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13 JULI 2001. — Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
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.
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 :
1° de opmaak en 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, met een tussentijdse evaluatie en bijsturing na drie jaar.
Het cultuurbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt opgesteld voor een periode van vijf jaar,
met een tussentijdse evaluatie en bijsturing halverwege de looptijd van het cultuurbeleidsplan.
§ 2. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan en het jeugdwerkbeleidsplan, zoals bepaald in het decreet van 9 juni 1993
houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een
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.
De Vlaamse regering bepaalt hiervoor de nadere regels.
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AFDELING II. — Een steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid
Art. 5. De Vlaamse regering richt een steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid op, 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 beschikken over een vaste staf van deskundig personeel.
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.
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 plus-categorie 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;
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;
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 on-linecatalogus aanbieden die gekoppeld is aan een centraal catalogusbestand;
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;
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7° beschikken over een beheersorgaan voor de bibliotheek, hetzij overeenkomstig artikel 9, b), van het decreet van
28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, hetzij overeenkomstig artikel 9, b), van hetzelfde decreet waarbij het
beheersorgaan ten bedrage van maximaal 1/3 van zijn ledenaantal deskundigen kan coöpteren, hetzij overeenkomstig
artikel 9, c), van hetzelfde decreet;
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.
§ 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.
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. De Vlaamse regering sluit met elke provincie een convenant met betrekking tot de concretisering van de
in artikel 13 van dit decreet bepaalde opdrachten.
In het convenant moet worden gegarandeerd dat de streekgerichte bibliotheekwerking ten goede komt aan de
gemeentelijke openbare bibliotheken door een aantal taken op bovenlokaal vlak op te nemen.
In het convenant moet eveneens gegarandeerd worden dat de provincies de gemeenten actief zullen betrekken bij
de streekgerichte bibliotheekwerking door alle gemeenten inspraak te geven bij de opmaak, de uitvoering en de
evaluatie van het beleidsplan zoals vermeld in artikel 46, bij de indeling van de verschillende gebieden waarin de
samenwerking gestalte krijgt en bij de ontwikkeling van de specifieke instrumenten.
Art. 13. Elk streekgericht bibliotheekbeleid omvat de volgende opdrachten :
1° het implementeren van projecten van het VCOB inzake netwerking, centrale catalogisering en collectieve
producten en diensten;
2° ondersteuning verlenen aan de openbare bibliotheken inzake informatica, management, human resources en
problemen omwille van tijdelijk personeelstekort;
3° op basis van overleg komen tot een efficiënte taakverdeling tussen de openbare bibliotheken;
4° het coördineren van collectieafspraken tussen de bibliotheken en van het interbibliothecair leenverkeer;
5° de dienstverlening organiseren voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en
verzorgingstehuis, een ziekenhuis;
6° promotionele activiteiten opzetten en ontwikkelen, in aansluiting op landelijke openbare bibliotheekcampagnes;
7° een gangmakerfunctie opnemen inzake leescultuurinitiatieven;
8° meewerken aan een Vlaams beleid inzake cultureel erfgoed;
9° samenwerkingsprojecten opzetten en realiseren tussen bibliotheken en culturele of andere instellingen en
organisaties, onder meer met betrekking tot doelgroepenwerking en publiekswerking;
10° het begeleiden van vernieuwende processen inzake het bibliotheekwerk.
AFDELING IV. — Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken
Art. 14. De Vlaamse regering richt een VCOB op dat tot doel heeft de sector van de openbare bibliotheken te
ondersteunen. Het centrum moet opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstgevend doel en moet
beschikken over een vaste staf van deskundig personeel.
Art. 15. § 1. Het VCOB is een autonome organisatie die het openbaar bibliotheekwerk in eerste instantie
ondersteunt door het ontwikkelen van een gezamenlijk netwerk, een centrale catalogus en andere databestanden en
door het ter beschikking stellen van collectieve producten en diensten.
De andere kerntaken van het VCOB zijn praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en communicatie. Het VCOB
realiseert dit 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 steunpunt voor het lokaal
cultuurbeleid.
Voor de uitvoering van zijn taken kan het VCOB overeenkomsten afsluiten met derden, waaronder gemeenten met
betrekking tot hun openbare bibliotheek.
§ 2. Ter uitvoering van de in § 1 vermelde taken zal de Vlaamse regering met het VCOB een beheersovereenkomst
sluiten.
AFDELING V. — Vlaamse Gemeenschapscommissie
Art. 16. De Vlaamse regering zal met de Vlaamse Gemeenschapscommissie een convenant sluiten waarin de
volgende zaken worden geregeld :
1° de eigen bibliotheekvoorzieningen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
2° de voorwaarden waaronder de Vlaamse Gemeenschapscommissie de taken kan opnemen van een streekgericht
bibliotheekbeleid als bedoeld in artikelen 11, 12 en 13 van dit decreet.
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AFDELING VI. — Voorzieningen voor bijzondere doelgroepen
Art. 17. § 1. Voor blinden en slechtzienden voorziet dit decreet in de ondersteuning van maximaal twee
bibliotheekvoorzieningen op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap, die werken met één gemeenschappelijke
catalogus.
De Vlaamse regering zal met deze bibliotheekvoorzieningen een beheersovereenkomst sluiten.
§ 2. Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de in § 1 vermelde bibliotheekvoorzieningen inzake
brailleboeken en gesproken boeken, zal de Vlaamse regering een organisatie belasten met de productie van
brailleboeken en gesproken boeken en tijdschriften.
De Vlaamse regering zal met deze organisatie een beheersovereenkomst sluiten.
§ 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.
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 opmaak en de uitvoering van een cultuurbeleidsplan.
Dit plan vertrekt van een situatieschets en formuleert de visie, de algemene en concrete doelstellingen, de geplande
acties alsook de effecten die men wil bereiken en de middelen die hiervoor worden ingezet. Het geeft het kader aan
waarbinnen het specifieke beleid voor de in artikel 2, 1°, van dit decreet vermelde domeinen verder zal worden
ontwikkeld.
§ 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.
Art. 21. § 1. Voor de opmaak van het cultuurbeleidsplan wordt aan de gemeenten, of aan de samenwerkingsverbanden van die gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een enveloppensubsidie ter beschikking gesteld,
gebaseerd op het aantal inwoners :
1° voor gemeenten vanaf 10 000 inwoners een forfaitaire basissubsidie van 50.000 euro op jaarbasis als
tegemoetkoming in de loon- en werkingskosten van een voltijdse cultuurbeleidscoördinator;
2° voor gemeenten met minder dan 10 000 inwoners een forfaitaire basissubsidie van 25.000 euro op jaarbasis als
tegemoetkoming in de loon- en werkingskosten van een halftijdse cultuurbeleidscoördinator.
Voor de berekening van de forfaitaire basissubsidie die aan een samenwerkingsverband wordt toegekend, wordt
het aantal inwoners van de aan het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten opgeteld.
§ 2. Voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan wordt naast de in § 1 bepaalde enveloppensubsidie aan elke
gemeente of aan de samenwerkingsverbanden van die gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met
uitzondering van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, een supplementaire subsidie van 1 euro
per inwoner toegekend voor de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven.
§ 3. Personen voor wie de gemeente reeds een subsidie ontvangt op basis van een andere regelgeving kunnen niet
in aanmerking worden genomen voor een subsidiëring als cultuurbeleidscoördinator.
§ 4. In het kader van de werking van een gemeenschapscentrum, zoals bepaald in artikel 2, 3°, van dit decreet kan
een gemeente een aanvraag indienen voor een projectsubsidie voor initiatieven met een uitzonderlijk karakter.
Hiervoor wordt een totaalbedrag vastgesteld van maximaal 500.000 euro per jaar.
De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden inzake procedure, beoordeling en goedkeuring van de ingediende
projecten.
§ 5. Voor de subsidie zoals bepaald in §§ 1 en 2 van dit artikel wordt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 30 % van het aantal inwoners in aanmerking genomen.
Art. 22. § 1. Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de opmaak van het cultuurbeleidsplan, bedoeld
in artikel 21, § 1, van dit decreet, moet een gemeente of het samenwerkingsverband van die gemeenten en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie bij de bevoegde administratie een aanvraag indienen waarin wordt aangetoond dat aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan :
1° een intentieverklaring laten opmaken door de gemeenteraad of de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat een cultuurbeleidsplan zal worden ingediend, op zijn vroegst zes maanden en uiterlijk binnen het jaar na de
aanvraag;
2° bevestigen dat men, uiterlijk drie maanden na de goedkeuring van de aanvraag door de bevoegde administratie,
zal beschikken over een cultuurbeleidscoördinator, ingeschaald op minimaal het gemiddeld niveau van het
leidinggevend 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;
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3° beschikken over een toegankelijk gesubsidieerd cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum; de Vlaamse
regering bepaalt de vereisten waaraan de infrastructuur van een gemeenschapscentrum moet voldoen;
4° beschikken over een op basis van dit decreet gesubsidieerde bibliotheek;
5° met uitzondering van de gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad particuliere verenigingen en
instellingen ondersteunen ofwel via een subsidiereglement voor een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 0,8 euro per
inwoner ofwel via een evenwaardige ondersteuning in natura;
6° akkoord gaan om gegevens ter beschikking te stellen met betrekking tot het gemeentelijk cultuurbeleid in de
door de Vlaamse regering gevraagde vorm.
