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Uw aanvraag voor productiesteun varr Bloemlezing PauI van Ostaijen - Stefaan van den Bremt

Beste C.L. de Zwart,

Helaas moeten wij u meedelen dat het Beslissingscollege van het Vlaams Fonds voor de Letteren, na advies van de
Adviescommissie poezie en essay, u geen productiesubsidie toekent.

Motive

ng

De Advicscommissie poiizie en essay adviseert negatief voor de productiesubsidieaanvraag voor "Bloemlezing Paul
Van Ostaijen" door Stefaan van den Bremt. De inleiding leest moeilijk en verwart de lezer, De commissie vindt
een publicatie met werk Paul Van Ostaijen specifiek voor de Noord Nederlandse markt niet opportuun. De
commissie is van mening dat er op de markt voldoende werk van Van Ostaijen bcschikbaar is en ziet bijgevolg
geen meerwaarde in dezc bloemlezing. De Adviescommissie po€zie en essay adviseert dan ook negatiefvoor de
productiesubsidieaanwaag voor "Bloemlezing Paul Van Ostauen'.
Bezwaorproceilure

AIs reactie oP het gemotiveerde besluit kan u uiterlijk 30 dagen na mededeling van het besluit, namelijk op I
augustus 2014 (cf. PoststemPel) een gemotiveerd inhoudelijk bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie
van het Vlaams Fonds voor de l.etteren. u kan verzoeken gehoord te worden door de Beroepscommissie.

De Beroe pscommissie gaat na of de Adviescommissie(s) en aansluitend het Beslissingscollege alle relevante
elementen voor de besluitvorming hebben meegenomen, of ze consistent hebben geadviseird en gemotiveerd, en
ofze het aanwaagdossier objectielhebben beoordeeld. Na onderzoek van al]e onderdelen van hetlossier, ook
contextuele Segevens, budget, beslissingen over gelilkaardige dossiers ofandere door de Beroepscommissie
relevant geachte elementen, beslist de Beroepscommissie autonoom om het besluit van het Beslissingscollegc te
bevcstigen of geheel of gedeeltelijk te herzien.
De precieze procedure over de behandeling van een inhoudelilk bezwaarschrift door de Beroepscommissie vindt u
in het Huishoudelijk reglement van het vFL (update december 2o09) en meer bepaald in Hoofdstuk 8
'Behandeling in de Beroepscommissie'. Hct huishoudeliik Reglement is raadpleegbaar op de www,vfl.be of kan
opgevraagd worden op het VFL-secretariaat.
Het oprichtingsdecreet van het VFL van 30 maart 1999 stelt dat de aanvrager voor inbreuken van lormele ol
procedurelc aard beroep kan instellen bij de Adviserende Beroepscommissie voor Culturele Aangelegenheden

(ABCA). Deze BeroePscommissie is opgeheven bij decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de

Raad voor Cultuur, Jeugd, Spolt en Medir. In de qcvallcn waarin vroeger de ABCA bevoegd was, is dan ook
alleen ccn beroel.l tot nietigverklaring mogclijk bi; de grillie van dc alrlelinq bestuursrcchtspraak
de Raad
"an
".rn
l.oet
nret
Sta1e, Wetenschapsstra,rt 31, 1040 Brrrsscl. Het vcrzoekschrili tot nictig"erklaring
sarncn
allc
processtukken pcr aangetekend sc hrijvcn toegezondcn u'ordcn binnen de 60 dagen nadal de bcstreden bcslissrrr,rl
rverd nrcegedecld per brief. Op hetzelldc ogenblik stuurt dc r.erzockende partij een kopie van lret vcrzoeksclrri[t
tcr inlbrmatie aan de vcrwerer)de partij.
Ook teqcn de cindbeslissin-q van de Bcroepscomrrissie staal ccn bcrocp tot vcrnictiginq bij de Raad van Statc
opel, dat op dczclfde rvijze cn binncn dczell'de tcrmiln moct rvorden inqediend.
De vollcdigc tekst van hct procedurcreglcment varr de Raad van Statr kan mcn raadplcgen op www.raadvst
conselal.be - procedurc - bestuursrechtspraak. Het VFL srcretariaat zal op vcrzoek ccn uittreksel rnct de
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