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Dankwoord 
De SARC dankt de bevoegde ministers, de betrokken administraties en organisaties in het 
beleidsdomein CJSM en de collega-strategische adviesraden voor de goede samenwerking.
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Voorwoord

Het jaarverslag 2014 geeft een 
overzicht van de rol van de SARC in de 
beleidsadvisering en de bijdragen aan de 
beleidsvoorbereiding voor wat betreft 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

2014 was een overgangsjaar: de overgang 
naar een nieuw Vlaams Parlement en 
een nieuwe Vlaamse Regering en de 
overgang naar een hervormd strategisch 
advieslandschap. Dit jaarverslag maakt 
duidelijk dat de SARC in dit overgangsjaar 
niet heeft stilgezeten. Getuige daarvan  
het aantal vergaderingen, het aantal 
aanwezigen en het aantal adviezen. Ook  
komt u in dit jaarverslag te weten wat de 
respons is op onze adviezen en in welke 
mate ze impact hebben. 

De Algemene Raad en de sectorraden 
kwamen samen in 80 vergaderingen, 
waaronder 17 werkgroepvergaderingen. 
Met een globaal aanwezigheidspercentage 
van 74% toonden de leden een hoge 

betrokkenheid. Er werden in 2014 
36 adviezen uitgebracht, waarvan 9 
gecoördineerde adviezen en 14 adviezen op 
eigen initiatief.

2014 was natuurlijk een bijzonder jaar 
vanwege de installatie van de nieuwe 
Vlaamse Regering. In aanloop naar de 
verkiezingen van 25 mei 2014 bracht de 
SARC het ‘Memorandum 2014-2019’ uit. 
De SARC richtte met zijn memorandum 
een krachtige boodschap aan de 
toekomstige Vlaamse beleidsmakers. 
2014 werd afgesloten met een advies over 
de Beleidsnota’s Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media waarbij naast aanbevelingen 
betreffende de sectoren ook werd gezocht 
naar de verbindingen tussen de sectoren.

De Algemene Raad bracht 12 adviezen uit, 
waarvan 9 gecoördineerde adviezen. Deze   
samenwerking met de andere sectorraden 
van de SARC is een belangrijke inhoudelijke 
meerwaarde voor de adviezen omdat ze 

inzichten verzamelt uit verschillende 
sectoren. Met het advies over goed bestuur 
in de sectoren CJSM wilde de Algemene 
Raad de overheid en betrokken sectoren 
bewust maken van het belang van goed 
bestuur. De Algemene Raad bracht ook 
advies uit over de hervorming van de 
strategische adviesraden.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed boog 
zich over 14 adviezen. Aan het begin 
van het jaar finaliseerde de sectorraad 
zijn initiatiefadvies over culturele 
infrastructuur ‘Bouwen aan culturele 
ruimtes’. Verder werd advies gegeven 
over verschillende uitvoeringsbesluiten 
waaronder het uitvoeringsbesluit bij 
het nieuwe Kunstendecreet, bij het 
Onroerenderfgoeddecreet en bij het decreet 
Lokaal Cultuurbeleid. In samenwerking 
met andere sectorraden werd dit jaar advies 
uitgebracht over onder andere de wijziging 
van het VAF-decreet, het Groenboek 



implementatie zesde staatshervorming, 
de culturele belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap in het buitenland – in een 
gemeenschappelijke werkgroep met ook 
leden van de Strategische Adviesraad 
Internationaal Vlaanderen (SARiV) – en 
over het VIAA. Na de eedaflegging van de 
nieuwe regering werden nog een aantal 
adviezen uitgebracht, onder andere over 
de geplande besparingen en de RSZ-
doelgroepenkorting voor kunstenaars.

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 
bracht 16 adviezen uit. Op eigen initiatief 
bracht de sectorraad een advies uit over 
de UiTPAS, met aanbevelingen voor de 
verdere uitrol van het systeem. Samen 
met Vlaamse Sportraad werd ook de 
wijziging van het uitvoeringsbesluit bij 
het Participatiedecreet onder de loep 
genomen. De Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk nam deel aan de werkzaamheden 
van een gemengde werkgroep, met leden 
van de SARiV en SARC, voor het  advies 
over de culturele belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

De Vlaamse Sportraad heeft gewerkt 
aan 10 adviezen. De aanpassing van de 
Vlaamse antidopingregelgeving aan de 
internationale wereldantidopingcode 
(WADA-Code) stond hoog op de agenda. 
Op één jaar tijd verleende de Vlaamse 
Sportraad adviezen over de aanpassing 
van het uitvoeringsbesluit van het 
Antidopingdecreet, over het voorontwerp 
van decreetswijziging en het bijhorende 
voorontwerp van uitvoeringsbesluit van 
Antidopingdecreet (naar aanleiding van 
de nieuwe WADA-Code 2015) en over het 
samenwerkingsakkoord met de andere 
gemeenschappen in België betreffende 
dopingpreventie en -bestrijding. 2014 
werd ook gekenmerkt door de vlotte 
samenwerking met de Algemene Raad 
en de andere sectorraden van de SARC. 
Ten slotte werd er samen met de SARiV 
gewerkt aan een advies over het Europees 
sportbeleid en de toetreding tot het 
Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord over Sport 
(EPAS).

De Sectorraad Media bracht 8 adviezen 
uit. Zo formuleerde de Sectorraad Media 
een advies over de toekomst van het 
radiolandschap en organiseerde ter 
voorbereiding daarvan verschillende 
informatieronden. Ook werd aan het door 
de Algemene Raad gecoördineerde advies 
over het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming meegewerkt. Samen met 
de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de 
Algemene Raad werden er tevens adviezen 
uitgebracht over VIAA en over het decreet 
aangaande het Vlaams Audiovisueel 
Fonds. Op eigen initiatief gaf de sectorraad 
advies over het uitvoeringsbesluit bij het 
Mediadecreet voor wat betreft de regionale 
omroepen. 

