemeente die in de lijst in een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau wordt
ingedeeld, geen aanvraag indient, kan een andere aangrenzende gemeente die niet in de lijst is
opgenomen dit in haar plaats doen. In voorkomend geval verliest de in gebreke blijvende gemeente
haar recht om een subsidieaanvraag in te dienen, zolang het cultuurcentrum van de in de plaats
tredende gemeente een centrumfunctie vervult;
2° gemeenten, niet opgenomen in de lijst, die beschikken over een cultuurcentrum, erkend in de pluscategorie I of II op basis van het decreet van 24 juli 1991 betreffende de erkenning en de subsidiëring
van de Nederlandstalige culturele centra die het culturele leven in de Vlaamse Gemeenschap
bevorderen, hierna het decreet van 24 juli 1991 te noemen;
3° gemeenten, niet opgenomen in de lijst, met meer dan 30.000 inwoners.
Art. 8. § 1. Met uitzondering van de centrumgemeenten in de grootstedelijke gebieden worden de
gemeenten die zijn opgenomen in de lijst in de volgende categorieën ingeschaald:
1° de centrumgemeenten in de regionaalstedelijke gebieden, in de categorie A;
2° de centrumgemeenten in de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden, in de categorie B;
3° [de centrumgemeenten in de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau, in de categorie C, met
uitzondering van de gemeenten die beschikken over een cultuurcentrum, erkend in de plus-categorie
5
II op basis van het decreet van 24 juli 1991, in de categorie B;]
4° de gemeenten die grenzen aan een gemeente gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad,
in de categorie C, met uitzondering van:
a) de gemeenten die beschikken over een cultuurcentrum, erkend in de plus-categorie I op basis van
het decreet van 24 juli 1991, in de categorie B;
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(gewijzigd bij decreet van 13 juli 2007, art. 3, I: 1 januari 2007)
(vervangen bij decreet van 21 maart 2003, art. 2, I: 1 januari 2002)
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b) de gemeenten die beschikken over een cultuurcentrum, erkend in de plus-categorie II op basis van
het decreet van 24 juli 1991, in de categorie A;
c) de gemeenten met meer dan 30.000 inwoners, in de categorie B.
§ 2. De gemeenten die niet in de lijst zijn opgenomen, worden als volgt ingeschaald:
1° maximaal in de categorie B:
de gemeenten met een cultuurcentrum, erkend in de plus-categorie II op basis van het decreet van 24
juli 1991;
2° maximaal in de categorie C:
a) de gemeenten met een cultuurcentrum, erkend in de plus-categorie I op basis van het decreet van
24 juli 1991;
b) de gemeenten, bedoeld in artikel 7, 3°, van dit decreet;
c) de gemeenten, bedoeld in artikel 7, 1°, tweede lid, van dit decreet.
HOOFDSTUK III
HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK
AFDELING I
ALGEMEEN
Art. 9. Elke gemeente is verplicht, alleen of in een samenwerkingsverband met een of meer andere
gemeenten, een openbare bibliotheek op te richten en uit te bouwen. Gemeenten met minder dan 750
inwoners zijn van deze verplichting vrijgesteld.
AFDELING II
DE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
Art. 10. § 1. Elke gemeentelijke openbare bibliotheek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking stellen, breed en zorgvuldig
samengesteld, aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in een niet-commerciële
omgeving;
2° het raadplegen in de bibliotheek van alle informatiedragers én minstens het uitlenen van gedrukte
materialen uit eigen collectie is kosteloos;
3° [een onlinecatalogus aanbieden vanuit een lokaal of een provinciaal bibliotheeksysteem, gebaseerd
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op de gegevens van het centraal bibliografisch achtergrondbestand Open Vlacc;]
4° toegankelijk en open zijn voor het publiek op klantvriendelijke uren;
5° geleid worden door een voltijdse bibliothecaris in het bezit van een diploma van hoger onderwijs.
Indien de gemeente 20.000 inwoners of meer telt, moet de bibliothecaris altijd op A-niveau worden
ingeschaald;
6° beschikken over voldoende personeel waarbij, met uitzondering van het werklieden- en
onderhoudspersoneel, minstens de helft van het A- of het B-niveau is;
7° [beschikken over een beheersorgaan voor de bibliotheek conform de bepalingen van de wet van 16
juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd
5
wordt;]
8° meewerken aan projecten in het kader van een streekgericht bibliotheekbeleid;
9° meewerken aan landelijke initiatieven van het VCOB;
10° van de middelen, bestemd voor de aankoop van gedrukte materialen, jaarlijks minstens 75
percent van het vastgestelde budget besteden aan Nederlandstalige publicaties;
[11° één keer per jaar gegevens ter beschikking stellen inzake de openbare bibliotheek volgens de
7
door de Vlaamse Regering bepaalde vorm en procedure.]
§ 2. De Vlaamse Regering kan nadere specificaties bepalen inzake het lidgeld, de tarifering van nietgedrukte materialen, van interbibliothecair leenverkeer en van speciale diensten, de toegankelijkheid,
het beheersorgaan en het personeel.
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(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 4, I: 1 januari 2007)
(toegevoegd bij decreet van 23 december 2005, art. 3, I: 23 februari 2006)
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AFDELING III
STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEID
Art. 11. Ter ondersteuning van de bibliotheekwerking van elke gemeente in de provincie neemt elke
provincie het initiatief tot een streekgericht bibliotheekbeleid.
Art. 12. [gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en opgeheven bij het decreet van 13 juli
2007, art. 5, I: 1 januari 2007]
Art. 13. [Elke provincie geeft autonoom invulling aan het streekgerichte bibliotheekbeleid ter
ondersteuning van de bibliotheekwerking in de provincie. Speciale aandacht wordt besteed aan de
schaalvergroting van de bibliotheekwerking, door provinciale bibliotheeksystemen te ontwikkelen en
aan te bieden en door structurele samenwerkingsverbanden tussen gemeenten te begeleiden, te
stimuleren en te ondersteunen.
De provincie betrekt de gemeenten, via een ruim participatieproces, actief bij de invulling, uitvoering
en evaluatie van het streekgerichte bibliotheekbeleid.
De Vlaamse Regering organiseert twee keer per jaar een interbestuurlijk overleg om het Vlaamse en
8
provinciale bibliotheekbeleid op elkaar af te stemmen.]
AFDELING IV
DIGITALE BIBLIOTHEEK
[vervangen bij decreet van 18 maart 2011, art. 2, I: 1 januari 2011]
Art. 14. [De Vlaamse Regering geeft invulling aan het begrip ‘digitale bibliotheek voor de openbare
bibliotheken binnen de Vlaamse Gemeenschap’ en subsidieert met het oog daarop de vzw Bibnet, die
tot doel heeft het beleid van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de digitale bibliotheek te
ondersteunen en uit te voeren. Dat impliceert de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van
inhoudelijke en technische toepassingen, met het oog op de uitbouw van de digitale bibliotheek voor
de openbare bibliotheken binnen de Vlaamse Gemeenschap.
De vzw Bibnet richt zich prioritair op de rol van de openbare bibliotheek in het kader van de digitale
kloof en de ontwikkeling en exploitatie van één Vlaams bibliotheekportaal, dat een uniforme toegang
9
biedt tot alle informatie die zich in de openbare bibliotheken bevindt.]