§ 2. Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan, bedoeld in
artikel 21, § 2, van dit decreet, moet een gemeente of het samenwerkingsverband van die gemeenten of de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voldoen aan de volgende voorwaarden :
1° beschikken over een beleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad of de raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en door de Vlaamse regering;
2° beschikken over een cultuurbeleidscoördinator die voldoet aan de voorwaarden, zoals bepaald in § 1, 2°, van dit
artikel;
3° een werkingsverslag indienen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
in kwestie of van de aan het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten of het college van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Art. 23. § 1. Na goedkeuring door de bevoegde administratie van de aanvraag, bedoeld in artikel 22, § 1, van dit
decreet wordt de subsidie, bedoeld in artikel 21, § 1, van dit decreet, berekend vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op het indienen van het bewijs van de indienstneming van de cultuurbeleidscoördinator. De subsidie eindigt de
eerste dag van de maand die volgt op de beslissing van de Vlaamse regering omtrent het al dan niet goedkeuren van
het cultuurbeleidsplan. Als het cultuurbeleidsplan door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd loopt de subsidie,
bedoeld in artikel 21, § 1, van dit decreet, verder.
De subsidie wordt uitgekeerd op basis van een jaarlijks, vóór 1 mei, in te dienen attest waarin de gemeente of het
samenwerkingsverband van dies gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie vermeldt hoeveel maanden van
het voorbije jaar de cultuurbeleidscoördinator effectief in dienst is geweest.
§ 2. De supplementaire subsidie, bedoeld in artikel 21, § 2, wordt berekend vanaf de eerste januari van het jaar dat
volgt op de goedkeuring van het cultuurbeleidsplan door de Vlaamse regering. De subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd
op basis van een door de bevoegde administratie goedgekeurd financieel verslag en werkingsverslag die vóór 1 mei,
volgend op een uitvoeringsjaar van het cultuurbeleidsplan, door de gemeente of het samenwerkingsverband van die
gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie moeten worden ingediend.
Art. 24. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden inzake de procedure voor het indienen van een
cultuurbeleidsplan en de beoordeling en de goedkeuring van het cultuurbeleidsplan.
Art. 25. De Vlaamse regering bepaalt de maatregelen die zullen worden genomen bij een negatieve evaluatie van
de uitvoering van het cultuurbeleidsplan.
AFDELING II. — Het steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid
Art. 26. Voor het uitoefenen van de in artikel 6, § 1, van dit decreet 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, bedoeld in artikel 6, § 2, van dit decreet.
Art. 27. § 1. Het steunpunt concretiseert de in artikel 6, § 2, van dit decreet bedoelde beheersovereenkomst in een
beleidsplan. Het beleidsplan wordt opgemaakt voor een periode van vijf jaar met een tussentijdse evaluatie halverwege
de looptijd van het beleidsplan.
§ 2. De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de
wijze waarop de evaluatie zal worden georganiseerd, zullen worden opgenomen in de beheersovereenkomst.
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°, van dit decreet, 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, hetzij overeenkomstig artikel 9, b), van het decreet
van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, hetzij overeenkomstig artikel 9, b), van hetzelfde decreet waarbij het
beheersorgaan ten bedrage van maximaal 1/3 van zijn ledenaantal deskundigen kan coöpteren, hetzij overeenkomstig
artikel 9, c), van hetzelfde decreet;
4° de centrumfunctie van het cultuurcentrum aantonen, indien het een cultuurcentrum betreft van een gemeente
zoals bedoeld in artikel 7, 1°, tweede lid, 2° en 3°, van dit decreet;
5° de door de Vlaamse regering gevraagde gegevens inzake het cultuurcentrum te allen tijde verstrekken, in de
door de bevoegde administratie bepaalde vorm.
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de procedure waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.
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AFDELING II. — Basissubsidie
Art. 29. De basissubsidie ter ondersteuning van de werking van een cultuurcentrum moet volledig worden
besteed aan de vertoning van de cultuurfunctionarissen. Personen voor wie de gemeente reeds een subsidie ontvangt
op basis van een andere regelgeving kunnen niet in aanmerking worden genomen.
Art. 30. De basissubsidie bestaat uit de volgende forfaitaire bedragen, naar gelang van de categorie waarin een
gemeente wordt ingeschaald :
1° categorie A : 280.000 euro per cultuurcentrum;
2° categorie B : 135.000 euro per cultuurcentrum;
3° categorie C : 60.000 euro per cultuurcentrum.
Art. 31. § 1. De Vlaamse regering zal de voorwaarden inzake infrastructuur, beheer, werking en het aantonen van
de centrumfunctie bepalen waaraan een cultuurcentrum moet voldoen om aanspraak te maken op de subsidiëring per
categorie, bedoeld in artikel 30 van dit decreet.
§ 2. De gemeenten die in de categorieën A en B zijn ingeschaald en waarvan het cultuurcentrum niet voldoet aan
de in § 1 van dit artikel 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°, van dit decreet, 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 van dit decreet, een subsidieaanvraag
kunnen indienen, zal de bevoegde administratie die aanvraag in aanmerking nemen die het meest gunstig is voor de
gemeente.
AFDELING III. — Variabele subsidie
Art. 32. De basissubsidie kan worden aangevuld met een variabele subsidie.
Art. 33. § 1. Voor deze aanvullende variabele subsidie wordt een bedrag vastgesteld van ten minste 3.517.000 euro
per jaar.
§ 2. De variabele subsidie kan worden toegekend op basis van het geheel van de volgende parameters, die op een
evenwichtige wijze betrekking hebben op de drie functies van een cultuurcentrum :
1° het publieksbereik voor eigen activiteiten : het aantal deelnemers en hun herkomst;
2° de publiekswerking en de publiekswerving : de educatieve omkadering van het aanbod, de inspanningen
inzake toeleiding en de promotie;
3° de aard van de werking : originaliteit en diversiteit van het eigen aanbod, profilering binnen bepaalde
disciplines en aandacht voor vernieuwende kunstuitingen en methodieken, de samenwerking met andere culturele
organisaties;
4° het aantal voorstellingen, tentoonstellingen en vormingsactiviteiten, zowel de receptieve activiteiten als de eigen
programmering;
5° de concretisering van de culturele diversiteit op het vlak van programmering, participatie, personeelsbeleid en
bestuur;
6° de gemeenschapsvorming : de manier waarop lokale gemeenschappen versterkt worden, met bijzondere
aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen;
7° de inbreng van de gemeente in de totale omzet van de werking en het programmeringsbudget;
8° de grootte en mogelijkheden van de infrastructuur en de aanwezigheid van wijkcentra;
9° de personeelsformatie en de invulling ervan.
§ 3. De variabele subsidie voor de categorie A, B en C bedraagt voor elke categorie ten minste 25 % van het bedrag
dat de Vlaamse regering ter beschikking stelt voor de variabele subsidie, na voorafname zoals bepaald in artikel 68 van
dit decreet.
§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de procedure waaraan een cultuurcentrum moet voldoen om aanspraak te maken
op de in § 1 bedoelde subsidie en richt een beoordelingscommissie op.
AFDELING IV. — Grootstedelijke gebieden
Art. 34. De Vlaamse regering stelt een totale subsidie van 1.500.000 euro ter beschikking voor de cultuurcentra
van de centrumgemeenten in de grootstedelijke gebieden. Ze zal de subsidievoorwaarden inzake infrastructuur,
personeel, beheer en werking van de cultuurcentra in deze gemeenten bepalen in een convenant dat ze met Antwerpen,
Gent en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal sluiten.
Art. 35. § 1. Het gemeentebestuur van Antwerpen en Gent en de Vlaamse Gemeenschapscommissie concretiseren
het convenant, bedoeld in artikel 34 van dit decreet, in een beleidsplan.
§ 2. Het beleidsplan van Antwerpen en Gent wordt opgemaakt voor een periode van zes jaar. Het beleidsplan van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt opgemaakt voor een periode van vijf jaar. Voor elk beleidsplan is er een
tussentijdse evaluatie halverwege de looptijd van het beleidsplan.
§ 3. De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de
wijze waarop de evaluatie zal worden georganiseerd, zullen worden opgenomen in het convenant.
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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 met een
tussentijdse evaluatie en bijsturing na drie jaar.
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan
het plan moet voldoen en de wijze waarop de evaluatie van het plan zal worden georganiseerd.
§ 3. Indien er een gemeentelijk cultuurbeleidsplan is zoals bepaald in dit decreet, moet het in § 1 van dit artikel
bedoelde beleidsplan aansluiten bij de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
Art. 37. De Vlaamse regering kan :
1° standaarden bepalen die omschrijven hoe een cultuurcentrum moet evolueren om een kwaliteitsvolle werking
te garanderen;
2° een prestatiemeetsysteem ontwikkelen dat als een middel kan worden gebruikt voor de eigen evaluatie van het
beleidsplan;
3° een model van structuur van beleidsplan bepalen.
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.
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 bepaald in artikel 38, § 1, van dit decreet voorziet de Vlaamse regering
voor elke gemeente in een forfaitaire subsidie van 0,6 euro per inwoner van de gemeente ter ondersteuning van de
participatie aan het streekgericht bibliotheekbeleid. Voor de berekening van de forfaitaire subsidie toegekend aan
gemeenten gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, wordt slechts 30% van hun bevolking in aanmerking
genomen.
De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie.
§ 2. Voor het realiseren van de opdrachten, bedoeld in artikel 13 van dit decreet, 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 decreet gesubsidieerde openbare bibliotheek in aanmerking moet nemen.
AFDELING III. — Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken
Art. 40. Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 15, § 2, van dit decreet, voorziet de
Vlaamse regering in een structurele subsidie van 3.750.000 euro voor het VCOB.
De voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie worden bepaald in de beheersovereenkomst.
AFDELING IV. — Vlaamse Gemeenschapscommissie
Art. 41. Voor de uitvoering van het convenant, bedoeld in artikel 16 van dit decreet, voorziet de Vlaamse regering
in een subsidie van 1.000.000 euro voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie worden bepaald in het convenant.