Luk Verschueren 
Algemeen voorzitter



Inleiding
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Oprichting

De sarc werd opgericht als strategische 
adviesraad bij het decreet van 30 
november 2007 houdende de oprichting 
van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media (b.s. 15 januari 2008).
De oprichting kadert binnen het 
decreet tot regeling van strategische 
adviesraden, van 18 juli 2003 
(b.s. 22 augustus 2003).

Tot de verkiezingen van 25 mei 2014 
waren vier ministers bevoegd voor de 
SARC. Het ging om Vlaams minister 
van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding Ingrid 
Lieten, Vlaams minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening 
en Sport Philippe Muyters, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke 
Kansen en Brussel Pascal Smet.

Op 25 juli 2014 legde de Vlaamse 
Regering Bourgeois I de eed af. Wat 
de SARC betreft zijn er twee bevoegde 
ministers voor de legislatuur 2014-
2019. Het gaat om Vlaams minister van 
Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Philippe Muyters en Vlaams minister 
van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 
Sven Gatz.

De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media kiest als roepnaam SARC, de 
afkorting van Strategische AdviesRaad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

Opdrachten en bevoegdheden

De sarc brengt uit eigen beweging of op 
verzoek advies uit over de hoofdlijnen 
van het beleid, over voorontwerpen 
of voorstellen van decreet en over 
ontwerpen van besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking tot Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media. De sarc 
draagt bij tot de vorming van een 
beleidsvisie. Hij volgt en interpreteert de 
maatschappelijke ontwikkelingen op het 
vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
en levert reflecties over beleidsnota’s en 
beleidsbrieven.

De sarc zal ook uit eigen beweging 
of op verzoek advies uitbrengen over 
ontwerpen van samenwerkingsakkoord 
binnen het beleidsdomein die de 
Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met 
de staat of met andere gemeenschappen 
en gewesten. Tevens zal de sarc, op 
eigen initiatief of op verzoek, advies 
geven over beleidsvoornemens, 
beleidsplannen en in voorbereiding 
zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media op het niveau van de 
federale overheid, de Europese Unie,

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/SAR_CJSM_decreet_20080115.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/20030718-decreet-SAR-BS-20030822.pdf
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alsook over internationale verdragen die 
voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om 
advies te vragen over alle voorontwerpen 
van decreet en over de ontwerpen van 
besluit van de Vlaamse Regering die 
van strategisch belang zijn en waarvan 
de Vlaamse Regering beslist dat het 
basisuitvoeringsbesluiten zijn. De 
Vlaamse Regering moet duiding en 
toelichting geven over haar beslissing 
aangaande de adviezen die ze verplicht is 
te vragen.

Organisatie

De structuur van de sarc is aangepast 
aan het beleidsdomein.
De Algemene Raad adviseert over alle 
thema’s die meerdere deelgebieden van 
het beleidsdomein aanbelangen. Hij 
verzorgt ook de interne coördinatie van 
de adviezen van de sectorraden.
Het Vast Bureau van de raad is belast 
met het dagelijks bestuur.

Vier sectorraden (de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse 
Sportraad en de Sectorraad Media) zijn 
autonoom bevoegd voor hun deel van 
het beleidsdomein. Zij adviseren over 
thema’s die het specifieke deelgebied van 
het beleidsdomein aanbelangen.

De structuur van de sarc laat toe 
om een thematische benadering 
van de strategische advisering te 
combineren met een contextualisering 
voor het volledige beleidsdomein, 
waarbij de beleidsvelden in een breder 
maatschappelijk kader worden geplaatst. 

Alle adviezen uitgebracht door de sarc 
zijn openbaar en worden gepubliceerd op 
de website www.sarc.be.

De sarc heeft rechtspersoonlijkheid en 
beschikt over een dotatie.

De interne werking van de sarc is 
geregeld in het huishoudelijk reglement, 
dat door de Vlaamse Regering werd 
goedgekeurd op 10 oktober 2008 
(b.s. 7 november 2008). 

www.sarc.be
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
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Secretariaat 

Het secretariaat wordt verzorgd door 
zes personeelsleden. De algemeen 
secretaris heeft de leiding over het 
secretariaat en is tevens de secretaris 
van de Algemene Raad van de sarc. 
Vier beleidsmedewerkers nemen de 
inhoudelijke ondersteuning van de vier 
sectorraden op zich. Tot slot beschikt 
het secretariaat over een administratief 
medewerker.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/contact/index.html


Samenstelling
De sarc is een adviesraad met een gemengde samenstelling. Naast de 

onafhankelijke deskundigen maken vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld ook deel uit van de raad.

De leden van de sarc oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten 
opzichte van de Vlaamse overheid, van hun werkgever of van bestuursorganen 
waarin zij zetelen. De leden worden benoemd voor vier jaar. De samenstelling 

gebeurt via ministeriële besluiten.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/over-de-raad/#wetgeving
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Algemene Raad

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is samengesteld uit vier onafhankelijke 
deskundigen waaronder de algemeen voorzitter, een vertegenwoordiger van de 
Vlaamse Jeugdraad en twee afgevaardigden per sectorraad.