[Art. 14bis. Om gesubsidieerd te worden, moet de vzw Bibnet voldoen aan de
volgende specifieke voorwaarden:
1° haar secretariaat hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad;
2° op zelfstandige wijze haar financiën beheren en beschikken over een eigen post- of bankrekening;
3° een boekhouding voeren en die zo organiseren dat de aanwending van de subsidies op elk
ogenblik financieel kan worden gecontroleerd;
4° toestaan dat de administratie en het Rekenhof de werking en de boekhouding zo nodig ter plaatse
kunnen onderzoeken en de nodige gegevens ter beschikking stellen;
5° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van haar beheerders en haar medewerkers en van de
deelnemers aan de door haar georganiseerde activiteiten, vermeld in artikel 1382 tot en met 1386 van
het Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken;
6° de verplichtingen nakomen die verbonden zijn aan het werkgeverschap;
7° voor de invulling van haar kerntaken:
a) de bibliotheken ondersteunen door kennisontwikkeling bij bibliotheekmedewerkers te stimuleren,
door initiatieven te ontwikkelen die erop gericht zijn de digitale kloof te dichten, door nieuwe
technologieën te promoten en door vernieuwende projecten te begeleiden;
b) publiekstoepassingen aanbieden op het internet door rijke zoekomgevingen te ontwikkelen waarin
digitale inhoud, fysieke collecties en bibliotheekdiensten worden samengebracht, in het bijzonder door
het project Bibliotheekportalen verder uit te bouwen;
c) de bibliotheken ondersteunen op het vlak van collectiebeheer, in de eerste plaats door het centraal
bibliografisch achtergrondbestand Open Vlacc te onderhouden en uit te breiden, instrumenten te
8
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(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 6, I: 1 januari 2007)
(gewijzigd bij decreet van 13 juli 2007, art. 7, I: 1 januari 2007 en bij decreet van 18 maart 2011, art. 3, I: 1 januari 2011 )
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ontwikkelen die de bibliotheken helpen hun aanbodbeleid publieksgericht te organiseren, en een
aanbod van digitale collecties ter beschikking te stellen waarop bibliotheken kunnen intekenen;
d) in overleg met relevante partners de maatschappelijke ontwikkelingen volgen die een invloed
10
hebben op de openbare bibliotheken, zowel op nationaal als op internationaal vlak.]
Art. 15. [De Vlaamse Regering sluit met de vzw Bibnet een beheersovereenkomst voor vijf jaar. In de
beheersovereenkomst worden de kerntaken van de vzw Bibnet, vermeld in artikel 14bis, 7°, verder
geconcretiseerd.
In afwijking van de termijn, vermeld in het eerste lid, heeft de eerste beheersovereenkomst betrekking
11
op de periode 2011-2013.]
AFDELING V
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Art. 16. De Vlaamse Regering zal met de Vlaamse Gemeenschapscommissie een convenant sluiten
waarin de volgende zaken worden geregeld:
12
1° [de bibliotheekvoorziening van Muntpunt vzw;]
2° [de voorwaarden waaronder de Vlaamse Gemeenschapscommissie de taken kan opnemen van
13
een streekgericht bibliotheekbeleid als bedoeld in artikel 11.]
AFDELING VI
VOORZIENINGEN VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN
Art. 17. [§ 1. Voor blinden, slechtzienden en personen met een leesbeperking voorziet dit decreet in
de ondersteuning van een bibliotheekvoorziening.
14
De Vlaamse Regering sluit met deze bibliotheekvoorziening een beheersovereenkomst.]
§2. [opgeheven bij decreet van 13 juli 2007, art. 10, I: 1 januari 2008]
§ 3. Voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis
of ziekenhuis, zal de Vlaamse Regering een organisatie belasten met het bieden van ondersteuning
voor de uitbouw van deze dienstverlening.
De Vlaamse Regering zal met deze organisatie een beheersovereenkomst sluiten.
AFDELING VII
INTERSECTORAAL OVERLEG
Art. 18. De Vlaamse Regering wordt belast met de opdracht een structureel overleg te organiseren
tussen de volgende sectoren: openbare bibliotheken, wetenschappelijke bibliotheken,
documentatiediensten en archieven.
Hiervoor kan de Vlaamse Regering een beheersovereenkomst sluiten met een organisatie die zich in
haar statuten richt naar de hier vermelde sectoren.
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(ingevoegd bij decreet van 18 maart 2011, art. 4, I: 1 januari 2011)
(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 8, I: 1 januari 2007 en bij decreet van 18 maart 2011, art. 5, I: 1 januari 2011)
12
(vervangen bij decreet van 19 november 2010, art. 14, I: 1 mei 2011 bij BVR van 13 mei 2011)
13
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en bij decreet van 13 juli 2007, art. 9, I: 1 januari
2007)
14
(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 10, I: 1 januari 2008)
11
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TITEL IV
SUBSIDIËRING
HOOFDSTUK I
HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN EN HET STEUNPUNT VOOR HET LOKAAL
CULTUURBELEID
AFDELING I
HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN
Art. 19. § 1. [De Vlaamse Regering geeft subsidies aan de gemeenten of aan de
samenwerkingsverbanden van die gemeenten en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de
15
uitvoering van een cultuurbeleidsplan.]
[Een cultuurbeleidsplan bepaalt algemene doelstellingen voor een volgende beleidsperiode en maakt
daarbij keuzes en stelt prioriteiten. De doelstellingen zijn het resultaat van een grondige analyse,
gebaseerd op een situatieschets waarbij zowel de maatschappelijke context van de gemeente als het
culturele veld en het cultuurbeleid in kaart worden gebracht.
De situatieschets en de daarop uitgevoerde analyse is een belangrijk onderdeel van een eerste
cultuurbeleidsplan. Een volgend cultuurbeleidsplan werkt verder op de, al dan niet verfijnde,
situatieschets en analyse uit het eerste plan. De evaluatie van de uitvoering van het vorige
cultuurbeleidsplan vormt een wezenlijk onderdeel van de nieuwe analyse.
De opstelling, uitvoering en evaluatie van het cultuurbeleidsplan is gebaseerd op een ruim
participatieproces. De cultuurraad brengt officieel advies uit bij de opstelling van een
cultuurbeleidsplan, alsmede de beheersorganen van de bibliotheek en het cultuurcentrum wat betreft
het gedeelte bibliotheek en cultuurcentrum. De beschrijving van dit proces en van de acties die in het
kader van de communicatieve planning worden genomen, vormen een belangrijk onderdeel van het
16
cultuurbeleidsplan.]
§ 2. Het aantal aanvragen voor subsidie die jaarlijks kunnen worden behandeld is afhankelijk van het
krediet dat de Vlaamse Regering, voor de uitvoering van dit decreet, jaarlijks inschrijft in de begroting.
Art. 20. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan een cultuurbeleidsplan moet
voldoen.
[Daarbij zorgt zij ervoor dat de opgelegde administratieve verplichtingen verantwoord zijn met het oog
op hun beleidsmatige doelmatigheid en dito noodzakelijkheid en dat zij tevens beantwoorden aan het
17
evenredigheidscriterium.]
Art. 21. [§1. Voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan wordt aan gemeenten, aan
samenwerkingsverbanden van gemeenten en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie een
enveloppensubsidie ter beschikking gesteld:
1° voor gemeenten vanaf 10 000 inwoners en voor samenwerkingsverbanden van gemeenten een
subsidie van 50.000 euro op jaarbasis;
2° voor gemeenten met minder dan 10 000 inwoners een subsidie van 25.000 euro op jaarbasis.
De subsidie moet worden aangewend voor personeelskosten of voor andere uitgaven van de
gemeente ter uitvoering van het cultuurbeleidsplan, met uitzondering van de uitgaven die voortvloeien
uit de verplichtingen, vermeld in artikel 22, §1, 2°, 3° en 4°.
Loonkosten van personen voor wie de gemeente al een subsidie ontvangt op basis van een andere
regelgeving, zijn eveneens uitgesloten.
Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad wordt 30% van het aantal inwoners in aanmerking genomen.
§2. Met uitzondering van de gemeenten in het tweetalige gebied Brussel – Hoofdstad wordt de
enveloppensubsidie, vermeld in §1, aangevuld met een subsidie van één euro per inwoner voor de
ondersteuning van initiatieven ter bevordering van gemeenschapsvorming. Voor de berekening van de

15

(gewijzigd bij decreet van 13 juli 2007, art. 11, I: 1 januari 2007)
(vervangen bij decreet van 23 december 2005, art. 4, I: 23 februari 2006)
17
(toegevoegd bij decreet van 23 december 2005, art. 5, I: 23 februari 2006)
16
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subsidie die aan een samenwerkingsverband wordt toegekend, wordt het aantal inwoners van de aan
het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten opgeteld.
De besteding van die subsidie door de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt bepaald in een
18
convenant van de Vlaamse Regering met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.]
Art. 22. [§ 1. Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de uitvoering van het
cultuurbeleidsplan, vermeld in artikel 21, moet een gemeente, een samenwerkingsverband van
gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikken over:
1° een cultuurbeleidscoördinator, ingeschaald op minimaal het gemiddelde niveau van het
leidinggevende cultuurpersoneel van de gemeente of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die
voldoet aan de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering, en waarvan de taakomschrijving
bepaald wordt door de Vlaamse Regering;
2° een gesubsidieerd cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum. De Vlaamse Regering bepaalt de
vereisten waaraan de infrastructuur van een gemeenschapscentrum moet voldoen;
3° een op basis van dit decreet gesubsidieerde bibliotheek;
4° met uitzondering van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel – Hoofdstad, een
subsidiereglement ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen voor een
totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 0,8 euro per inwoner, ofwel via een evenwaardige
ondersteuning in natura;
5° een akkoord van de gemeente om gegevens over het gemeentelijke cultuurbeleid ter beschikking
te stellen in de door de Vlaamse Regering gevraagde vorm;
6° een bij de administratie ingediend cultuurbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad of de
raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, dat afloopt op het einde van het eerste jaar van de
bestuursperiode die volgt op de bestuursperiode waarin het beleidsplan bij de administratie werd
ingediend.
§2. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure die de gemeenten moeten volgen om aan te tonen
19
dat ze voldoen aan de voorwaarden, vermeld in §1.]
Art. 23. [§1. Wanneer een cultuurbeleidsplan bij de administratie voor 31 december is ingediend,
wordt de subsidie, vermeld in artikel 21, §§1 en 2, berekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op
de indiening van het cultuurbeleidsplan.
§2. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op de indiening van het cultuurbeleidsplan bij de
administratie, deelt de administratie mee of het cultuurbeleidsplan wordt aanvaard op basis van de
voorwaarden, vermeld in artikel 20. Als het cultuurbeleidsplan niet wordt aanvaard, vervalt de
subsidie, vermeld in artikel 21, §§1 en 2, vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de
kennisgeving door de administratie.
§3. De subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd op basis van een door de administratie goedgekeurde
verantwoordingsnota over de besteding van de subsidie. De verantwoordingsnota wordt voor 1 juni
volgend op een uitvoeringsjaar van het cultuurbeleidsplan, door de gemeente, of het
samenwerkingsverband van gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de administratie
20
ingediend.]
Art. 24. [De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het indienen van een cultuurbeleidsplan, de
wijze waarop de voorwaarden waaraan dit cultuurbeleidsplan moet voldoen getoetst worden, de wijze
waarop de invulling van het participatieproces, vermeld in artikel 19, §1, vierde lid, beoordeeld wordt
en de wijze waarop een evaluatiemoment tijdens de looptijd van het cultuurbeleidsplan zal worden
21
georganiseerd.]

18

(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 12, I:
1 januari 2008)
19
(vervangen bij decreet van 21 maart 2003, art. 3, I: 1 januari 2002 en gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 6 en
26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 13, I: 1 januari 2007))
20
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 7 en 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art.
14, I: 1 januari 2007)
21
(vervangen bij decreet van 23 december 2005, art. 8, I: 23 februari 2006 en gewijzigd bij decreet van 13 juli 2007, art. 15, I: 1
januari 2007)
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Art. 25. [De Vlaamse Regering bepaalt de maatregelen die zullen worden genomen als:
1° aan de voorwaarden, vermeld in artikel 22, niet meer wordt voldaan;
22
2° het evaluatiemoment tijdens de looptijd van het cultuurbeleidsplan een negatief resultaat heeft.]
AFDELING II
HET STEUNPUNT VOOR HET LOKAAL CULTUURBELEID
Art. 26. [Voor het uitoefenen van de in artikel 6, § 1 bepaalde kerntaken kan het steunpunt jaarlijks
aanspraak maken op een forfaitair bedrag van ten minste 750.000 euro. De Vlaamse Regering zal de
procedure voor het aanvragen en het uitkeren van de subsidie bepalen in de beheersovereenkomst,
23
bedoeld in artikel 6, § 2.]
[Artikel 26 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2009 bij decreet van 13 juli 2007, art. 47]
Art. 27. [Het steunpunt concretiseert de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 6, §2, in een plan.
24
De voorwaarden waaraan het plan moet voldoen, worden in de beheersovereenkomst opgenomen.]
[Artikel 27 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2009 bij decreet van 13 juli 2007, art. 47]
HOOFDSTUK II
HET CULTUURCENTRUM
AFDELING I
ALGEMEEN
Art. 28. [§ 1. De Vlaamse Regering geeft subsidies aan gemeenten die:
1° beschikken over een cultuurcentrum zoals bedoeld in artikel 2, 4° waarvan de infrastructuur moet
voldoen aan de door de Vlaamse Regering nader te bepalen voorwaarden;
2° beschikken over personeel voor het cultuurcentrum dat voldoet aan de door de Vlaamse Regering
nader te bepalen voorwaarden;
3° beschikken over een beheersorgaan voor het cultuurcentrum conform de bepalingen van het
decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
4° [opgeheven bij decreet van 23 december 2005, art. 10, I: 23 februari 2006]
5° één keer per jaar gegevens ter beschikking stellen inzake het cultuurcentrum volgens de
25
door de Vlaamse Regering bepaalde vorm en procedure.]
§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.
AFDELING II
SUBSIDIE
[vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 19, I: 1 januari 2007]
Art. 29. [Als tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel, dat werkt in het A- of het B-niveau
in een cultuurcentrum, kan een gemeente aanspraak maken op een enveloppensubsidie. Personen
voor wie de gemeente al een subsidie ontvangt op basis van een andere regelgeving kunnen niet in
26
aanmerking worden genomen.]
Art. 30. [De enveloppensubsidie bestaat uit de volgende bedragen, naargelang van de categorie
waarin een gemeente wordt ingeschaald:
1° categorie A: 325.000 euro per cultuurcentrum;
2° categorie B: 190.000 euro per cultuurcentrum;

22

(vervangen bij decreet van 23 december 2005, art. 9, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 16, I:
1 januari 2007)
23
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006)
24
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 17, I:
1 januari 2007)
25
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 10 en 26, I: 23 februari 2006 en bij decreet van 13 juli 2007, art. 18, I: 1
januari 2007)
26
(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 20, I: 1 januari 2008)
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27

3° categorie C: 110.000 euro per cultuurcentrum.]