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AFDELING V. — Voorzieningen voor bijzondere doelgroepen
Art. 42. § 1. Door de Vlaamse regering worden aan de voorzieningen voor blinden en slechtzienden, bedoeld in
artikel 17, §§ 1 en 2, van dit decreet, de volgende subsidies vastgelegd voor personeel, werking en collectievorming :
1° een bedrag van 320.000 euro voor elke bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden;
2° een bedrag van 350.000 euro voor het productiecentrum voor brailleboeken en gesproken boeken.
De voorwaarden voor de toekenning van deze subsidie worden bepaald in de beheersovereenkomst, bedoeld in
artikel 17, §§ 1 en 2, van dit decreet.
§ 2. Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 17, § 3, van dit decreet, 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, bedoeld in
artikel 17, § 3, van dit decreet.
AFDELING VI. — Intersectoraal overleg
Art. 43. Voor de uitvoering van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 18 van dit decreet, 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 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 met een tussentijdse evaluatie en bijsturing na drie jaar.
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan
het plan moet voldoen en de wijze waarop de evaluatie ervan zal worden georganiseerd.
§ 3. Indien er een gemeentelijk cultuurbeleidsplan is zoals bepaald in dit decreet, moet het in § 1 bedoelde
beleidsplan aansluiten bij de doelstellingen van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
Art. 45. Ter ondersteuning van de werking van de openbare bibliotheken zal de Vlaamse regering :
1° standaarden bepalen die omschrijven hoe de werking van een openbare bibliotheek moet evolueren om een
kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruiker te kunnen garanderen;
2° een prestatiemeetsysteem ontwikkelen dat als een middel kan worden gebruikt voor de eigen evaluatie van het
beleidsplan;
3° een model van structuur van beleidsplan bepalen.
ONDERAFDELING II. — Streekgericht bibliotheekbeleid
Art. 46. § 1. Elke provincie dient bij de bevoegde administratie een beleidsplan in ter uitvoering van het
convenant, bedoeld in artikel 12 van dit decreet. Het beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van zes jaar met
een tussentijdse evaluatie en bijsturing na drie jaar.
§ 2. Bij de opmaak van het beleidsplan laat elke provincie zich adviseren door een op te richten adviesorgaan
bestaande uit de centrumgemeenten in de grootstedelijke gebieden en de regionaalstedelijke gebieden van de
provincie, aangevuld met een aantal kleinere gemeenten.
In deze adviesraad worden zowel mandatarissen als bibliotheekverantwoordelijken opgenomen.
§ 3. De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de
wijze waarop de evaluatie ervan zal worden georganiseerd, zullen worden opgenomen in het convenant, bedoeld in
artikel 12 van dit decreet.
ONDERAFDELING III. — Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken
Art. 47. Het VCOB concretiseert de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 15, § 2, van dit decreet, in een
beleidsplan. Het beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van vijf jaar met een tussentijdse evaluatie halverwege
de looptijd van het beleidsplan.
De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de wijze
waarop de evaluatie zal worden georganiseerd, zullen worden opgenomen in de beheersovereenkomst.
ONDERAFDELING IV. — Vlaamse Gemeenschapscommissie
Art. 48. De Vlaamse Gemeenschapscommissie concretiseert het convenant, bedoeld in artikel 16 van dit decreet,
in twee beleidsplannen. Het ene beleidsplan heeft betrekking op de eigen bibliotheekvoorzieningen, het andere op de
opdracht in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Beide
beleidsplannen worden opgesteld voor een periode van vijf jaar met een tussentijdse evaluatie halverwege de looptijd
van het beleidsplan.
De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de wijze
waarop de evaluatie ervan zal worden georganiseerd, zullen worden opgenomen in het convenant.
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ONDERAFDELING V. — Voorzieningen voor bijzondere doelgroepen
Art. 49. § 1. De bibliotheekvoorzieningen voor blinden en slechtzienden en het productiecentrum voor
brailleboeken en gesproken boeken en tijdschriften concretiseren de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 17, §§ 1
en 2, van dit decreet, in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van vijf jaar met een
tussentijdse evaluatie halverwege de looptijd van het beleidsplan.
De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de wijze
waarop de evaluatie ervan zal worden georganiseerd, zullen worden opgenomen in de beheersovereenkomst.
§ 2. De organisatie, bedoeld in artikel 17, § 3, van dit decreet, concretiseert de beheersovereenkomst die met de
Vlaamse regering wordt gesloten in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van zes jaar met
een tussentijdse evaluatie halverwege de looptijd van het beleidsplan.
De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de wijze
waarop de evaluatie ervan zal worden georganiseerd, zullen worden opgenomen in de beheersovereenkomst.
ONDERAFDELING VI. — Intersectoraal overleg
Art. 50. De organisatie, bedoeld in artikel 18 van dit decreet, concretiseert de beheersovereenkomst die met de
Vlaamse regering wordt gesloten in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van vijf jaar met
een tussentijdse evaluatie halverwege de looptijd van het beleidsplan.
De procedure voor het indienen van het beleidsplan, de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen en de wijze
waarop de evaluatie ervan zal worden georganiseerd, zullen 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 door de Vlaamse regering goedgekeurd
gemeentelijk cultuurbeleidsplan waarin wordt aangegeven dat de gemeente in een 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 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 van dit artikel
wordt in 2003 een bedrag voorzien van maximaal 1.100.000 euro. Vanaf 2004 wordt dit bedrag 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° het in artikel 33, § 1, vermelde bedrag : om de drie jaar;
3° de in artikelen 26, 34 en 40 vermelde bedragen : jaarlijks.
Art. 54. § 1. Met uitzondering van de bepalingen van artikel 71 van dit decreet, worden alle in dit decreet
vermelde subsidiebedragen vanaf 1 januari 2002 gekoppeld aan het 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.
§ 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.
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Art. 57. § 1. De gemeente kan de in artikel 56 van dit decreet bepaalde actoren op twee manieren betrekken in het
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.
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 van dit decreet. De schepen, bevoegd voor de cultuur, kan als waarnemer 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. In afwijking van de bepalingen van artikel 56 van dit decreet en tot en met 31 december 2002 kan de
gemeenteraad de adviesorganen samenstellen uit :
1° afgevaardigden van private en publieke culturele organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve
werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de gemeente in kwestie of een deel ervan;
2° de personen die door de gemeenteraad worden aangewezen;
3° de personen die door de leden, bedoeld in 1°, worden gecoöpteerd.
HOOFDSTUK II. — Cultuurcentra
Art. 66. De gemeenten, bedoeld in artikel 7 van dit decreet, die beschikken over een cultuurcentrum, erkend op
basis van het decreet van 24 juli 1991, krijgen in afwachting van de afhandeling van de procedure tot subsidiëring
voorschotten op de subsidie op basis van het decreet van 24 juli 1991.
Art. 67. § 1. Gemeenten met een cultureel centrum, erkend op basis van het decreet van 24 juli 1991, die niet
behoren tot de categorieën van gemeenten zoals bepaald in artikel 7 van dit decreet, 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. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december 2002.
§ 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 van dit artikel
bedoelde gemeenten recht hebben op een forfaitaire basissubsidie van 62.000 euro op jaarbasis als tegemoetkoming in
de loon- en werkingskosten van een voltijds cultuurbeleidscoördinator.
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 laatstvermelde 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 2006 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, § 1, van dit decreet is bepaald voor de variabele subsidie.
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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°, van dit decreet, geldt voor de bedoelde gemeenten de volgende
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. § 1. Een op basis van het decreet van 19 juni 1978 erkende privaatrechtelijke openbare bibliotheek, die
voor 31 december 2001 een aanvraag tot overname door de gemeente waar zij gevestigd is, heeft ingediend, moet
worden overgenomen door de gemeente.
De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten tot overname en voorziet de nodige maatregelen betreffende het
statuut van het personeel, de overname van de collecties en het bibliotheekeconomisch materiaal, en de subsidiëring
van de privaatrechtelijke bibliotheek tot de datum van overname.
§ 2. Een bij het decreet van 19 juni 1978 erkende privaatrechtelijke bibliotheek die op 31 december 2001 geen
overname door de gemeente heeft aangevraagd, ontvangt van de Vlaamse regering gedurende de volgende twee jaar
een uitdovende subsidie in de vorm van een enveloppefinanciering. De subsidie in 2002 is gelijk aan de subsidie van
2001. De subsidie in 2003 bedraagt de helft van de subsidie van 2001. De betrokken privaatrechtelijke bibliotheken
kunnen na 31 december 2001 geen overname meer aanvragen.
Art. 73. In afwijking van artikel 38, § 1, 2°, van dit decreet, geldt voor de bedoelde gemeenten de volgende
overgangsbepaling :
De toekenning van het nieuwe subsidiebedrag wordt gespreid over een overgangsperiode van 4 jaar, met ingang
van 2002, waarbij elk jaar het verschil tussen de nieuwe berekeningsbasis en het toegekende subsidiebedrag van 2001
met 25 % wordt verminderd.

Art. 74. In afwijking van artikel 39 van dit decreet, zijn voor het werkjaar 2002 volgende bepalingen van
toepassing :
1° de Vlaamse regering voorziet voor elke gemeente een forfaitaire subsidie van 0,15 euro per inwoner van de
gemeente;
2° elke provincie subsidieert elke gemeente voor een bedrag van 0,8 euro per inwoner van de gemeente als
rechtstreekse ondersteuning van de werking van de openbare bibliotheek en besteedt minimaal een bedrag van 0,8 euro
per inwoner van de provincie voor de uitbouw van een streekgericht bibliotheekbeleid.
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.