Onafhankelijke deskundigen

Luk Verschueren, 
algemeen voorzitter

Voorzitter Forum voor Amateurkunsten
Voorzitter sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe
Lid Dagelijks Bestuur en Raad Van Bestuur NTGent
Lid Bureau Cultuurraad Gent

Kim De Wever Sitebeheerder Sport en Jeugd, gemeente Ternat
Lid directiecomité AGB Ternat 
Zelfstandig consultant We Walk

Jos Pauwels Opleidingshoofd Sociaal Werk -Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 
Voorzitter Socius en MAGMA 
Auteur

Annick Schramme Hoogleraar - Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School
Lid Raad voor Cultuur in Nederland

Afgevaardigde van de Vlaamse Jeugdraad

Gil Géron Algemeen coördinator Koning Kevin
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Afgevaardigden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Herman Baeten Voorzitter Musica, Impulscentrum voor Muziek
Secretaris-penningmeester Alamire Foundation
Secretaris-penningmeester Resonant

Jorijn Neyrinck Coördinator tapis plein vzw 

Afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

Frie De Greef Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk en praktijklector Sociaal-Cul-
tureel Werk - KHLeuven /Sociale School Heverlee

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen 
Namens de sarc lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’.

Afgevaardigden van de Vlaamse Sportraad

Sophie Cools Directeur Sport bij de Vlaamse Sportfederatie

Jesse Stroobants Onderzoeker Instituut voor de Overheid - KU Leuven
Topatleet

Afgevaardigden van de Sectorraad Media

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker smit - Vrije Universiteit Brussel

Pieter Verdegem Docent Media en ict - Universiteit Gent
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Vast Bureau

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de sectorraden en de algemeen secretaris (met raadgevende stem). 
Het Vast Bureau wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter. 

Luk Verschueren 
algemeen voorzitter sarc

Voorzitter Forum voor Amateurkunsten
Voorzitter van sociaal-artistiek werkplatform Victoria Deluxe
Lid Dagelijks Bestuur en Raad Van Bestuur NTGent
Lid Bureau Cultuurraad Gent

Frank Bulcaen 
voorzitter Vlaamse Sportraad

Diensthoofd Sport Provincie West-Vlaanderen

Heidi De Nijn 
voorzitter Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Hilde Van den Bulck 
ondervoorzitter Sectorraad Media

Hoogleraar Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen

Dirk Verbist 
ondervoorzitter Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (fov)

Iris Van Riet 
algemeen secretaris sarc

Hoofd van het secretariaatspersoneel van de sarc
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke 
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Onafhankelijke deskundigen

Heidi De Nijn, 
voorzitter

Departementshoofd Culturele Zaken Mechelen

Herman Baeten, 
ondervoorzitter

Voorzitter Musica, Impulscentrum voor Muziek
Secretaris-penningmeester Alamire Foundation
Secretaris-penningmeester Resonant

Alexander Declercq Cultuurbeleidscoördinator Ieper

Luc Delrue Algemeen directeur m Leuven

Jari Demeulemeester1  

Erik De Vroede Conservator Sportimonium

Eva Tahon Adjunct-conservator Musea Brugge

Carlo Van Baelen Voormalig directeur Vlaams Fonds voor de Letteren

Sara van Rompaey Architect met specialisatie renovatie/restauratie
Expert erfgoed en energie-efficiëntie Europese Commissie

(1) Ontslagnemend
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Liesbeth Dejonghe Directeur juridische zaken en sociaal overleg bij 
Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

Overleg Kunstenorganisaties

Peter De Maegd Producent
Zaakvoerder Potemkino

Vlaamse Film Producenten 
Bond

Carine Dujardin2 Afdelingshoofd en expert erfgoedbibliotheek KADOC, Documentatie- en 
Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KULeuven)
Carine Dujardin voltooit het mandaat van Leen van Dijck

OLAV-Overleg Landelijke Ar-
chieven Vlaanderen

Noël Geirnaert Hoofdarchivaris Stad Brugge Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief en 
Documentatie

Esther Maas Directeur cultuurcentrum De Schakel, Waregem Vereniging van 
Vlaamse Cultuur- en 
Gemeenschapscentra

Jorijn Neyrinck Coördinator tapis plein vzw Cultureel-erfgoedoverleg

Johan Penson Hoofd infrastructuur Kunstencentrum Vooruit
Stichtend lid stepp

Steunpunt voor Productionele, 
Ontwerpende en Technische 
krachten in de culturele sector 
(stepp)

Hilde Van Cauteren3 Jeugdauteur
Hilde Van Cauteren voltooit het mandaat van Koen Stassijns

Vlaamse Auteursvereniging

Luk Van den bosch Zakelijk directeur Toneelhuis Overleg Kunstenorganisaties

Hugo Vanden Driessche Voormalig algemeen directeur Kaaitheater Overleg Kunstenorganisaties

(2) Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2014 
(3) Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2014
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Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 19 leden, waaronder 8 onafhankelijke deskundigen en 
11 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Onafhankelijke deskundigen

Frie De Greef, 
voorzitter

Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk en praktijklector Sociaal-Cul-
tureel Werk - KHLeuven /Sociale School Heverlee

Pedro De Bruyckere Docent en onderzoeker pedagogiek jongerencultuur - Arteveldehogeschool 
Gent

Griet De Wachter Stafmedewerker Vzw Jong

Piet Forger Coördinator Vlabra’ccent en Vitamine C tot eind 2014

Directeur cultuur Leuven

Bram Ghyoot Coördinator Circa Cultuurcentrum Gent

Tom Lemahieu Lector Sociaal-Cultureel Werk - Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen

Carolien Patyn Stafmedewerker armoedebeleid, Netwerk Tegen Armoede

Miet Withofs Bibliothecaris Stedelijke Bibliotheek Hasselt
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Dirk Verbist, 
ondervoorzitter

Directeur Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (fov) Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk (fov)

Koenraad Allary Directeur Circuscentrum (Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw) Vlaams Centrum voor 
Circuskunsten

Jan De Braekeleer Coördinator Wisper Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk (fov)