Art. 30bis. [§1. De Vlaamse Regering stelt jaarlijks een bedrag van minimaal 700.000 euro ter
beschikking voor cultuurcentra uit categorie A. Dat bedrag wordt aangewend ter ondersteuning van
bijzondere projecten die de gewone werking van een cultuurcentrum als vermeld in artikel 2, 4°,
overstijgen. Projecten met het oog op het bereiken van een nieuw publiek, het verruimen van het
aanbod van door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen en het
ondersteunen en toegankelijk maken van het aanbod van lokale gezelschappen en verenigingen
krijgen prioriteit.
Een gemeente met een cultuurcentrum, gesubsidieerd in categorie A, kan hiertoe een aanvraag
indienen bij de administratie.
De subsidie wordt toegekend op basis van een convenant dat de Vlaamse Regering met de gemeente
sluit. De subsidie kan maximaal lopen tot en met het eerste jaar van een volgende gemeentelijke
bestuursperiode.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de procedure en de beoordeling van de
aanvragen en voor de verantwoording van de toegekende subsidie.
§2. De Vlaamse Regering stelt jaarlijks een bedrag van minimaal 700.000 euro ter beschikking voor
cultuurcentra uit categorie B en C. Met dat bedrag kan de enveloppensubsidie van de cultuurcentra uit
categorie B en C worden verhoogd met minimaal 10.000 euro per cultuurcentrum op jaarbasis, om
bijzondere aandacht te besteden aan het bereiken van een nieuw publiek, het verruimen van het
aanbod van door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen en het
ondersteunen en toegankelijk maken van het aanbod van lokale gezelschappen en verenigingen.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de procedure en de beoordeling van de
28
aanvragen en voor de verantwoording van de toegekende subsidie.]
Art. 31. [§ 1. De Vlaamse Regering zal de voorwaarden inzake infrastructuur, beheer en werking
bepalen waaraan een cultuurcentrum moet voldoen om aanspraak te maken op de subsidiëring per
categorie, bedoeld in artikel 30.
§ 2. De gemeenten die in de categorieën A en B zijn ingeschaald en waarvan het cultuurcentrum niet
voldoet aan de in § 1 bedoelde voorwaarden, maar wel aan de voorwaarden van een lagere categorie,
kunnen aanspraak maken op de voor deze categorie vastgestelde subsidies.
§ 3. De gemeenten, bedoeld in artikel 7, 2° en 3° die niet meer voldoen aan de in § 1 bedoelde
voorwaarden voor de categorie C, verliezen definitief de mogelijkheid om een subsidieaanvraag voor
het cultuurcentrum in te dienen.
§ 4. Indien gemeenten zowel op basis van 1° als van 2° en 3°, van artikel 7 een subsidieaanvraag
kunnen indienen, zal de bevoegde administratie die aanvraag in aanmerking nemen die het meest
29
gunstig is voor de gemeente.]
AFDELING III
EVALUATIE
[vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 23, I: 1 januari 2008]
Art. 32. [Tijdens de looptijd van het cultuurbeleidsplan of het beleidsplan van het cultuurcentrum
maakt de administratie voor elk cultuurcentrum een analyse van de werking van het cultuurcentrum,
op basis van de verwerking van de, conform artikel 28, §1, 5°, ter beschikking gestelde gegevens over
werking, personeel en financiën.
De analyse wordt tijdens een bezoek ter plaatse met het cultuurcentrum besproken en geëvalueerd,
met als resultaat een tegensprekelijk verslag met aanbevelingen voor het cultuurcentrum. De
administratie kan voor de analyse een beroep doen op externe expertise.
Tijdens het voorlaatste jaar van de looptijd van het cultuurbeleidsplan of het beleidsplan van het
cultuurcentrum maakt de administratie een alomvattend evaluatieverslag over de werking van de
30
cultuurcentra voor de Vlaamse Regering.]
27

(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 21, I: 1 januari 2008)
(ingevoegd bij decreet van 13 juli 2007, art. 22, I: 1 januari 2008)
29
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 11 en 26, I: 23 februari 2006)
28
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Art. 33. [gewijzigd bij decreet van 5 juli 2002, art. 38, I: 1 januari 2002 – bij decreet van 20 december 2002, art. 73, I: 1 januari
2002 – bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 – opgeheven bij decreet van 13 juli 2007, art. 25, I: 1
januari 2008]

AFDELING IV
GROOTSTEDELIJKE GEBIEDEN
Art. 34. [De Vlaamse Regering stelt een subsidie van minimaal 1.500.000 euro ter beschikking voor
de cultuurcentra van de centrumgemeenten in de grootstedelijke gebieden.
De subsidievoorwaarden worden bepaald in een convenant tussen de Vlaamse Regering en de
31
centrumgemeente in de grootstedelijke gebieden.]
Art. 35. [De centrumgemeenten in de grootstedelijke gebieden concretiseren het convenant, vermeld
in artikel 34, in een plan. De voorwaarden waaraan het plan moet voldoen, worden opgenomen in het
32
convenant.]
AFDELING V
BELEIDSPLAN EN EVALUATIE
Art. 36. [§ 1. Met het oog op de continuering van de subsidiëring dient de gemeente voor haar
cultuurcentrum een beleidsplan in bij de bevoegde administratie. Het beleidsplan wordt opgesteld voor
een periode van zes jaar.
§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het indienen van een beleidsplan, de
voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de wijze waarop een evaluatiemoment tijdens de
looptijd van het plan zal worden georganiseerd.
Daarbij zorgt zij ervoor dat de opgelegde administratieve verplichtingen verantwoord zijn met het oog
op hun beleidsmatige doelmatigheid en dito noodzakelijkheid en dat zij tevens beantwoorden aan het
evenredigheidscriterium.
§ 3. Indien er een gemeentelijk cultuurbeleidsplan is zoals bepaald in dit decreet, moet het
33
beleidsplan, vermeld in §1, geïntegreerd worden in dit gemeentelijk cultuurbeleidsplan.]
Art. 37. [opgeheven bij decreet van 23 december 2005, art. 14, I: 23 februari 2006]
HOOFDSTUK III
HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK
AFDELING I
DE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
Art. 38. § 1. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeentelijke bibliotheek en
krijgt voor deze opdracht de volgende subsidies.
De Vlaamse Regering voorziet in een forfaitaire subsidie voor het personeel dat tewerkgesteld is in
een gemeentelijke openbare bibliotheek binnen de door de gemeente goedgekeurde
personeelsformatie voor de bibliotheek. Personen voor wie de gemeente reeds een subsidie ontvangt
op basis van een andere regelgeving kunnen niet in aanmerking worden genomen.
Deze subsidie wordt als volgt toegekend:
1° gemeenten met minder dan 10 000 inwoners ontvangen een subsidie van 50.000 euro;
2° gemeenten met 10 000 inwoners of meer ontvangen een subsidie van 6 euro per inwoner van de
gemeente.
Voor de vaststelling van het aantal inwoners gelden de meest recente officiële bevolkingscijfers, zoals
ze zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
30

(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 24, I: 1 januari 2007)
(vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 26, I: 1 januari 2007)
32
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 12 en 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art.
27, I: 1 januari 2007)
33
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 13, I: 23 februari 2006 en bij decreet van 13 juli 2007, art. 28, I: 1 januari
2007)
31
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Voor het geheel van de gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 30 % van het
aantal inwoners in aanmerking genomen. Voor individuele gemeenten kan hiervan worden
afgeweken. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden terzake;
3° de volgende gemeenten ontvangen een subsidie van 500.000 euro of behouden de subsidie van
het werkjaar 2001 indien die meer bedraagt: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Kortrijk, Leuven,
Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.