HOOFDSTUK V. — Beleidsplannen
Art. 77. In afwijking van de bepalingen van artikelen 4, § 1, 35, § 2, 36, § 1, 44, § 1, 46, § 1 en 48, eerste lid, heeft
een beleidsplan dat voor de eerste maal wordt ingediend door een gemeente, een samenwerkingsverband van
gemeenten, een provincie of de Vlaamse Gemeenschapscommissie betrekking op een periode die afloopt op het einde
van het eerste jaar van de legislatuur volgend op de legislatuur waarin het beleidsplan werd goedgekeurd.
Halverwege de looptijd van het eerste beleidsplan volgt er een tussentijdse evaluatie en bijsturing, behalve indien
de looptijd van het eerste beleidsplan minder dan drie jaar bedraagt.
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.
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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.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 13 juli 2001.
De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking,
B. ANCIAUX
De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
Nota
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TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
F. 2001 — 2713
[C − 2001/36078]
13 JUILLET 2001. — Décret portant stimulation d’une politique culturelle locale qualitative et intégrale
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. — Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° politique culturelle intégrale : une politique culturelle basée sur la cohésion entre les différents domaines
culturels :
le patrimoine culturel : les musées, les archives, la culture populaire, le patrimoine incorporel et meuble;
l’animation socioculturelle : les arts amateurs, la vie associative et la formation non formelle des adultes, les
bibliothèques et les centres culturels;
les arts : les arts de la scène, la littérature, la musique, les arts plastiques et les nouveaux médias, l’architecture, la
stylique et les arts appliqués.
Le Gouvernement flamand peut ajouter d’autres domaines de politique à ceux-ci.
2° politique culturelle qualitative : une politique culturelle qui repose sur l’expertise, l’approche stratégique et la
participation de tous les acteurs, un équilibre entre, d’une part, les besoins culturels et, d’autre part, l’offre culturelle,
avec l’aide des autorités locales;
3° centre communautaire : une infrastructure culturelle gérée par la commune en vue de la participation culturelle,
du développement du sens de la communauté et de la diffusion culturelle, à l’usage de la population locale et en prêtant
une attention particulière à la diversité culturelle;
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4° centre culturel : un centre communautaire qui présente en outre une offre de diffusion culturelle variée et
spécifique, s’adressant à la population d’un rayon d’action régional;
5° bibliothèque publique : un service de base accueillant chaque citoyen en quête de réponses à ses questions en
matière de connaissances, de culture, d’information et de détente. La bibliothèque publique est active dans les
domaines de la diffusion et de la participation culturelles; elle travaille dans un esprit d’objectivité et libre de toute
influence philosophique, politique et commerciale.
TITRE II. — Objectifs
Art. 3. Le présent décret a pour but de stimuler les communes à mettre au point une politique culturelle
qualitative et intégrale et fixe à cet effet l’aide aux communes pour :
1° l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de politique culturelle communale;
2° le développement des activités d’un centre culturel;
3° le développement des activités de la bibliothèque publique, pour que chaque citoyen ait le même et libre accès
aux connaissances, à la culture et à l’information stockées dans des supports d’information imprimés et autres. La
bibliothèque publique crée les conditions pour l’apprentissage tout au long de la vie, le développement culturel des
individus et le fonctionnement démocratique de la société.
TITRE III. — L’organisation de la politique culturelle
CHAPITRE Ier. — Le plan communal de politique culturelle et le point d’appui pour la politique culturelle locale
SECTION Ire. — Le plan communal de politique culturelle
Art. 4. § 1er. Un plan de politique culturelle est soumis par une commune ou une association de communes. Dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tant la Commission communautaire flamande que les communes peuvent
soumettre un plan.
Le plan de politique culturelle d’une commune ou d’une association de communes est établi pour une période de
six ans; une évaluation et une correction intérimaires s’effectuent après trois ans.
Le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans;
une évaluation et une correction intérimaires s’effectuent au milieu de la durée de validité du plan de politique
culturelle.
§ 2. Le plan communal de politique culturelle et le plan directeur en matière d’animation des jeunes tel que défini
par le décret du 9 juin 1993 réglant l’octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission
communautaire flamande pour la mise en œuvre d’une politique en matière d’animation des jeunes, doivent être
concordants.
§ 3. Le plan de politique culturelle des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit concorder avec
le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités.
SECTION II. — Le point d’appui pour la politique culturelle locale
Art. 5. Le Gouvernement flamand crée un point d’appui pour la politique culturelle locale, dénommé ci-après le
point d’appui, qui a pour but d’appuyer les communes pour l’établissement et la mise en œuvre du plan de politique
culturelle, pour le fonctionnement des centres communautaires et des centres culturels, et pour le développement d’une
politique culturelle intégrale et qualitative. En outre, le point d’appui assure l’encadrement approprié des organes
consultatifs communaux pour la culture, tels que prévus à l’article 55. Le point d’appui doit être constitué sous forme
d’une association sans but lucratif et doit disposer d’une équipe permanente de personnel compétent.
Art. 6. § 1er. Le point d’appui est une organisation autonome qui appuie et développe la politique culturelle locale
et la rend visible au moyen de ses tâches principales : l’appui pratique, le développement d’activités et la
communication.
Le point d’appui réalise ses tâches principales au moyen d’activités tels que l’accompagnement, la formation des
cadres et la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l’information et la
communication, la représentation et la coopération internationale. Cela s’effectue en concertation avec l’autres points
d’appui, notamment le « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken » (Centre flamand des bibliothèques
publiques), dénommé ci-après le VCOB.
§ 2. En vue de la réalisation des tâches principales visées au § 1er, le Gouvernement flamand conclura un contrat
de gestion avec le point d’appui.
CHAPITRE II. — Le centre culturel
Art. 7. Les communes suivantes peuvent introduire une demande de subventions pour un centre culturel :
1° les communes figurant sur la liste des Villes et Communes jointe en annexe au présent décret, dénommé ci-après
la liste.
Si une commune centrale classée dans la liste parmi les petites agglomérations régionales au niveau provincial
omet d’introduire une demande, une commune limitrophe non reprise dans la liste peut le faire à sa place. En ce cas,
la commune faisant défaut perd son droit à l’introduction d’une demande de subventions tant que le centre culturel de
la commune prenant sa place remplit une fonction centrale;
2° les communes ne figurant pas sur la liste, et qui disposent d’un centre culturel agréé dans la catégorie plus I ou
II en vertu du décret du 24 juillet 1991 relatif à l’agrément et l’octroi de subventions aux centres culturels
néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, dénommé ci-après le décret du
24 juillet 1991;
3° les communes de figurant pas sur la liste, qui ont plus de 30 000 habitants.
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Art. 8. § 1er. A l’exception des communes centrales en zone métropolitaine, les communes figurant sur la liste sont
classées comme suit :
1° les communes centrales d’agglomérations urbaines régionales, dans la catégorie A;
2° les communes centrales de petites agglomérations régionales structurelles, dans la catégorie B;
3° les communes centrales de petites agglomérations régionales au niveau provincial, dans la catégorie C;
4° les communes limitrophes à une commune située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la
catégorie C, à l’exception :
des communes disposant d’un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991,
dans la catégorie B;
des communes disposant d’un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991,
dans la catégorie A;
des communes de plus de 30 000 habitants, dans la catégorie B.
§ 2. Les communes qui ne figurent pas sur la liste sont classées comme suit :
1° au maximum dans la catégorie B :
les communes disposant d’un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991;
2° au maximum dans la catégorie C :
a) les communes disposant d’un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991;
les communes visées à l’article 7, 3° du présent décret;
les communes visées à l’article 7, 1°, alinéa 2 du présent décret.
CHAPITRE III. — Les bibliothèques publiques
SECTION Ire. — Généralités
Art. 9. Toute commune est tenue de constituer et de développer une bibliothèque publique, seule ou avec une ou
plusieurs autres communes. Les communes de moins de 750 habitants sont exemptes de cette obligation.
SECTION II. — La bibliothèque publique communale
Art. 10. § 1er. Toute bibliothèque publique communale doit remplir les conditions suivantes :
1° présenter une offre étendue d’information pluriforme et indépendante, composée avec soin, adaptée aux besoins
du public cible et dans un environnement non commercial;
2° la consultation, dans la bibliothèque, de tous les supports d’information et au moins le prêt de matériel imprimé
de la propre collection sont gratuits;
3° présenter un catalogue en ligne connecté à un fichier central de catalogues;
4° être accessible et ouverte au public à des heures qui conviennent aux clients;
5° être dirigée par un bibliothécaire à temps plein titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Si la
commune compte 20 000 habitants ou plus, l’insertion barémique du bibliothécaire doit se faire au niveau A;
6° disposer d’effectifs suffisants, dont au moins la moitié des niveaux A et B, à l’exception du personnel ouvrier et
d’entretien;
7° disposer d’un organe de gestion, soit conformément à l’article 9, b) du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte
culturel, soit conformément à l’article 9, b) du même décret, l’organe de gestion ne pouvant coopter des experts qu’à
raison de 1/3 au maximum du nombre de ses membres, soit conformément à l’article 9, c) du même décret;
8° participer à des projets dans le cadre d’une politique orientée sur la région;
9° participer aux initiatives communautaires du VCOB;
10° affecter annuellement au moins 75 pour cent des fonds destinés à l’acquisition de matériel imprimé, à des
publications néerlandophones.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des spécifications concernant la cotisation, la tarification de matériels non
imprimés, les prêts interbibliothèques et les services spéciaux, l’accessibilité, l’organe de gestion et le personnel.
SECTION III. — Politique orientée sur la région
Art. 11. Afin d’appuyer les activités des bibliothèques communales dans la province, chaque province prend
l’initiative de mener une politique orientée sur la région.
Art. 12. Le Gouvernement flamand conclut avec chaque province un accord sur la concrétisation des missions
définies à l’article 13 du présent décret.