Gil Géron Algemeen coördinator Koning Kevin Vlaamse Jeugdraad

Geert Puype Bibliothecaris Openbare Bibliotheek Menen
Namens de sarc, lid van de federale ‘Raad van de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen’

Vlaamse Vereniging voor Biblio-
theek, Archief en Documentatie

Freek Stevens Adjunct Verbondscommissaris Vorming Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Vlaamse Jeugdraad

Ria Van Asch Coördinator Vormingplus regio Mechelen Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk (fov)

Bieke Vanlerberghe Directeur vzw Forum voor Amateurkunsten Forum voor Amateurkunsten

Piet Van Loocke Cultuurdirecteur Lokeren Vereniging van Vlaamse Cul-
tuur- en Gemeenschapscentra

Filip Verneert Directeur Muziekmozaïek vzw Forum voor Amateurkunsten

Peter Warson (†) Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk
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Vlaamse Sportraad

De Vlaamse Sportraad telt 19 leden, waarvan 9 onafhankelijke deskundigen en 10 vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

Onafhankelijke deskundigen

Frank Bulcaen, 
voorzitter

Diensthoofd Sport Provincie West-Vlaanderen

Frank De Vis Schepen van ruimtelijke ordening, stedenbouw, sport en cultuur, 
gemeente Melle
Voormalig sportmedisch begeleider
Voormalig bestuurslid Raad van Bestuur Bloso

Patrick Dobbelaere Diensthoofd sportdienst Blankenberge

Geert Goubert Voormalig lector - Arteveldehogeschool Gent

Jan Korthoudt Directeur-beleidsadviseur Toerisme - Departement Internationaal Vlaande-
ren
Algemeen secretaris Sporta
Ondervoorzitter Sportimonium

Mia Maes Directeur Sport Kortrijk

Jesse Stroobants Onderzoeker Instituut voor de Overheid - KU Leuven tot eind 2014
Topatleet
Groepsbeheerder van de Groep Humane Wetenschappen - KU Leuven

Bart Vanreusel Hoogleraar Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen - Faber - KU 
Leuven

Line Verbeke Afdelingscoördinator Vrije Tijd Heusden-Zolder
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Sophie Cools, 
ondervoorzitter

Directeur Sport bij de Vlaamse Sportfederatie Vlaamse Sportfederatie

Ronny Cos4 Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Iris De Keyser5 Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

David De Vlieger6 Vlaamse Sportfederatie

Line Dumoulin7 Vlaamse Sportfederatie

Koenraad Hoeyberghs Topsportcoördinator Vlaamse Volleybalbond Vlaamse Sportfederatie

Hilde 
Van Cauwenberghe 

Coördinator Sportdienst Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Johan Van Dijcke Sportfunctionaris Bonheiden Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Helena Van Remoortel Diensthoofd Sportdienst Stekene Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid

Reinout 
Van Schuylenbergh

Topsportcoördinator Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga vzw Vlaamse Sportfederatie

(4) Bij ministerieel besluit van 14 maart 2014. Ontslagnemend.
(5) Ontslagnemend  
(6) Ontslagnemend  
(7) Ontslagnemend 
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Sectorraad Media

De Sectorraad Media telt 19 leden waaronder 4 onafhankelijke deskundigen 
en 15 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Onafhankelijke deskundigen

Simon Delaere, 
voorzitter

Wetenschappelijk onderzoeker smit - Vrije Universiteit Brussel

Hilde Van den Bulck, 
ondervoorzitter

Hoogleraar Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen

Eva Lievens Postdoctoraal onderzoeker icri – ku Leuven 
Gastprofessor Vakgroep Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent

Pieter Verdegem Docent Media en ict - Universiteit Gent
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Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld

Ben Appel Directeur Business & Legal Affairs Medialaan Private Omroepfederatie

Ann Caluwaerts Senior Vice President Media & Public Affairs Telenet Cable Belgium

Annemie Drieskens Ondervoorzitter Gezinsbond vzw 
Voorzitter Europese koepel van de Gezinsorganisaties (Coface)

Gezinsbond

Liesbet Hauben Senior Legal Counsel, SBS Belgium Private Omroepfederatie

Frederic Logghe Expert Regulatory Affairs, Belgacom Belgacom

Sandrien Mampaey Legal en administration manager bij Vlaamse Nieuwsmedia Vlaamse Nieuwsmedia

Jan Moers Lobby & Press Officer Test-Aankoop 
Jan Moers voltooit het mandaat van Nico De Bie

Test-Aankoop

Ellen Onkelinx Directeur Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten (votp vzw) Vlaamse Onafhankelijke 
Televisieproducenten

Marc Peersmans Oprichter Hit fm Vlaanderen 
Oprichter radionetwerk Cool fm

Vlaamse Radio Vereniging

Bart Tureluren Manager The Ppress The Ppress

Jan Van Broeckhoven Voorzitter Antwerpse Televisie (atv) 
Voorzitter Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen 
(nortv)

nortv

Greta Van Moer Manager Medialicenties sabam sabam

Chris Van Roey ceo Unie van Belgische Adverteerders 
Vice-voorzitter Raad voor de Reclame

Raad voor de Reclame

Lut Vercruysse Directeur Corporate Strategy vrt Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep

Danny Vileyn Politiek redacteur en editorialist Brussel Deze Week 
Gastdocent – Erasmushogeschool Brussel

Vereniging van 
Vlaamse Journalisten



A ctiviteiten
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Werkgroep Culturele belangen 
> Januari tot en met mei 2014

In hun adviesvraag van 18 november 2013 vroegen 
Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams 
minister van Cultuur Joke Schauvliege de Strategische 
AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
(SARC) en de Strategische Adviesraad internationaal 
Vlaanderen (SARiV) om de culturele belangen van 
de Vlaamse Gemeenschap in kaart te brengen en 
prioriteiten te bepalen ter bescherming en promotie 
van deze belangen. 