Indien een van deze gemeenten per 1 januari 2002 een onder het decreet van 19 juni 1978 erkende
privaatrechtelijke bibliotheek heeft overgenomen, wordt de subsidie van het werkjaar 2001 verhoogd
met het subsidiebedrag dat de bedoelde privaatrechtelijke bibliotheek ontving vanuit de Vlaamse
Gemeenschap voor het werkjaar 2001;
4° gemeenten op wiens grondgebied ook een provinciale openbare bibliotheek is gevestigd die
gesubsidieerd werd op basis van het decreet van 19 juni 1978, ontvangen een subsidie die gelijk is
aan de som van de subsidiebedragen die voor het werkjaar 2001 werden toegekend voor beide
bibliotheken.
De Vlaamse Regering kan terzake nadere specificaties bepalen.
§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies, bedoeld in §
1.
AFDELING II
STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEID
Art. 39. § 1. In aanvulling op de subsidie, vermeld in artikel 38, §1, voorziet de Vlaamse Regering voor
elke gemeente in een forfaitaire subsidie van 0,15 euro per inwoner van de gemeente ter
ondersteuning van de participatie aan provinciale bibliotheeksystemen.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie.
§ 2. Voor het realiseren van de opdrachten, bedoeld in artikel 13, moet elke provincie minimaal een
bedrag van 1,6 euro per inwoner van de provincie besteden en moet de Vlaamse
Gemeenschapscommissie 1,6 euro per inwoner van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
besteden waarbij zij slechts 30 % van de bevolking van de gemeenten met een op basis van dit
34
decreet gesubsidieerde openbare bibliotheek in aanmerking moet nemen.]
AFDELING III
DIGITALE BIBLIOTHEEK
[vervangen bij decreet van 18 maart 2011, art. 6, I: 1 januari 2011]
Art. 40. [§1. Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 15, kent de Vlaamse
Regering aan de vzw Bibnet met ingang van 1 januari 2011 een jaarlijkse, structurele subsidie toe ter
ondersteuning van loon- en werkingskosten, waarbij maximaal 30% besteed mag worden aan de
structurele personeelskosten, uitgezonderd de personeelskosten van tijdelijke aanwervingen ter
ondersteuning van projecten. De subsidie kan jaarlijks worden aangepast aan het prijsindexcijfer,
vermeld in artikel 54.
Als het meerjarenplan van de vzw Bibnet, vermeld in artikel 47, definitief wordt afgekeurd, vervalt de
subsidie met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het meerjarenplan is
afgekeurd.
§2. De vzw Bibnet dient jaarlijks voor 15 november een gedetailleerde begroting in van inkomsten en
uitgaven, alsook een actieplan voor het volgende jaar. De eerste begroting voor het jaar 2011 wordt
ingediend vijftien dagen nadat de beheersovereenkomst ondertekend is.
§3. Jaarlijks worden voor 31 maart volgend op een uitvoeringsjaar een werkingsverslag en een
financiële afrekening ingediend. De afrekening moet minstens de volgende stukken bevatten: de
balans, de resultatenrekening en een accountants- of revisorenverslag.
§4. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt uitgekeerd in vier driemaandelijkse voorschotten en
een eventueel saldo. Elk voorschot bedraagt 22,5% van de voorgestelde subsidie. Het saldo wordt
34

(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en bij decreet van 13 juli 2007, art. 29, I: 1 januari
2007)
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uitbetaald in de loop van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde werkjaar nadat de bevoegde
administratie de financiële afrekening en het werkingsverslag van het voorbije gesubsidieerde jaar
heeft goedgekeurd. Bij de berekening van het saldo wordt rekening gehouden met de uitgekeerde
voorschotten. Als die hoger zijn dan de berekende subsidie, wordt het verschil in mindering gebracht
van de voorschotten van het jaar dat volgt op het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
§5. Gedurende de periode van de beheersovereenkomst kan de vzw Bibnet een reservefonds
samenstellen. Het sociaal passief en de provisie voor het onderhoud van de infrastructuur worden niet
beschouwd als reserve. De besteding van het reservefonds wordt vastgelegd door een projectgroep
die gemandateerd is door de raad van bestuur van Bibnet en die voorgezeten wordt door de
bevoegde administratie. Op het einde van de beheersovereenkomst mag de reserve worden
35
overgedragen naar een volgende beleidsperiode.]
AFDELING IV
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Art. 41. [Voor de uitvoering van het convenant, bedoeld in artikel 16, voorziet de Vlaamse Regering in
37
een subsidie van 1.000.000 euro voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.]
De voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie worden bepaald in het convenant.
AFDELING V
VOORZIENINGEN VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN
Art. 42. [§ 1. De Vlaamse Regering kent aan de bibliotheekvoorziening voor blinden, slechtzienden en
personen met een leesbeperking, vermeld in artikel 17, §1, een subsidie toe van minimaal 1.020.000
euro voor personeel, werking en collectievorming.
De voorwaarden voor de toekenning van die subsidie worden bepaald in de beheersovereenkomst,
36
vermeld in artikel 17, §1.]
§ 2. Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 17, § 3, voorziet de Vlaamse
Regering in een subsidie van 500.000 euro voor de organisatie, belast met het bieden van
ondersteuning bij de uitbouw van de werking voor langdurig zieken en personen die verblijven in een
rust- of verzorgingstehuis.
De voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie worden bepaald in de beheersovereenkomst,
37
bedoeld in artikel 17, § 3.]
AFDELING VI
INTERSECTORAAL OVERLEG
Art. 43. [Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 18, voorziet de Vlaamse
Regering in een subsidie van 100.000 euro voor de organisatie, belast met het structureel overleg
tussen de sectoren van de openbare bibliotheken, de wetenschappelijke bibliotheken, de
34
documentatiediensten en de archieven.]
De voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie worden bepaald in de beheersovereenkomst.
AFDELING VII
BELEIDSPLAN EN EVALUATIE
ONDERAFDELING I
GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEKEN
Art. 44. [§ 1. Met het oog op de continuering van de subsidiëring dient de gemeente voor haar
openbare bibliotheek een beleidsplan in bij de bevoegde administratie. Het beleidsplan wordt
opgesteld voor een periode van zes jaar.
35

(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en bij decreet van 18 maart 2011, art. 7, I: 1 januari
2011)
36
(gewijzigd bij decreet van 24 december 2004, art. 30, I: 1 januari 2004 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 30, I: 1
januari 2008)
37
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006)
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§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het indienen van een beleidsplan, de
voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de wijze waarop een evaluatiemoment tijdens de
looptijd van het plan zal worden georganiseerd.
Daarbij zorgt zij ervoor dat de opgelegde administratieve verplichtingen verantwoord zijn met het oog
op hun beleidsmatige doelmatigheid en dito noodzakelijkheid en dat zij tevens beantwoorden aan het
evenredigheidscriterium.
§ 3. Indien er een gemeentelijk cultuurbeleidsplan is zoals bepaald in dit decreet, moet het
38
beleidsplan, vermeld in §1, geïntegreerd worden in dit gemeentelijk cultuurbeleidsplan.]
Art. 45. [opgeheven bij decreet van 23 december 2005, art. 16, I: 23 februari 2006]
ONDERAFDELING II
STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEID
Art. 46. [gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 17 en 26, I: 23 februari 2006 en opgeheven bij decreet van 13 juli
2007, art. 32, I: 1 januari 2007]
ONDERAFDELING III
DIGITALE BIBLIOTHEEK
[vervangen bij decreet van 18 maart 2011, art. 8, I: 1 januari 2011]
Art. 47. [§1. De vzw Bibnet concretiseert de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 15, in een
meerjarenplan en legt dat ter goedkeuring voor aan de administratie.