L’accord doit garantir que l’activité de bibliothèque orientée sur la région profite aux bibliothèques publiques
communales du fait de prendre en charge certaines tâches au niveau supralocal.
Par ailleurs, l’accord doit garantir que les provinces associeront activement les communes à l’activité de
bibliothèque orientée sur la région, en les faisant participer à l’établissement, à la mise en œuvre et à l’évaluation du
plan de politique tel que visé à l’article 46.
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Art. 13. Toute politique orientée sur la région comprend les missions suivantes :
1° la mise sur pied de projets du VCOB en matière de réseautage, de catalogage centralisé et de produits et services
collectifs;
2° l’appui des bibliothèques publiques en matière d’informatique, de management, de ressources humaines et de
problèmes causés par un manque temporaire de personnel;
3° arriver, par la concertation, à une répartition équilibrée des tâches entre les bibliothèques publiques;
4° la coordination des accords concernant les collections entre les bibliothèques et les prêts interbibliothèques;
5° organiser la prestation de services aux malades de longues durée et aux personnes résidant dans une maison de
repos et des soins, dans un hôpital;
6° organiser et développer des activités promotionnelles qui s’inscrivent dans le cadre de campagnes
communautaires en faveur des bibliothèques publiques;
7° assumer la fonction d’animateur d’initiatives dans le domaine de la culture de la lecture;
8° participer à une politique flamande en matière de patrimoine culturel;
9° concevoir et réaliser des projets de coopération entre les bibliothèques et des établissements ou organisations
culturels ou autres, notamment dans le cadre des activités pour groupes cibles et des services au public;
10° l’encadrement de processus innovateurs en matière d’activités bibliothéconomiques.
SECTION IV. — « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken »
Art. 14. Le Gouvernement flamand créé un VCOB, qui a pour but d’appuyer le secteur des bibliothèques
publiques. Le centre doit être constitué sous forme d’une association sans but lucratif et doit disposer d’une équipe
permanente de personnel compétent.
Art. 15. § 1er. Le VCOB est une organisation autonome qui appuie les bibliothèques publiques tout d’abord
par le réseautage, le catalogage centralisé et la mise à disposition de produits et services collectifs.
Les autres tâches principales du VCOB sont l’appui pratique, le développement et la communication.
Le VCOB réalise ces tâches en organisant des activités comme l’accompagnement, la formation des cadres et la
gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l’information et la communication, la
représentation et la coopération internationale.
Il le fait en concertation avec d’autres points d’appui, notamment le point d’appui pour la politique culturelle
locale.
En vue de l’exécution de ses tâches, le VCOB peut conclure des conventions avec des tiers, dont les communes, en
ce qui concerne leur bibliothèque publique.
§ 2. Pour l’exécution des tâches visées au § 1er, le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec
le VCOB.
SECTION V. — La Commission communautaire flamande
Art. 16. Le Gouvernement flamand signera avec la Commission communautaire flamande un accord réglant les
matières suivantes :
1° les services de bibliothèque de la Commission communautaire flamande;
2° les conditions auxquelles la Commission communautaire flamande peut remplir les tâches d’une politique
orientée sur la région comme prévu aux articles 11, 12 et 13 du présent décret.
SECTION VI. — Services pour des groupes cibles particuliers
Art. 17. § 1er. Le présent décret prévoit l’appui de deux services de bibliothèque pour aveugles et malvoyants au
niveau de la Communauté flamande, qui utilisent un seul catalogue commun.
Le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec ces services.
§ 2. Afin de rencontrer les besoins spécifiques des services de bibliothèque visés au § 1er en ce qui concerne les
publications en langue braille et les livres sonores, le Gouvernement flamand confiera à une organisation la production
de livres en langue braille et de livres et périodiques sonores.
Le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec cette organisation.
§ 3. Pour les malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite, une maison de repos
et des soins, ou un hôpital, le Gouvernement flamand chargera une organisation d’appuyer la mise sur pied de cette
prestation de services.
Le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec cette organisation.
SECTION VII. — Concertation intersectorielle
Art. 18. Le Gouvernement flamand est chargé d’organiser une concertation structurelle entre les secteurs
suivants : bibliothèques publiques, bibliothèques scientifiques, services de documentation et archives.
A cette fin, le Gouvernement flamand peut signer un contrat de gestion avec une organisation qui, selon ses statuts,
s’adresse à ces secteurs.
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TITRE IV. — Subventionnement
er

CHAPITRE I . — Le plan communal de politique culturelle et le point d’appui pour la politique culturelle locale
SECTION Ire. — Le plan communal de politique culturelle
Art. 19. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux communes ou associations de communes et
à la Commission communautaire flamande pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de politique culturelle.
Partant d’un aperçu de la situation, ce plan formulera la vision, les objectifs généraux et concrets, les actions
envisagées et les effets escomptés, ainsi que les moyens mobilisés.
§ 2. Le nombre des demandes de subventions admises chaque année dépend des crédits inscrits au budget annuel
par le Gouvernement flamand.
Art. 20. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre un plan de politique culturelle.
Art. 21. § 1er. En vue de l’élaboration du plan de politique culturelle, il est octroyé aux communes ou aux
associations de ces communes et de la Commission communautaire flamande une subvention-enveloppe en fonction
du nombre d’habitants :
1° aux communes à partir de 10 000 habitants, une subvention de base forfaitaire de 50.000 euros par an, à titre
d’intervention dans les charges salariales et de fonctionnement d’un coordinateur de politique culturelle à temps plein;
2° aux communes de moins de 10 000 habitants, une subvention de base forfaitaire de 25.000 euros par an, à titre
d’intervention dans les charges salariales et de fonctionnement d’un coordinateur de politique culturelle à mi-temps.
Pour le calcul de la subvention de base forfaitaire octroyée à une association de communes, le nombre d’habitants
des communes qui en font partie est totalisé.
§ 2. Outre la subvention-enveloppe visée au § 1er, il est octroyé à chaque commune ou aux associations de ces
communes et de la Commission communautaire flamande, à l’exception des communes de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, une subvention supplémentaire de 1 euro par habitant, pour l’appui d’initiatives particulières et
novatrices.
§ 3. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d’une autre réglementation, ne sont
pas admissibles aux subventions octroyées pour les coordinateurs de politique culturelle.
§ 4. Dans le cadre du fonctionnement d’un centre communautaire tel que visé à l’article 2, 3° du présent décret, une
commune peut introduire une demande de subvention de projet lorsqu’il s’agit d’initiatives à caractère exceptionnel.
Un montant total de 500.000 euros au maximum par an est fixé à cet effet.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure, de l’évaluation et de l’approbation des projets
proposés.
§ 5. En ce qui concerne la Commission communautaire flamande et les communes de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d’habitants sont pris en compte pour le calcul de la subvention telle que fixée aux
er
§§ 1 et 2 du présent article.
Art. 22. § 1er. Pour être admise à la subvention destinée à l’élaboration du plan de politique culturelle visée à
l’article 21, § 1er du présent décret, une commune ou association de communes et de la Commission communautaire
flamande doit introduire une demande auprès de l’administration compétente, démontrant que les conditions
suivantes sont remplies :
1° faire établir, par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, une
déclaration d’intention certifiant qu’un plan de politique culturelle sera soumis au plus tôt six mois et au plus tard un
an de la demande;
2° affirmer que, trois mois au plus tard de l’approbation de la demande par l’administration compétente, on
disposera d’un coordinateur de politique culturelle, inséré au moins au niveau moyen du personnel culturel dirigeant
de la commune ou de la Commission communautaire flamande, qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement
flamand et dont la description des tâches est fixée par le Gouvernement flamand;
3° disposer d’un centre culturel subventionné ou d’un centre communautaire; le Gouvernement flamand fixe les
normes que doit rencontrer l’infrastructure d’un centre communautaire;
4° disposer d’une bibliothèque subventionnée sur la base du présent décret;
5° à l’exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appuyer des associations et institutions
privées, soit par un montant total de subventions au moins égal à 0,8 euros par habitant, soit par un support équivalent
en nature;
6° être d’accord de fournir des informations relatives à la politique culturelle communale dans la forme demandée
par le Gouvernement flamand.
§ 2. Pour être admise à la subvention destinée à la mise en œuvre du plan de politique culturelle visée à l’article 21,
§ 2 du présent décret, une commune ou association de communes et de la Commission communautaire flamande doit
remplir les conditions suivantes :
1° disposer d’un plan de politique culturelle approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission
communautaire flamande et par le Gouvernement flamand;
2° disposer d’un coordinateur de politique culturelle qui remplit les conditions fixées ai § 1er, 2° du présent article;
3° soumettre un rapport d’activité approuvé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune en question
ou des communes de l’association ou par le collège de la Commission communautaire flamande.
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Art. 23. § 1er. Après approbation, par l’administration compétente, de la demande visée à l’article 22, § 1er du
présent décret, la subvention visée à l’article 21, § 1er du présent décret est calculée à partir du premier jour du mois
qui suit la production de la preuve de l’engagement du coordinateur de politique culturelle. La subvention prend fin
le premier jour du mois qui suit la décision du Gouvernement flamand d’approuver ou non le plan de politique
culturelle. Si le plan de politique culturelle est approuvé par le Gouvernement flamand, la subvention visée à
l’article 21, § 1er du présent décret continue à être octroyée.
La subvention est liquidée sur la base d’une attestation à produire annuellement avant le 1er mai, dans laquelle la
commune ou l’association de communes ou la Commission communautaire flamande déclare combien de mois de
l’année écoulée le coordinateur de politique culturelle a été effectivement en service.