Om een antwoord te geven op deze adviesvraag werd 
een gezamenlijke werkgroep opgestart met leden van 
beide raden. Deze werkgroep kwam 5 keer samen 
in de periode januari tot mei 2014. In het advies 
van 28 mei geven de raden een aanzet tot visie met 
betrekking tot internationaal cultuurbeleid en een 
aantal gelijkwaardige doelstellingen. Er worden ook 
een aantal randvoorwaarden en criteria aangehaald, 
om vervolgens tot een aantal beleidsaanbevelingen te 
komen. Het advies kwam tot stand na bevraging van 
relevante actoren en een vergelijkende analyse met 
andere landen of regio’s. 

 

Ontmoeting Nederlandse Nationale Jeugdraad  
> 22 april 2014

De Nederlandse Nationale Jeugdraad bracht op 
22 april een werkbezoek aan Vlaanderen en vroeg 
een onderhoud met de SARC. Samen met Freddy 
Evens, secretaris van de SARiV, werd de werking 
van strategische adviesraden toegelicht: hoe komen 
adviezen tot stand, hoe verloopt de inspraak van 
belangenorganisaties, etc. Uiteraard was er ook tijd om 
de werking van de Nederlandse Nationale Jeugdraad te 
bevragen. 

Ontmoeting Setorraad Media en Nederlandse 
Kamercommisie 
> 10 juli 2014

Op 10 juli 2014 bezocht een delegatie van de Vaste 
Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
uit Nederland de Cluster Media van het Departement 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Namens de SARC 
bracht directeur Iris Van Riet een toelichting van de 
werking van de raad. De voorzitter van de Sectorraad 
Media, Simon Delaere, ging vervolgens dieper in op 
enkele adviezen en werkzaamheden van de sectorraad.
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Ontmoeting met Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz 
> 27 augustus 2014

Op initiatief van Vlaams minister Sven Gatz had de 
SARC op 27 augustus 2014 een ontmoeting met Vlaams 
minister Gatz en kabinetschef Luc Jansegers. 

De voorzitter en algemeen secretaris van de SARC 
gaven toelichting bij de werking en de rol van de SARC 
als strategische adviesraad en bij enkele toekomstige 
initiatieven. Er was ook tijd om dieper in te gaan op een 
aantal inhoudelijke thema’s.

Zelfscan  
> Zomer 2014

Vier jaar na de eerste zelfscan of zelfevaluatie in 2010 
organiseerde de SARC opnieuw een bevraging van zijn 
leden. Het doel van een hernieuwde uitvoering van 
de zelfscan was tweeledig. Enerzijds kan deze nieuwe 
‘stand van zaken’ vergeleken worden met de situatie 
van vier jaar geleden. Anderzijds geeft het een beeld 
van hoe de leden in de huidige samenstelling hun werk 
in de raad ervaren op vlak van onder andere belasting, 
impact van advisering, betrokkenheid bij het proces 
van advisering enzovoort. De resultaten van de zelfscan 
werden plenair besproken in de afzonderlijke raden.

Uit de zelfscan bleek dat de verschillende sectorraden 
en de Algemene Raad positief staan ten opzichte van de 
werking van de SARC. Globaal genomen zijn de leden 
tevreden over de bijdrage die ze zelf kunnen leveren aan 
het adviesproces, over de timing en het management 
van het adviesproces, over de ondersteuning vanuit 
het secretariaat en over de impact en respons van 
de adviezen. Het valt op dat enkele verbeteracties 
die werden op touw gezet na de bevraging van 2010 
resultaat hebben opgeleverd.

Over de resultaten van de zelfscan wordt in de loop van 
2015 een brochure uitgebracht.

Beroepscommissie Sociaal-Cultureel 
Volwassenenwerk 
> November 2014

Overeenkomstig artikel 59 van het besluit van 
de Vlaamse Regering houdende de uitvoering 
van het decreet betreffende het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk legde de Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk van de SARC een lijst voor met deskundigen 
uit opleidingsinstituten. Uit deze lijst selecteerde 
de minister voor Cultuur vervolgens vijf leden, die 
samen de beroepscommissie vormden. Bovendien 
stelt het evaluatiemodel dat het secretariaat van de 
beroepscommissie gebeurt door het secretariaat van 
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de SARC. De beroepscommissie behandelde de 11 
dossiers van organisaties die beroep aantekenden 
tegen de inhoud van het eindevaluatieverslag. Na 
overhandiging aan de minister voor Cultuur nam deze 
een eindbeslissing op basis van het volledige dossier. 
De minister volgde integraal de adviezen van de 
beroepscommissie, waardoor 5 organisaties alsnog een 
positieve beoordeling kregen.



Vergaderingen
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Algemene Raad

De Algemene Raad telt 13 leden. Hij is 
samengesteld uit vier onafhankelijke 
deskundigen, een vertegenwoordiger 
van de Vlaamse Jeugdraad, alsook twee 
afgevaardigden per sectorraad.