§2. Het meerjarenplan formuleert de strategische doelstellingen en de acties en de projecten die
zullen worden opgezet om de kerntaken van de beheersovereenkomst uit te voeren. In het plan wordt
ook beschreven hoe de samenwerking met het steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid gestalte krijgt.
§3. De vzw Bibnet dient het meerjarenplan in bij de bevoegde administratie uiterlijk twee maanden
nadat beide partijen de beheersovereenkomst ondertekend hebben.
§4. Uiterlijk twee maanden nadat de vzw Bibnet het meerjarenplan heeft ingediend, keurt de
bevoegde administratie het plan goed of keurt ze het af, en deelt ze haar gemotiveerde beslissing
mee aan de vzw Bibnet. Als het meerjarenplan niet wordt goedgekeurd, past de vzw Bibnet het plan
aan en dient het binnen drie maanden opnieuw in bij de administratie, die binnen een maand
meedeelt of het plan al dan niet wordt goedgekeurd.
§5. Als de administratie vaststelt dat de vzw Bibnet niet helemaal voldoet aan de subsidievoorwaarden
of aan de bepalingen in de beheersovereenkomst die ze gesloten heeft met de Vlaamse
Gemeenschap, deelt ze haar bevindingen schriftelijk mee aan de vzw Bibnet in een verslag met
aanbevelingen. Daarbij nodigt ze de vzw Bibnet uit om haar eventuele bezwaren binnen dertig dagen
kenbaar te maken in een bezwaarschrift. De vzw Bibnet kan een rapport indienen bij de administratie
waarin ze aantoont dat de uitvoering van haar beleid conform het goedgekeurde meerjarenplan is, of
dat ze kan tegemoetkomen aan de door de administratie vastgestelde tekortkomingen.
De administratie bepaalt haar standpunt binnen dertig dagen nadat de vzw Bibnet dat bezwaarschrift,
vermeld in het eerste lid, heeft ingediend, en deelt dat mee aan de vzw Bibnet. Als de vzw Bibnet niet
akkoord gaat met het standpunt van de administratie, kan ze binnen dertig dagen bezwaar indienen bij
de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering kan op elk moment, eventueel op basis van het ingediende rapport en de
evaluatie van de administratie, de subsidies van de lopende beleidsperiode stopzetten of verminderen
als de vzw Bibnet de subsidievoorwaarden of de beheersovereenkomst niet naleeft of als de
beheersovereenkomst wordt verbroken krachtens §6, met uitzondering van het laatste lid. In dat geval
vervalt of vermindert de subsidie vanaf de eerste dag van de maand na de kennisgeving door de
administratie.
38
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§6. Een herziening van de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 15, eerste lid, is altijd mogelijk op
gemotiveerd verzoek van een van beide partijen. De Vlaamse Regering is gerechtigd de
beheersovereenkomst te verbreken als de vzw Bibnet de verplichtingen, vermeld in dit decreet en in
de beheersovereenkomst, niet naleeft.
39
Beide partijen kunnen de beheersovereenkomst verbreken na een opzeggingstermijn van één jaar.]
ONDERAFDELING IV
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Art. 48. [De Vlaamse Gemeenschapscommissie concretiseert het convenant, vermeld in artikel 16, in
40
een plan. De voorwaarden waaraan het plan moet voldoen, worden opgenomen in het convenant.]
ONDERAFDELING V
VOORZIENINGEN VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN
Art. 49. [De bibliotheekvoorziening voor blinden, slechtzienden en personen met een leesbeperking
concretiseert de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 17, §1, in een plan. De voorwaarden
waaraan het plan moet voldoen, worden opgenomen in de beheersovereenkomst.
De organisatie, vermeld in artikel 17, §3, concretiseert de beheersovereenkomst in een plan. De
41
voorwaarden waaraan het plan moet voldoen, worden opgenomen in de beheersovereenkomst.]
ONDERAFDELING VI
INTERSECTORAAL OVERLEG
Art. 50. [De organisatie, vermeld in artikel 18, concretiseert de beheersovereenkomst in een plan. De
42
voorwaarden waaraan het plan moet voldoen, worden opgenomen in de beheersovereenkomst.]
HOOFDSTUK IV
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR AFSTEMMING VAN HET CULTUURAANBOD
EN DE COMMUNICATIE
Art. 51. § 1. Met het oog op een structurele samenwerking voor een afstemming van het cultureel
aanbod en de cultuurcommunicatie kunnen gemeenten een decretaal voorzien intergemeentelijk
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid oprichten.
Een dergelijk samenwerkingsverband kan een jaarlijkse subsidie verkrijgen van 0,3 euro per inwoner,
met een maximum van 74.500 euro mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1° minimaal bestaan uit vier aangrenzende gemeenten, waarvan er één of wel behoort tot de lijst van
gemeenten, ofwel een inwonertal heeft van minimaal 30 000;
[2° beschikken over minstens één aangesloten gemeente met een aanvaard gemeentelijk
cultuurbeleidsplan als vermeld in artikel 19, §1, waarin wordt aangegeven dat de gemeente in een
43
intergemeentelijk samenwerkingsverband wil stappen;]
3° door alle aangesloten gemeenten samen jaarlijks een bedrag inbrengen dat minstens gelijk is aan
de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering;
4° voor een periode die loopt tot en met het eerste jaar van een nieuwe gemeentelijke legislatuur een
cultuurnota indienen, die beschrijft welke activiteiten het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 33, I:
1 januari 2007 en bij decreet van 18 maart 2011, art. 9, I: 1 januari 2011)
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 18 en 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art.
34, I: 1 januari 2007)
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 19 en 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art.
35, I: 1 januari 2008)
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 20 en 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art.
36, I: 1 januari 2007)
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opzetten in het kader van de afstemming van het cultureel aanbod en de cultuurcommunicatie voor
alle deelnemende gemeenten.
§ 2. [Voor de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals bepaald in § 1
wordt in 2003 een bedrag voorzien van maximaal 1.100.000 euro. Vanaf 2004 wordt dit bedrag
44
verhoogd tot maximaal 1.480.000 euro per jaar.]
Art. 52. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure die moet worden gevolgd voor het aanvragen
van de subsidie.
HOOFDSTUK V
INDEXERING EN AANPASSING VAN DE SUBSIDIEBEDRAGEN
Art. 53. De Vlaamse Regering kan de bedragen, bedoeld in dit decreet, als volgt aanpassen:
1° de in artikelen 30, 38, § 1, 39, § 1, 41, 42 en 43 vermelde bedragen: om de vijf jaar;
2° [opgeheven bij decreet van 13 juli 2007, art. 38, I: 1 januari 2008]
3° de in artikelen 26, 34 en 40 vermelde bedragen: jaarlijks.
Art. 54. [§1. Alle in dit decreet vermelde subsidiebedragen worden vanaf 1 januari 2002 gekoppeld
aan hetzelfde prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van
het concurrentievermogen, met uitzondering van:
1° de bepalingen, vermeld in artikel 71;
2° de subsidiebedragen, vermeld in artikel 30 en 30bis, die vanaf 1 januari 2008 worden gekoppeld
45
aan het prijsindexcijfer.]
§ 2. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, § 2, van het decreet van 6 juli 1994 houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, wordt het prijsindexcijfer,
bepaald in § 1, voor de werkingsmiddelen beperkt tot 75 % van dit prijsindexcijfer.
TITEL V
ORGANISATIE VAN HET OVERLEG EN DE ADVISERING VAN HET GEMEENTELIJK
CULTUURBELEID
Art. 55. Met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de
evaluatie van het cultuurbeleid, inzonderheid bij de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk
cultuurbeleidsplan, moeten door de gemeenten een of meerdere adviesorganen voor cultuur worden
opgericht.