§ 2. La subvention supplémentaire visée à l’article 21, § 2 est calculée à partir du premier janvier de l’année suivant
l’approbation du plan de politique culturelle par le Gouvernement flamand. La subvention est liquidée annuellement
sur la base d’un rapport d’activité et d’un rapport financier approuvés par l’administration compétente, à produire
annuellement avant le 1er mai suivant une année de mise en œuvre du plan de politique culturelle, par la commune
ou l’association de communes ou la Commission communautaire flamande.
Art. 24. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d’introduction du plan de politique
culturelle, de l’évaluation et de l’approbation du plan de politique culturelle.
Art. 25. Le Gouvernement flamand fixe les mesures qui seront prises en cas d’évaluation négative de la mise en
œuvre du plan de politique culturelle.
SECTION II. — Le point d’appui pour la politique culturelle locale.
Art. 26. Pour l’exécution des tâches principales définies à l’article 6, § 1er du présent décret, le point d’appui a droit
chaque années à un montant forfaitaire d’au moins 750.000 euros. Le Gouvernement flamand fixera la procédure de
demande et de liquidation de la subvention dans le contrat de gestion visé à l’article 6, § 2 du présent décret.
Art. 27. § 1er. Le point d’appui concrétise le contrat de gestion visé à l’article 6, § 2 du présent décret dans un plan
de gestion. Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire s’effectue au milieu de la durée
de validité du plan de gestion.
§ 2. La procédure d’introduction du plan de gestion, les conditions qu’il doit remplir et la manière dont l’évaluation
sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion.
CHAPITRE II. — Le centre culturel
SECTION Ire. — Généralités
Art. 28. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux communes qui :
1° disposent d’un centre culturel tel que visé à l’article 2, 4° du présent décret, dont l’infrastructure doit remplir
les conditions à préciser par le Gouvernement flamand;
2° disposent de personnel pour le centre culturel qui remplit les conditions à préciser par le Gouvernement
flamand;
3° disposent d’un organe de gestion pour le centre culturel, soit conformément à l’article 9, b) du décret du
28 janvier 1974 relatif au pacte culturel, soit conformément à l’article 9, b) du même décret, l’organe de gestion ne
pouvant coopter des experts qu’à raison de 1/3 au maximum du nombre de ses membres, soit conformément à
l’article 9, c) du même décret;
4° démontrent le rôle de centre du centre culturel, s’il s’agit d’un centre culturel d’une commune telle que visée à
l’article 7, 1°, alinéa 2, 2° et 3° du présent décret;
5° fournissent à tout temps les informations relatives au centre culturel demandées par le Gouvernement flamand,
dans la forme déterminée par l’administration compétente.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande de subventions.
SECTION II. — Subvention de base
Art. 29. La subvention de base servant d’appui aux activités d’un centre culturel doit être affectée intégralement
aux salaires des fonctionnaires culturels. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base
d’une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux subventions.
Art. 30. La subvention de base s’élève aux montants forfaitaires suivants, en fonction de la catégorie de la
commune :
1° catégorie A : 280.000 euros par centre culturel;
2° catégorie B : 135.000 euros par centre culturel;
3° catégorie C : 60.000 euros par centre culturel.
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Art. 31. § 1er. Le Gouvernement flamand fixera les conditions en matière d’infrastructure, de gestion, d’activités
et de preuve de fonction centrale qu’un centre culturel doit remplir pour être admissible aux subventions par catégorie
visée à l’article 30 du présent décret.
§ 2. Les communes appartenant aux catégories A et B et dont le centre culturel ne remplit pas les conditions visées
au § 1er du présent article, mais répond aux conditions d’une catégorie inférieure, sont admissibles aux subventions de
ces catégories.
§ 3. Les communes visées à l’article 7, 2° et 3° du présent décret qui ne remplissent plus les conditions visées au
§ 1er du présent article pour la catégorie C, perdent définitivement la possibilité de soumettre une demande de
subvention pour le centre culturel.
§ 4. Lorsque des communes peuvent introduire une demande de subventions aussi bien sur base du 1° que du 2°
et du 3°, l’administration compétente prendra en considération la demande la plus avantageuse pour la commune.
SECTION III. — Subvention variable
Art. 32. La subvention de base peut être complétée par une subvention variable.
Art. 33. § 1er. Cette subvention variable complémentaire est fixée à un montant d’au moins 3.517.000 euros par an.
§ 2. La subvention variable peut être allouée sur la base de l’ensemble des paramètres suivants, qui portent de
manière équilibrée sur les trois fonctions d’un centre culturel :
1° l’audience pour les activités propres : le nombre de participants et leur origine;
2° les services au public : l’encadrement éducatif de l’offre, les efforts d’orientation et de promotion;
3° le type d’activités : l’originalité et la diversité de l’offre, l’attention portée aux expressions artistiques et aux
métodologies innovatrices, la coopération avec d’autres organisations culturelles;
4° le nombre de productions, d’expositions et d’activités de formation, aussi bien les activités réceptives que la
programmation propre;
5° la concrétisation de la diversité culturelle sur le plan de la programmation, de la participation, de la gestion du
personnel et de l’administration;
6° la formation de collectivités : la manière dont des collectivités locales sont renforcées, en portant une attention
particulière aux groupes cibles difficiles à atteindre;
7° l’apport de la commune dans le chiffre total des activités et le budget de programmation;
8° l’envergure et les possibilités de l’infrastructure et la présence de centres de quartier;
9° le cadre organique et le personnel.
§ 3. La subvention variable pour les catégories A, B et C égale au moins 25 % du montant mis à la disposition par
le Gouvernement flamand, après prélèvement comme prévu à l’article 68 du présent décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure qu’un centre culturel est tenu de suivre pour être admissible à la
subvention visée au § 1er, et constitue une commission d’évaluation.
SECTION IV. — Zones métropolitaines
Art. 34. Le Gouvernement flamand met une subvention globale de 1.500.000 euros à la disposition des centres
culturels des communes centrales en zone métropolitaine. Il fixera, dans des accords conclus à cet effet avec Anvers,
Gand et la Commission communautaire flamande, les conditions de subventionnement en matière d’infrastructure, de
personnel, de gestion et de fonctionnement des centres culturels de ces communes.
Art. 35. § 1er. Les administrations communales d’Anvers et de Gand et la Commission communautaire flamande
concrétisent l’accord visé à l’article 34 du présent décret sous forme d’un plan de gestion.
§ 2. Le plan de gestion d’Anvers et de Gand est établi pour une période de six ans. Le plan de gestion de la
Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans. Chaque plan de gestion fait l’objet d’une
évaluation intérimaire au milieu de la durée de validité du plan.
§ 3. La procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il doit répondre et le mode
d’évaluation seront repris dans l’accord.
SECTION V. — Plan de gestion et évaluation
Art. 36. § 1er. En vue de la continuation du subventionnement, la commune soumet à l’administration compétente
un plan de gestion. Ce plan est établi pour une période de six ans et fait l’objet d’une évaluation et d’une correction
intérimaires après trois ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il
doit répondre et le mode d’évaluation.
§ 3. S’il y a un plan communal de politique culturelle tel que visé par le présent décret, le plan de gestion visé au
§ 1er du présent article doit s’aligner sur les objectifs du plan communal de politique culturelle.
Art. 37. Le Gouvernement flamand peut :
1° fixer des critères d’évolution d’un centre culturel en vue de garantir un fonctionnement de qualité;
2° mettre au point un système d’étalonnage des performances qui peut servir de moyen d’évaluation interne du
plan de gestion;
3° fixer un modèle de structure du plan de gestion.
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CHAPITRE III. — Les bibliothèques publiques
SECTION Ire. — La bibliothèque publique communale
Art. 38. § 1er. La commune est responsable de l’organisation de la bibliothèque communale et obtient à cet effet
les subventions suivantes.
Le Gouvernement flamand prévoit une subvention forfaitaire pour le personnel occupé dans une bibliothèque
publique communale, dans le cadre organique de la bibliothèque approuvé par la commune. Les personnes pour
lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d’une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux
subventions.
Cette subvention est octroyée comme suit :
1° une subvention de 50.000 euros est octroyée aux communes de moins de 10 000 habitants;
2° les communes de 10 000 habitants ou plus obtiennent une subvention de 6 euros par habitant.
Pour la détermination du nombre d’habitants, les derniers chiffres officiels de la population tels que publiés au
Moniteur belge, sont valables.
Pour l’ensemble des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d’habitants sont pris
en compte. Il y peut être dérogé pour des communes individuelles. Le Gouvernement flamand fixe les conditions en
la matière;
3° les communes suivantes obtiennent une subvention de 500.000 euros ou la subvention de l’an 2001, si celle-ci
est supérieure : Alost, Anvers, Bruges, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Sint-Nicolas et Turnhout.
Si l’une de ces communes aura repris, au 1er janvier 2002, une bibliothèque de droit privé agréée en vertu du décret
du 19 juin 1978, la subvention pour l’exercice 2001 est majorée du montant alloué à cette bibliothèque de droit privé
par la Communauté flamande pour l’exercice 2001;
4° les communes dans lesquelles est établie une bibliothèque publique provinciale subventionnée sur base du
décret du 19 juin 1978, obtiennent une subvention égale à la somme des montants alloués pour les deux bibliothèques
pour l’exercice 2001.
Le Gouvernement flamand peut fixer des spécifications en la matière.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d’octroi des subventions visées au § 1er.
SECTION II. — Politique des bibliothèques orientée sur la région
Art. 39. § 1er. En complément de la subvention fixée à l’article 38, § 1er du présent décret, le Gouvernement
flamand prévoit pour chaque commune une subvention forfaitaire de 0,6 euro par habitant de la commune, ce à titre
d’appui de la participation à la politique des bibliothèques orientée sur la région. En ce qui concerne les communes de
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % seulement de leur population est pris en compte.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d’octroi de cette subvention.