Werkgroepen 
Algemene Raad

Werkgroep Groenboek Zesde 
Staatshervorming
Luk Verschueren, voorzitter
Sophie Cools, Simon Delaere, Luc Delrue, 
Pedro De Bruyckere, Frie De Greef, Geert 
Goubert, Jan Korthoudt, Tom Lemahieu, 
Carolien Patyn, Hugo Vanden Driessche, 
Carlo Van Baelen, Greta Van Moer, Dirk 
Verbist, Pieter Verdegem, Filip Verneert,  
leden

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

15 januari 2014 10

26 maart 2014 7

14 mei 2014 5

2 oktober 2014 10

19 november 2014 7

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

10 januari 2014 7

Werkgroep Productie en Spreiding
Luk Verschueren, voorzitter
Herman Baeten, Luc Delrue, Bram Gyoot, 
Tom Lemahieu, Esther Maas, Geert Puype, 
Annick Schramme, Carlo Van Baelen, Piet 
Van Loocke, Hugo Vanden Driessche, Bieke 
Vanlerberghe, Dirk Verbist, leden

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

12 juni 2014 10

24 september 2014 8

17 december 2014 6
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Werkgroepvergaderingen 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Werkgroep Culturele belangen
Annick Schramme, mede-voorzitter
Luc Delrue, Jari Demeulemeester, 
Liesbeth De Winter, Tom Lemahieu, Jorijn 
Neyrinck, Carlo Van Baelen, Dirk Verbist, 
Luk Verschueren, leden

De vergaderingen waren in samenwerking 
met de Strategische AdviesRaad 
internationaal Vlaanderen (SARiV). Freddy 
Evens, algemeen secretaris SARiV, was 
mede-voorzitter van de werkgroep. 
Het aantal aanwezige leden refereert naar 
de SARC-leden

VERGADERINGEN

Datum Aantal aanwezige leden

27 januari 2014 6

26 februari 2014 5

28 maart 2014 3

7 mei 2014 5

19 mei 2014 5



- 30 -

Vast Bureau

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is 
samengesteld uit de algemeen voorzitter, 
vertegenwoordigers van de sectorraden en 
de algemeen secretaris (met raadgevende 
stem). 

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

3 maart 2014 5

5 juni 2014 6

26 augustus 2014 5

16 oktober 2014 6

9 december 2014 5

Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed telt 
19 leden, waarvan 9 onafhankelijke 
deskundigen en 10 vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld.

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

28 januari 2014 12

25 februari 2014 12

25 maart 2014 12

27 mei 2014 6

26 juni 2014 8

23 september 2014 12

28 oktober 2014 14

25 november 2014 11

16 december 2014 10

Werkgroepen 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Werkgroep uitvoeringsbesluiten 
Onroerend Erfgoeddecreet
Heidi De Nijn, voorzitter
Noël Geirnaert, Johan Penson, leden

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

13 februari 2014 2



- 31 -

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed bestaat uit 2 leden.
Heidi De Nijn, voorzitter
Herman Baeten, ondervoorzitter

Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk telt 
19 leden, waaronder 8 onafhankelijke 
deskundigen en 11 vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld.

Werkgroep Overleg Kunstendecreet - 
strategische visienota
Herman Baeten, voorzitter
Luc Delrue, Carlo Van Baelen, Hugo 
Vanden Driessche, leden

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

1 september 2014 2

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

8 december 2014 4

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

16 januari 2014 14

6 februari 2014 10

8 mei 2014 11

12 juni 2014 14

5 september 2014 14

2 oktober 2014 13

6 november 2014 8

4 december 2014 12
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Vlaamse Sportraad

De Vlaamse Sportraad telt 19 leden, 
waarvan 9 onafhankelijke deskundigen 
en 10 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld.

Agendagroep 

De agendagroep van de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk telt 3 leden en bereidt de 
agenda van de plenaire vergaderingen 
inhoudelijk voor.
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Tom Lemahieu, leden

Werkgroepen Vlaamse 
Sportraad 

Werkgroep Vlaamse Sportprijzen
Geert Goubert, voorzitter
Frank Bulcaen, Jesse Stroobants, Koenraad 
Hoeyberghs, leden.

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

6 januari 2014 3

20 februari 2014 2

14 maart 2014 3

3 april 2014 2

16 mei 2014 2

27 augustus 2014 2

18 september 2014 3

24 oktober 2014 2

21 november 2014 2

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

28 januari 2014 12

20 februari 2014 14

7 april 2014 10

22 mei 2014 13

19 juni 2014 12

18 september 2014 14

4 november 2014 7

18 december 2014 12

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

17 februari 2014 4
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Werkgroep Sportfederaties
Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, David De Vlieger, Jan 
Korthoudt, Jesse Stroobants, Hilde Van 
Cauwenberghe, Bart Vanreusel, Line 
Dumoulin, Koenraad Hoeyberghs, leden

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse 
Sportraad telt 5 leden, die de agenda van 
de plenaire vergaderingen inhoudelijk 
voorbereiden.
Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, Geert Goubert, 
Jan Korthoudt, Mia Maes, leden

Sectorraad Media

De Sectorraad Media telt 19 leden 
waarvan 4 onafhankelijke deskundigen 
en 15 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. 

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

19 juni 2014 6

21 augustus 2014 8

29 september 2014 6

23 oktober 2014 5

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

21 januari 2014 5

10 februari 2014 4

18 maart 2014 5

9 mei 2014 5

10 juni 2014 4

26 juni 2014 3

21 augustus 2014 5

13 oktober 2014 5

22 november 2014 5

VERGADERINGEN

Datum Aantal 
aanwezige 
leden

23 januari 2014 13

27 februari 2014 12

27 maart 2014 9

24 april 2014 9

22 mei 2014 11

25 september 2014 11

16 oktober 2014 10

13 november 2014 10

18 december 2014 10



Adviezen
In totaal bracht de SARC in 2014 36 adviezen uit, waarvan de 

Algemene Raad er 9 coördineerde. Waar nodig vindt er een intensieve 
samenwerking plaats tussen de verschillende raden van de SARC, onder 

coördinatie van de Algemene Raad. Vermits iedere raad vanuit zijn 
sectorale expertise een bijdrage levert, houdt deze samenwerking een 

meerwaarde in voor de gedegenheid van de geleverde adviezen. 