Art. 56. De gemeente moet in de adviesorganen de culturele actoren betrekken die het
Nederlandstalig culturele leven bevorderen:
1° alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers
en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
2° alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele
beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
3° deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente.
Via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten zal de gemeente al dan niet door bemiddeling van de
adviesraden de ruimere bevolking erbij betrekken.
Art. 57. §1. [De gemeente kan de in artikel 56 bepaalde actoren op twee manieren betrekken in het
41
cultuurbeleid:]
1° door de oprichting van één gemeentelijke cultuurraad, met adviserende bevoegdheid over alle
culturele materies voor de hele gemeente;
2° door de oprichting van sectorale deelraden, met adviserende bevoegdheid over hun sectorale
materie voor de hele gemeente.
44

(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006)
(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 39, I:
1 januari 2007)
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Vertegenwoordigers van elke deelraad vormen daarnaast een overkoepelende gemeentelijke
cultuurraad met adviserende bevoegdheid over de grote lijnen van het gemeentelijk cultuurbeleid.
§ 2. Vormen van wijkoverleg of werkgroepen, opgericht door de gemeente, hebben geen autonome
adviesbevoegdheid, tenzij in deze gemeenten waar districtsraden zijn opgericht.
Art. 58. De gemeente moet, in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie, advies vragen aan
de adviesorganen over alle aangelegenheden, bedoeld in artikel 4, 1° tot en met 10°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van 7°
(jeugdbeleid) en 9° (sport) indien de gemeente hiervoor een afzonderlijk adviesorgaan heeft opgericht.
De gemeente moet geen advies vragen over de opmaak van de gemeentelijke begroting.
Art. 59. De adviesorganen kunnen ook op eigen initiatief advies uitbrengen.
Art. 60. De gemeenten moeten bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de
uitgebrachte adviezen motiveren.
Art. 61. De gemeente bepaalt de nadere voorwaarden van de werking van de adviesorganen voor
cultuur.
Art. 62. Ter ondersteuning van de adviesraden wijst de gemeente een medewerker aan. Indien de
gemeente beschikt over een gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator, wordt die uitgenodigd op alle
vergaderingen van de adviesorganen.
Art. 63. [Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de gemeentelijke adviesorganen
voor cultuur, bedoeld in artikel 55. De schepen, bevoegd voor de cultuur, kan als waarnemer
46
uitgenodigd worden op de vergaderingen.]
Art. 64. De adviesorganen moeten uiterlijk zes maanden die volgen op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad opnieuw worden opgericht.
TITEL VI
SLOTBEPALINGEN
HOOFDSTUK I
ORGANISATIE VAN HET OVERLEG EN DE ADVISERING VAN HET GEMEENTELIJK
CULTUURBELEID
Art. 65. [opgeheven bij decreet van 23 december 2005, art. 21, I: 23 februari 2006]
HOOFDSTUK II
CULTUURCENTRA
Art. 66. [opgeheven bij decreet van 23 december 2005, art. 22, I: 23 februari 2006]
Art. 67. §1. [Gemeenten met een cultureel centrum, erkend op basis van het decreet van 24 juli 1991,
of die in 2001 nominatim waren opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap, die niet behoren tot de categorieën van gemeenten zoals bepaald in artikel 7,
behouden bij het in werking treden van dit decreet hetzelfde subsidiebedrag dat zij voor hun werking
2001 uitgekeerd kregen in het kader van het decreet van 24 juli 1991 of in uitvoering van de aan het
betrokken centrum nominatim in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2001 toegekende subsidie. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december
47
2002.]
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006)
(vervangen bij decreet van 21 maart 2003, art. 4, I: 1 januari 2002 en gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I:
23 februari 2006)
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§ 2. [De in §1 bedoelde gemeenten kunnen in de loop van de overgangsperiode een aanvraag tot
subsidiëring indienen in het kader van dit decreet zoals bepaald in artikel 22, §1. Nadat de aanvraag
door de bevoegde administratie is goedgekeurd, geldt de subsidiëring zoals bepaald in dit decreet,
met dien verstande dat de in §1 bedoelde gemeenten recht hebben op een forfaitaire basissubsidie
48
van 62.000 euro op jaarbasis als enveloppensubsidie ter uitvoering van het cultuurbeleidsplan.]
Als de subsidie, berekend op basis van de bepalingen van dit decreet, lager is dan de subsidie die de
gemeenten uitgekeerd kregen voor het werkjaar 2001 in het kader van het decreet van 24 juli 1991
behouden zij tot het einde van 2004 het recht op laatst vermelde subsidie.
Art. 68. [Gemeenten met een cultuurcentrum, erkend op basis van het decreet van 24 juli 1991 in de
plus-I of plus-II categorie, die op basis van dit decreet worden ingeschaald in respectievelijk de
categorie B of C behouden tot 31 december 2007 het recht op de subsidie die voor het werkjaar 2001
in het kader van het decreet van 24 juli 1991 werd uitgekeerd, als deze subsidie hoger is dan de
subsidie, berekend op basis van de bepalingen van dit decreet. Het verschil tussen beide
subsidiebedragen wordt, via een voorafname, in mindering gebracht van het bedrag dat in artikel 33,
49
§1 is bepaald voor de variabele subsidie.]
HOOFDSTUK III
HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK
Art. 69. De gemeenten die in het kader van het decreet van 19 juni 1978 betreffende de openbare
bibliotheken erkend werden als centrale openbare bibliotheek verliezen hun erkenning en subsidiëring
als centrale openbare bibliotheek.
Art. 70. De Vlaamse Regering kan na de inwerkingtreding van dit decreet afwijkingen toestaan op de
voorwaarde bepaald in artikel 10, §1, 6°, met het oog op regularisatie.
Art. 71. [In afwijking van artikel 38, §1, 1° en 2° geldt voor de bedoelde gemeenten de volgende
50
overgangsbepaling:]
Zolang de subsidie die een bibliotheek ontving voor het werkjaar 2001 meer bedraagt dan de subsidie
op basis van dit decreet, behoudt de inrichtende overheid de subsidie van het werkjaar 2001. Indien
een gemeente per 1 januari 2002 of 1 januari 2003 een onder het decreet van 19 juni 1978 erkende
privaatrechtelijke bibliotheek heeft overgenomen, wordt de subsidie van het werkjaar 2002 of 2003
verhoogd met het subsidiebedrag dat de bedoelde privaatrechtelijke bibliotheek ontving van de
Vlaamse Gemeenschap voor het werkjaar 2001.
Art. 72. [opgeheven bij decreet van 23 december 2005, art. 23, I: 23 februari 2006]
Art. 73. [In afwijking van artikel 38, §1, 2° geldt voor de bedoelde gemeenten de volgende
overgangsbepaling:
De toekenning van het nieuwe subsidiebedrag wordt gespreid over een overgangsperiode van 5 jaar,
met ingang van 2002, waarbij elk jaar, behalve in 2005, het verschil tussen de nieuwe
51
berekeningsbasis en het toegekende subsidiebedrag van 2001 met 25 % wordt verminderd.]
Art. 74. [§1. Een cultuurraad van een randgemeente, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, die nog niet beschikt over een
krachtens dit decreet gesubsidieerde bibliotheek, kan een projectaanvraag indienen ter ondersteuning
van een Nederlandstalig privaatrechtelijk bibliotheekbedieningspunt. De subsidie, die maximaal vier
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en bij decreet van 13 juli 2007, art. 40, I: 1 januari
2007)
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 en bij decreet van 13 juli 2007, art. 41, I: 1 januari
2007)
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006)
51
(vervangen bij decreet van 24 december 2004, art. 89, I: 1 januari 2005 en gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art.