§ 2. En vue de réaliser les missions visées à l’article 13 du présent décret, chaque province doit affecter au moins
1,6 euro par habitant de la province, et la Commission communautaire flamande doit affecter au moins 1,6 euro par
habitant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu qu’elle ne doit prendre en compte que 30 % de la
population des communes ayant une bibliothèque publique subventionnée sur base du présent décret.
SECTION III. — « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB) »
Art. 40. En vue de l’exécution du contrat de gestion visé à l’article 15, § 2 du présent décret, le Gouvernement
flamand prévoit une subvention structurelle de 3.750.000 euros pour le VCOB.
Les conditions d’octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion.
SECTION IV. — Commission communautaire flamande
Art. 41. En vue de l’exécution de l’accord visé à l’article 16 du présent décret, le Gouvernement flamand prévoit
une subvention de 1.000.000 euros pour la Commission communautaire flamande.
Les conditions d’octroi de cette subvention sont fixées dans l’accord.
SECTION V. — Services pour groupes cibles particuliers
Art. 42. § 1er. Le Gouvernement flamand engage les subventions suivantes pour le personnel, le fonctionnement
et la composition de collections des services pour aveugles et malvoyants visés à l’article 17, §§ 1er et 2 du présent
décret :
1° un montant de 320.000 euros pour chaque service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants;
2° un montant de 350.000 euros pour le centre de production de livres en langue braille et de livres sonores.
Les conditions d’octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l’article 17, §§ 1er et 2 du
présent décret.
§ 2. En vue de l’exécution du contrat de gestion visé à l’article 17, § 3 du présent décret, le Gouvernement flamand
prévoit une subvention de 500.000 euros pour l’organisation chargée d’appuyer la mise sur pied d’une prestation de
services à des malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite ou une maison de repos
et des soins.
Les conditions d’octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l’article 17, § 3 du présent
décret.
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SECTION VI. — Concertation intersectorielle
Art. 43. En vue de l’exécution du contrat de gestion visé à l’article 18 du présent décret, le Gouvernement flamand
prévoit une subvention de 100.000 euros pour l’organisation chargée de la concertation structurelle entre les secteurs
des bibliothèques publiques, les bibliothèques scientifiques, les services de documentation et les archives.
Les conditions d’octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion.
SECTION VII. — Plan de gestion et évaluation
SOUS-SECTION Ire. — Bibliothèques publiques communales
Art. 44. § 1er. En vue de la continuation du subventionnement, la commune soumet à l’administration compétente
un plan de gestion pour sa bibliothèque publique. Ce plan est établi pour une période de six ans et fait l’objet d’une
évaluation et d’une correction intérimaires après trois ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il
doit répondre et le mode d’évaluation.
§ 3. S’il y a un plan communal de politique culturelle tel que visé par le présent décret, le plan de gestion visé au
§ 1er du présent article doit s’aligner sur les objectifs du plan communal de politique culturelle.
Art. 45. En vue d’appuyer le fonctionnement des bibliothèques publiques, le Gouvernement flamand :
1° fixera des critères d’évolution d’une bibliothèque publique en vue de garantir un service de qualité à l’usager;
2° mettra au point un système d’étalonnage des performances qui peut servir de moyen d’évaluation interne du
plan de gestion;
3° fixera un modèle de structure du plan de gestion.
SOUS-SECTION II. — Politique de bibliothèque orientée sur la région
Art. 46. § 1er. Chaque province présente à l’administration compétente un plan de gestion en exécution de l’accord
visé à l’article 12 du présent décret. Ce plan est établi pour une période de six ans et fait l’objet d’une évaluation et d’une
correction intérimaires après trois ans.
§ 2. Pour l’établissement du plan de gestion, chaque province consulte un organe consultatif à créer, composé des
communes centrales en zone métropolitaine et des petites agglomérations régionales de la province, et de quelques
communes plus petites.
Ce conseil consultatif comprendra aussi bien des mandataires que des responsables de bibliothèque.
§ 3. La procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il doit répondre et le mode
d’organisation de l’évaluation seront repris dans l’accord visé à l’article 12 du présent décret.
SOUS-SECTION III. — « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken »
Art. 47. Le VCOB concrétise le contrat de gestion visé à l’article 15, § 2 du présent décret dans un plan de gestion.
Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire s’effectue au milieu de la durée de validité
du plan de gestion.
La procédure d’introduction du plan de gestion, les conditions qu’il doit remplir et la manière dont l’évaluation
sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion.
SOUS-SECTION IV. — Commission communautaire flamande
Art. 48. La Commission communautaire flamande concrétise l’accord visé à l’article 16 du présent décret dans
deux plans de gestion. Un plan porte sur les services de bibliothèque propres, l’autre sur la politique de bibliothèque
axée sur la région dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les deux plans sont établis pour une période de
cinq ans; une évaluation intérimaire s’effectue au milieu de la durée de validité des plans de gestion.
La procédure d’introduction du plan de gestion, les conditions qu’il doit remplir et la manière dont l’évaluation
sera organisée seront reprises dans l’accord.
SOUS-SECTION V. — Services pour groupes cibles particuliers
Art. 49. § 1er. Les services de bibliothèque pour aveugles et malvoyants et le centre de production de livres en
langue braille et de livres et périodiques sonores concrétisent le contrat de gestion visé à l’article 17, §§ 1er et 2 du
présent décret dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire
s’effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion.
La procédure d’introduction du plan de gestion, les conditions qu’il doit remplir et la manière dont l’évaluation
sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion.
§ 2. L’organisation visée à l’article 17, § 3 du présent décret concrétise le contrat de gestion conclu avec le
Gouvernement flamand dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de six ans; une évaluation
intérimaire s’effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion.
La procédure d’introduction du plan de gestion, les conditions qu’il doit remplir et la manière dont l’évaluation
sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion.
SOUS-SECTION VI. — Concertation intersectorielle
Art. 50. L’organisation visée à l’article 18 du présent décret concrétise le contrat de gestion conclu avec le
Gouvernement flamand dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation
intérimaire s’effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion.
La procédure d’introduction du plan de gestion, les conditions qu’il doit remplir et la manière dont l’évaluation
sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion.
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CHAPITRE IV. — Coopération intercommunale pour l’harmonisation de l’offre
et de la communication culturelles
Art. 51. § 1er. En vue d’une coopération structurelle visant une harmonisation de l’offre et de la communication
culturelles, les communes peuvent créer une structure de coopération intercommunale dotée de la personnalité civile.
Cette structure de coopération peut obtenir une subvention annuelle de 0,3 euro par habitant, plafonnée à
74.500 euros, si elle remplit les conditions suivantes :
1° être composée au minimum de quatre communes limitrophes, dont une soit figure sur la liste des communes,
soit a au moins 30 000 habitants;
2° avoir au moins une commune associée qui dispose d’un plan de politique culturelle communale approuvé par
le Gouvernement flamand et indiquant que la commune veut joindre une structure de coopération intercommunale;
3° réunir conjointement chaque année un montant au moins égal à la subvention annuelle du Gouvernement
flamand;
4° présenter une note culturelle pour une période allant jusqu’à la première année incluse d’une nouvelle
législature; cette note décrit les activités que la structure de coopération intercommunale entend mener pour toutes les
communes associées dans le cadre de l’harmonisation de l’offre et de la communication culturelles.
§ 2. Un montant de 1 100.000 euros au maximum est prévu en 2003 pour le subventionnement de structures de
coopération intercommunales. Ce montant sera augmenté à 1.480.000 euros au maximum à partir de 2004.
Art. 52. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre pour introduire une demande de subventionnement.
CHAPITRE V. — Indexation et ajustement des montants des subventions
Art. 53. Le Gouvernement flamand peut ajuster comme suit les montants visés par le présent décret :
1° les montants visés aux articles 30, 38, § 1er, 39, § 1er, 41, 42 et 43 : tous les cinq ans;
2° le montant visé à l’article 33, § 1er : tous les trois ans;
3° les montants visés aux articles 26, 34, et 40 : chaque année.
Art. 54. § 1er. A l’exception des dispositions de l’article 71 du présent décret, tous les montants de subvention
énoncés au présent décret sont liés à l’indice qui est calculé et nommé pour l’application conformément à l’article 2 de
l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du
pays.
§ 2. Conformément aux dispositions de l’article 15, § 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures
d’accompagnement de l’ajustement du budget 1994, l’indice des prix prévu au § 1er est limité, pour les moyens de
fonctionnement, à 75 % de cet indice des prix.
TITRE V. — Organisation de la concertation et de la consultation en matière de politique culturelle communale
Art. 55. En vue de l’organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de l’évaluation
de la politique culturelle, notamment lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan communal de politique
culturelle, les communes sont tenues de créer un ou plusieurs organes consultatifs pour la culture.
Art. 56. La commune est tenue d’associer aux organes consultatifs les acteurs de la vie culturelle néerlandophone :
1° toutes les associations et organisations culturelles, tant privées que publiques, qui font appel au bénévolat et qui
sont actives sur le territoire de la commune;
2° toutes les organisations et institutions culturelles, tant privées que publiques, qui font appel à des collaborateurs
professionnels et qui sont actives sur le territoire de la commune;
3° des experts en matière de culture domiciliés dans la commune.
La commune y associera le grand public, par le canal de structures de concertation temporaires, par l’entremise ou
non des conseils consultatifs.
Art. 57. § 1er. La commune peut associer les acteurs définis à l’article 56 à la politique culturelle de deux manières :
1° par la création d’un conseil culturel communal ayant compétence consultative pour toutes les matières
culturelles de toute la commune;
2° par la création de conseils sectoriels, ayant compétence consultative pour leur matière sectorielle, dans toute la
commune.
Les représentants de chaque conseil sectoriel forment en outre un conseil culturel communal de coordination,
ayant compétence consultative pour les grandes lignes de la politique culturelle communale.