- 35 -

Algemene Raad

initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over de wijziging van het decreet Vlaams 
Audiovisueel Fonds  
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed en de Sectorraad Media 

27.01.14 Gewoon Binnen termijn

Eigen initiatief Advies over Goed Bestuur in de sectoren CJSM 22.01.14 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Briefadvies over de hervorming van de strategische 
adviesraden – derde fase 

27.01.14 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van besluit houdende 
wijziging van diverse bepalingen betreffende de 
uitvoering van het Participatiedecreet 
Met medewerking van de Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk en de Vlaamse Sportraad

27.02.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister-president 
Kris Peeters

Advies over het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de 
Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media

26.03.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140117-advies-wijziging-decreet-VAF.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140122_AR_AdviesGoedBestuur_CJSM.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140127_Briefadvies_SARC_advieslandschap.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140227-advies-wijziging-uitvoeringsbesluit-participatiedecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140326-SARC-advies-groenboek-zesde-staatshervorming.pdf


- 36 -

initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van besluit ter uitvoering 
van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal 
cultuurbeleid 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

16.05.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister-president 
Kris Peeters en 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over de culturele belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 
i.s.m. de Strategische Adviesraad internationaal 
Vlaanderen (SARiV)  

28.05.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Eigen initiatief Advies over het Vlaams Instituut voor Archivering 
(VIAA) 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed en de Sectorraad Media

13.06.14 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Annemie 
Turtelboom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing 
van de begroting 2014 – hoofdstukken 8, 9 en 11 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de 
Sectorraad Media

14.10.14 Spoed Binnen termijn

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140516-advies-ontwerp-van-besluit-lokaal-cultuurbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140528-advies-culturele-belangen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140613-Advies-VIAA.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-aanpassing-begroting-2014.pdf
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initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van minis-
ter Annemie Turtel-
boom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 – 
hoofdstukken 15 en 19 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de 
Vlaamse Sportraad

14.10.14 Spoed Binnen termijn

Eigen initiatief Op zoek naar de verbindingen tussen Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media: analyse van de beleidsnota’s 2014-
2019

21.11.14 n.v.t. n.v.t..

Eigen initiatief Adviezen over de beleidsnota’s CJSM gebundeld 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de 
Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media

26.11.14 n.v.t. n.v.t.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-begroting-2015.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141121-AR-advies-beleidsnotas2014-2019.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141126-adviezen-beleidsnotas-samengevoegd.pdf
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Sectorraad Kunsten en Erfgoed

initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies over de wijziging van het decreet Vlaams 
Audiovisueel Fonds  
Gecoördineerd door de Algemene Raad

17.01.14 Gewoon Binnen termijn

Eigen initiatief Advies ‘Bouwen aan culturele ruimtes. Technische 
prioriteiten voor culturele infrastructuur’

17.01.14 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister 
Geert Bourgeois

Advies over de uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed 21.02.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies over het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het 
Kunstendecreet 

05.03.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Op vraag van  
minister-president 
Kris Peeters

Advies over het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

26.03.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van besluit ter uitvoering 
van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal 
cultuurbeleid 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

16.05.14 Gewoon Binnen termijn

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140117-advies-wijziging-decreet-VAF.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20140117-advies-bouwen-aan-culturele-ruimtes.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20140221-advies-uitvoeringsbesluiten-onroerend-erfgoed.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20140305-advies-uitvoeringsbesluit-Kunstendecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140326-SARC-advies-groenboek-zesde-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140516-advies-ontwerp-van-besluit-lokaal-cultuurbeleid.pdf
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initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
minister-president 
Kris Peeters en 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over de culturele belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap 
Gecoördineerd door de Algemene Raad 
i.s.m. de Strategische Adviesraad internationaal 
Vlaanderen (SARiV)

28.05.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Eigen initiatief Advies over het Vlaams Instituut voor Archivering 
(VIAA) 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.06.14 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over het Regeerakkoord van de Vlaamse 
Regering voor wat betreft een complementair kunsten- 
en cultureel erfgoedbeleid en over de geplande 
besparingen

26.09.14 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Annemie 
Turtelboom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing 
van de begroting 2014 – hoofdstukken 8, 9 en 11 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de 
Sectorraad Media

14.10.14 Spoed Binnen termijn

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140528-advies-culturele-belangen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140613-Advies-VIAA.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20140926-advies-plannen-complementair-KE-beleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-aanpassing-begroting-2014.pdf
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initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
minister Annemie 
Turtelboom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 – 
hoofdstukken 15 en 19 
Met medewerking van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de 
Vlaamse Sportraad

14.10.14 Spoed Binnen termijn

Eigen initiatief Advies over de RSZ-doelgroepenkorting voor 
kunstenaars 

05.11.14 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over de Beleidsnota Cultuur 2014-2019 10.11.14 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Adviezen over de beleidsnota’s CJSM gebundeld 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

26.11.14 n.v.t. n.v.t.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-begroting-2015.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20141105_advies_kunstenaarskorting.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20141110-advies-beleidsnota-cultuur.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141126-adviezen-beleidsnotas-samengevoegd.pdf
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Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk

Initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

Datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van besluit bij het decreet 
amateurkunsten

20.01.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij voorontwerp van besluit van de Vlaamse Re-
gering tot wijziging van artikel 6 en 18 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 tot 
uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende 
erkenning van de Vlaamse Gebarentaal

17.02.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies bij het voorontwerp van besluit ter uitvoering 
van het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal 
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid, wat betreft de bepaling van de 
modaliteiten van toekenning van de subsidies 

17.02.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van besluit houdende 
wijziging van diverse bepalingen betreffende de 
uitvoering van het Participatiedecreet 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