26, I: 23 februari 2006)
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euro per inwoner bedraagt, vervalt zodra de gemeente beschikt over een krachtens dit decreet
gesubsidieerde bibliotheek.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan de projectaanvraag moet voldoen.
§2. In 2007 en 2008 wordt de subsidie, vermeld in artikel 39, §1, tevens ter beschikking gesteld aan
gemeenten die nog niet zijn aangesloten op een provinciaal bibliotheeksysteem, ter ondersteuning
van de aanpassing van het lokale bibliotheeksysteem, met het oog op de overname van gegevens uit
het centraal bibliografisch achtergrondbestand Open Vlacc.
52
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van die subsidie.]
HOOFDSTUK IV
HET LOKAAL CULTUURBELEID
Art. 75. De Vlaamse Regering zal vijf jaar na het in werking treden van dit decreet een algemene
evaluatie maken van de bereikte effecten op het lokaal cultuurbeleid.
Art. 76. De Vlaamse Regering kan aanvullende subsidies vaststellen voor bijzondere opdrachten, in
het kader van cultuur, die worden toevertrouwd op basis van convenants, aan gemeenten met een
goedgekeurd gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
[Art. 76bis. §1. De Vlaamse Regering subsidieert een vereniging zonder winstoogmerk die als doel
heeft gemeenten te ondersteunen bij de uitbouw van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid. De
opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, en de ondersteuning van de
werking van cultuurcentra, openbare bibliotheken, gemeenschapscentra en adviesorganen voor
cultuur staan hierbij centraal.
§2. De Vlaamse Regering sluit met de vereniging, vermeld in §1, een beheersovereenkomst voor vijf
jaar.
In de beheersovereenkomst worden ten minste de volgende onderwerpen opgenomen:
1° de opdrachten van de vereniging;
2° de procedure voor het aanvragen en het uitkeren van de subsidie;
3° de in te dienen bewijsstukken en de wijze van toezicht op de aanwending van ter beschikking
gestelde middelen;
4° correctieve maatregelen als de overeenkomst niet wordt nageleefd;
5° de mogelijkheden van reservevorming;
6° de aandacht voor de bevordering van de culturele diversiteit.
§3. De vereniging concretiseert de beheersovereenkomst in een meerjarenplan en legt dat ter
goedkeuring voor aan de administratie.
De eerste overeenkomst heeft betrekking op de periode 2009-2013.
Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst voorziet de Vlaamse Regering in een structurele
53
subsidie ter ondersteuning van loon- en werkingskosten.]
[Art. 76ter. §1. In afwijking van de bepalingen van artikel 21, §1, 1°, kan een samenwerkingsverband
van gemeenten, voor het eerste subsidiejaar, in aanvulling op de subsidie van 50.000 euro, aanspraak
maken op een eenmalige, aanvullende subsidie van 10.000 euro, als tegemoetkoming in de extra
kosten die het gevolg zijn van het opzetten van een samenwerkingsverband tussen gemeenten.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van die subsidie.
§2. In afwijking van de bepalingen van artikel 23, §1, wordt de subsidie, vermeld in artikel 21, §§1 en
2, berekend vanaf 1 februari 2008 voor een samenwerkingsverband van gemeenten, dat een
54
cultuurbeleidsplan indient tussen 1 en 31 januari 2008.]
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(vervangen bij decreet van 21 maart 2003, art. 5, I: 1 januari 2002 – bij decreet van 24 december 2004, art. 90, I: 1 januari
2005 – gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 26, I: 23 februari 2006 – vervangen bij decreet van 30 juni 2006, art.
27, I: 1 januari 2006 – vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 42, I: 1 januari 2007)
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(ingevoegd bij decreet van 13 juli 2007, art. 43, I: 1 januari 2009)
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(ingevoegd bij decreet van 13 juli 2007, art. 44, I: 1 januari 2007)
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HOOFDSTUK V
BELEIDSPLANNEN
[Art. 77. In afwijking van de bepalingen van artikel 4, §1, artikel 36, §1, en artikel 44, §1, heeft een
beleidsplan dat voor de eerste maal wordt ingediend door een gemeente of een
samenwerkingsverband van gemeenten, betrekking op een periode die afloopt op het einde van het
eerste jaar van de bestuursperiode die volgt op de bestuursperiode waarin het beleidsplan werd
55
aanvaard.]
Art. 77bis. [ingevoegd bij decreet van 21 maart 2003, art. 6, I: 1 januari 2002 en opgeheven bij decreet 13 juli 2007, art. 46,
I: 1 januari 2007]
Art. 77ter. [ingevoegd bij decreet van 21 maart 2003, art. 7, I: 1 januari 2002 en opgeheven bij decreet van 23 december
2005, art. 25, I: 23 februari 2006]
HOOFDSTUK VI
OPHEFFINGSBEPALINGEN
Art. 78. Het decreet van 24 juli 1991 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de
Nederlandstalige culturele centra die het culturele leven in de Vlaamse Gemeenschap bevorderen,
gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 december 1993, 8 juli 1996, 20 december 1996,
19 december 1997 en 22 december 2000, wordt opgeheven.
Art. 79. Het besluit van 21 oktober 1992 van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en
subsidiëring van de Nederlandstalige culturele centra, gewijzigd bij de besluiten van 16 december
1992, 5 mei 1998, 4 mei 1999 en 16 februari 2001, wordt opgeheven.
Art. 80. Het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het
gemeentelijk cultuurbeleid, gewijzigd bij het decreet van 27 januari 1993, wordt opgeheven.
Art. 81. Het volgende decreet en de volgende bepalingen worden opgeheven:
1° decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk, gewijzigd bij
de decreten van 21 december 1988, 21 december 1990 en 10 november 1993;
2° koninklijk besluit van 23 oktober 1979 betreffende het toekennen van toelagen voor gebouwen en
van uitrustingstoelagen aan de Nederlandstalige openbare bibliotheken door de Staat, gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1982;
3° koninklijk besluit van 17 oktober 1978 tot oprichting van een Nederlandstalig Nationaal Centrum
voor Openbare bibliotheken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 1985;
4° besluit van de Vlaamse regering van 13 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van
19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 en 17 december 1999;
5° besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1992 houdende organisatie en programma van de
cursussen akte van bekwaamheid in het Nederlandstalige landsgedeelte en in Brussel-Hoofdstad;
6° besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1993 houdende organisatie en programma van
examens akte van bekwaamheid in het kader van het openbaar bibliotheekwerk, in het Nederlandse
taalgebied en in Brussel-Hoofdstad.
Art. 82. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002, met uitzondering van artikel 39, § 1, en 21, §
4, die in werking treden op 1 januari 2003.
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(gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, art. 24, I: 23 februari 2006 en vervangen bij decreet van 13 juli 2007, art. 45, I:
1 januari 2007)
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Bijlage
(B.S. 28 december 2001)
Lijst van Steden en Gemeenten
Centrumgemeenten in de grootstedelijke gebieden: Antwerpen, Gent en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
Centrumgemeenten in de regionaalstedelijke gebieden: Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk,
Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout
Centrumgemeenten in de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden: Aarschot, Deinze,
Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol,
Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Waregem
Centrumgemeenten in de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau: Asse, Beveren, Bilzen,
Blankenberge, Boom, Bree, Diksmuide, Geraardsbergen, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten,
Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Menen, Overpelt, Ninove, Poperinge, Temse,
Torhout, Veurne, Wetteren, Zottegem
Gemeenten die aan een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad grenzen: Asse,
Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem
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