§ 2. Des structures de concertation de quartier ou des groupes de travail créés par la commune n’ont pas de
compétence consultative autonome, sauf dans les communes qui disposent d’un conseil de district.
Art. 58. Dans le cadre de la préparation d’une politique et de l’évaluation, la commune est tenue de consulter les
organes consultatifs sur toutes les matières visées à l’article 4, 1° à 10° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, à l’exception du 7° (la politique de la jeunesse) et du 9° (les sports), si la commune a créé un
organe consultatif séparé pour ces matières.
La commune n’est pas tenu de consulter les organes consultatifs dans le cadre de l’établissement du budget
communal.
Art. 59. Les organes consultatifs peuvent émettre des avis d’initiative.
Art. 60. Les communes sont tenues, lors de la prise de décisions, de motiver d’éventuelles dérogations aux avis
formulés.
Art. 61. La commune fixe les modalités de fonctionnement des organes consultatifs culturels.
Art. 62. La commune désigne un collaborateur chargé d’appuyer les conseils consultatifs. Si la commune dispose
d’un coordinateur de politique culturelle subventionné, celui-ci sera invité à toutes les réunions des organes
consultatifs.
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Art. 63. Les mandataires politiques ne peuvent faire partie des organes consultatifs culturels de la commune visés
à l’article 55 du présent décret. L’échevin ayant la culture dans ses attributions peut être invité aux réunions en tant
qu’observateur.
Art. 64. Les organes consultatifs doivent être reconstitués au plus tard six mois de l’installation du nouveau
conseil communal.
TITRE VI. — Dispositions finales
er

CHAPITRE I . — Organisation de la concertation et de la consultation
Art. 65. Par dérogation aux dispositions de l’article 56 du présent décret, et jusqu’au 31 décembre 2002 inclus, le
conseil peut composer les organes consultatifs :
1° de représentants d’organisations, d’associations et d’institutions culturelles, privées ou publiques, qui peuvent
justifier d’un fonctionnement actif sur le territoire de la commune en question ou d’une autre instance chargée du
recrutement et de la sélection de personnel partie de cette commune;
2° les personnes désignées par le conseil communal;
3° les personnes cooptées par les membres visés au 1°.
CHAPITRE II. — Centres culturels
Art. 66. Les communes visées à l’article 7 du présent décret, qui disposent d’un centre culturel agréé sur base du
décret du 24 juillet 1991, obtiennent, en attendant la finalisation de la procédure de subventionnement, des avances de
subvention sur base du décret du 24 juillet 1991.
Art. 67. § 1er. Les communes disposant d’un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991, qui
n’appartiennent pas aux catégories de communes telles que définies à l’article 7 du présent décret, conservent à la date
d’entrée en vigueur du présent décret la même subvention qui leur a été versée pour leurs activités 2001, dans le cadre
du décret du 24 juillet 1991. Cette période de transition prend fin le 31 décembre 2002.
§ 2. Pendant la période de transition, les communes visées au § 1er peuvent introduire une demande de
subventionnement dans le cadre du présent décret, conformément à l’article 22, § 1er. Après approbation de la demande
par l’administration compétente, le subventionnement fixé par le présent décret est applicable, étant entendu que les
communes visées au § 1er du présent article ont droit à une subvention de base forfaitaire de 62.000 euros sur une base
annuelle, à titre d’intervention dans les charges salariales et de fonctionnement d’un coordinateur de politique
culturelle à temps plein.
Si la subvention calculée sur base des dispositions du présent décret est inférieure à la subvention allouée aux
communes pour l’année d’activité 2001 dans le cadre du décret du 24 juillet 1991, elles ont droit à cette dernière
subvention jusqu’à la fin de 2004.
Art. 68. Si, pour les communes disposant d’un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991 dans la
catégorie I-plus ou II-plus, et intégré, sur base du présent décret, dans la catégorie B ou C, la subvention calculée sur
base des dispositions du présent décret est inférieure à la subvention allouée aux communes pour l’année
d’activité 2001 dans le cadre du décret du 24 juillet 1991, elles ont droit à cette dernière subvention jusqu’au
31 décembre 2006. La différence entre les deux montants est prélevée du montant prévu pour la subvention variable à
l’article 33, § 1er.
CHAPITRE III. — Bibliothèques publiques
Art. 69. Les communes qui, dans le cadre du décret du 19 juin 1978 relatif aux bibliothèques publiques, avaient
reçu l’agrément et le subventionnement de leur bibliothèque publique centrale, perdent cet agrément et ce
subventionnement.
Art. 70. Après l’entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand peut autoriser des dérogations à
la condition fixée à l’article 10, § 1er, 6°, en vue de la régularisation.
Art. 71. Par dérogation à l’article 38, § 1er, 1° et 2° du présent décret, les communes visées bénéficient de la
disposition transitoire suivante :
Tant que la subvention allouée à une bibliothèque pour l’année d’activité 2001 est supérieure à la subvention
calculée sur base du présent décret, le pouvoir organisateur conserve la subvention de l’année d’activité 2001. Si l’une
de ces communes aura repris, au 1er janvier 2002 ou au 1er janvier 2003, une bibliothèque de droit privé agréée en vertu
du décret du 19 juin 1978, la subvention pour l’exercice 2002 ou 2003 est majorée du montant alloué à cette bibliothèque
de droit privé par la Communauté flamande pour l’exercice 2001.
Art. 72. § 1er. Une bibliothèque publique de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, qui aura
introduit, avant le 31 décembre 2001, une demande de reprise par la commune où elle est établie, doit être reprise par
la commune.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de reprise et prévoit les mesures qui s’imposent en ce qui concerne
le statut du personnel, la reprise des collections et du matériel bibliothéconomique, ainsi que le subventionnement de
la bibliothèque de droit privé jusqu’à la date de reprise.
§ 2. Il est octroyé à une bibliothèque publique de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, qui n’aura
pas introduit, avant le 31 décembre 2001, une demande de reprise par la commune, une subvention-enveloppe
extinctive pendant les deux années suivantes. La subvention de 2002 est égale à celle de 2001. La subvention de 2003
s’élève à la moitié de celle de 2001. Les bibliothèques de droit privé concernées ne peuvent plus introduire une demande
de reprise après le 31 décembre 2001.
Art. 73. Par dérogation à l’article 38, § 1er, 2° du présent décret, la disposition transitoire est applicable aux
communes visées :
L’octroi du nouveau montant de la subvention est échelonné sur une période transitoire de 4 ans, prenant cours
en 2002, l’écart entre la nouvelle base de calcul et le montant octroyé de 2001 étant réduit chaque année de 25 %.
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Art. 74. Par dérogation à l’article 39 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables pour l’année
d’activité 2002 :
1° le Gouvernement flamand prévoit pour chaque commune une subvention forfaitaire de 0,15 euro par habitant;
2° chaque province prévoit pour chaque commune une subvention de 0,8 euro par habitant de la commune, à titre
d’aide à la bibliothèque publique, et dépense au moins un montant de 0,8 euro par habitant de la province à la mise
en œuvre d’une politique orientée sur la région.
CHAPITRE IV. — La politique culturelle locale
Art. 75. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand procédera à une
évaluation générale des effets obtenus pour la politique culturelle locale.
Art. 76. Le Gouvernement flamand peut fixer des subventions supplémentaires pour des missions spéciales
confiées, sur la base d’accords, à des communes qui disposent d’un plan communal de politique culturelle approuvé.
CHAPITRE V. — Plans de gestion
Art. 77. Par dérogation aux dispositions des articles 4, § 1er, 35, § 2, 36, § 1er, 44, § 1er et 48, premier alinéa, un
plan de gestion soumis pour la première fois par une commune, une association de communes, une province ou la
Commission communautaire flamande, porte sur la période qui termine à la fin de la première année de législature
suivant la législature pendant laquelle le plan de gestion a été approuvé.
Une évaluation et une correction intermédiaires sont effectuées au milieu de la durée de validité du premier plan
de gestion, sauf si cette période est de moins de trois ans.
CHAPITRE VI. — Dispositions abrogatoires
Art. 78. Le décret du 24 juillet 1991 relatif à l’agrément et l’octroi de subventions aux centres culturels
néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des
18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 8 juillet 1996, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000,
est abrogé.
Art. 79. L’arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1992 relatif à l’agrément et l’octroi de subventions aux
centres culturels néerlandophones, modifié par les arrêtés des 16 décembre 1992, 5 mai 1998, 4 mai 1999 et
16 février 2001, est abrogé.
Art. 80. Le décret du 24 juillet 1991 portant organisation de la concertation et de la participation dans la politique
culturelle communale, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est abrogé.
Art. 81. Le décret suivant et les dispositions suivantes sont abrogés :
1° le décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les
décrets des 21 décembre 1988, 21 décembre 1990 et 10 novembre 1993;
2° l’arrêté royal du 23 octobre 1979 relatif à l’octroi, par l’Etat, de subventions de bâtiments et de subventions
d’équipement aux bibliothèques publiques néerlandophones, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
er
1 juillet 1982;
3° l’arrêté royal du 17 octobre 1978 portant création du « Nederlandstalig Nationaal Centrum voor Openbare
Bibliotheken », modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 1985;
4° l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux
services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
10 mai 1995 et 17 décembre 1999;
5° l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant l’organisation et le programme des cours
conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude dans la région linguistique néerlandaise et de Bruxelles-Capitale;
6° l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993 portant l’organisation et le programme des examens pour
l’obtention du certificat d’aptitude dans le cadre des services des bibliothèques publiques dans la région linguistique
néerlandaise et de Bruxelles-Capitale.
Art. 82. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l’exception des articles 39, § 1er et 21, § 4, qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises
et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
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