27.02.14 Gewoon Binnen termijn

Eigen initiatief Advies over de UiTPAS 05.03.14 n.v.t. n.v.t.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140120-advies-voorontwerp-van-besluit-amateurkunsten.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140217-advies-Uitvoeringsbesluit-Vlaamse-Gebarentaal.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140217-advies-lokaal-en-provinciaal-jeugdbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140227-advies-wijziging-uitvoeringsbesluit-participatiedecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140227-advies-wijziging-uitvoeringsbesluit-participatiedecreet.pdf
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initiatief 
advies

voorwerp 
advies

datum 
advies

advies 
termijn

binnen 
termijn

link

Op vraag van 
minister 
Pascal Smet

Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de kadervormingstrajecten, 
vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 
januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid 

12.03.14 Spoed Binnen termijn

Op vraag van 
minister-president 
Kris Peeters

Advies over het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

26.03.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van besluit ter uitvoering 
van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal 
cultuurbeleid 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

16.05.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister-president 
Kris Peeters en 
minister 
Joke Schauvliege

Advies over de culturele belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap 
Gecoördineerd door de Algemene Raad 
i.s.m. de Strategische Adviesraad internationaal Vlaan-
deren (SARiV)

28.05.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Eigen initiaief Advies bij het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 
2014-2019 wat betreft het overhevelen van subsidies 
voor lokaal cultuur- en jeugdbeleid aan lokale besturen 
naar het Gemeentefonds

17.09.14 n.v.t. n.v.t.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140312-advies-ontwerp-van-besluit-kadervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140326-SARC-advies-groenboek-zesde-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140516-advies-ontwerp-van-besluit-lokaal-cultuurbeleid.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140528-advies-culturele-belangen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140917-advies-overheveling-middelen-naar-gemeentefonds.pdf
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Initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

Datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister Annemie 
Turtelboom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing 
van de begroting 2014 – hoofdstukken 8, 9 en 11 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

14.10.14 Spoed Binnen termijn

Op vraag van 
minister Annemie 
Turtelboom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 – 
hoofdstukken 15 en 19 
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

14.10.14 Spoed Binnen termijn

Eigen initiatief Toetsing van de beleidsnota’s Cultuur en Jeugd 2014-
2019 aan eerdere adviezen van de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk

12.11.14 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
het Agentschap 
Sociaal-Cultureel 
Werk voor Jeugd 
en Volwassenen

Advies betreffende het profiel van de leden van de 
adviescommissie bewegingen

19.11.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Eigen initiatief Advies over de Beleidsnota’s Cultuur en Jeugd 2014-
2019

25.11.14 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Adviezen over de Beleidsnota’s CJSM gebundeld  
Gecoordineerd door de Algemene Raad

26.11.14 n.v.t. n.v.t.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-aanpassing-begroting-2014.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-begroting-2015.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20141112-toetsing-beleidsnotas-aan-eerdere-adviezen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20141119-advies-profiel-adviescommissie-bewegingen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20141125-advies-beleidsnotas-cultuur-en-jeugd-2014-2019.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141126-adviezen-beleidsnotas-samengevoegd.pdf
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Vlaamse Sportraad

Initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

Datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister Philippe 
Muyters

Advies bij het voorontwerp van besluit bij de 
uitvoering van het decreet inzake gezond en ethisch 
sporten

10.02.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister 
Joke Schauvliege

Advies bij het voorontwerp van besluit houdende wij-
ziging van diverse bepalingen betreffende de uitvoe-
ring van het Participatiedecreet 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

27.02.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij het voorontwerp van besluit wijziging 
uitvoering Antidopingdecreet

24.03.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister-president 
Kris Peeters

Advies over het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

26.03.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Op vraag van 
minister 
Philippe Muyters

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
instemming met het Samenwerkingsakkoord tot 
wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 
december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap 
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
betreffende dopingpreventie en -bestrijding

26.06.14 Volgens 
afspraak 

Binnen termijn

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/326-09_UitvoeringGES-decreet_Advies_Vlaamse_Sportraad.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140227-advies-wijziging-uitvoeringsbesluit-participatiedecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20140324-329-06-wijziging-UB-antidopingdecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140326-SARC-advies-groenboek-zesde-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20140627-338-11-wijziging-samenwerkingakkoord-dopingpreventie-en-bestrijding.pdf
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Initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

Datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister Philippe 
Muyters

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 
2012 aan Code 2015

26.06.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Op vraag van 
minister Philippe 
Muyters

Advies bij Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de 
Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het 
Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord over Sport (EPAS). 
i i.s.m. de Strategische Adviesraad internationaal 
Vlaanderen (SARiV)

03.07.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister Annemie 
Turtelboom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 – 
hoofdstukken 15 en 19 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

14.10.14 Spoed Binnen  termijn

Eigen initiatief Advies bij de Beleidsnota Sport 2014-2019 ‘Door 
Samenspel Winnen’

14.11.14 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Adviezen over de beleidsnota’s CJSM gebundeld 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

26.11.14 n.v.t. n.v.t.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20140627-339-10-wijziging-Antidopingdecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20140703_EPAS_Sport_advies_SARC_SARiV.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-begroting-2015.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20141114-advies-beleidsbrief-sport-2014-2019.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141126-adviezen-beleidsnotas-samengevoegd.pdf
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Sectorraad Media

Initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

Datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies over de wijziging van het decreet Vlaams 
Audiovisueel Fonds  
Gecoördineerd door de Algemene Raad

17.01.14 Gewoon Binnen termijn

Op vraag van 
minister-president 
Kris Peeters

Advies over het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

26.03.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Eigen initiatief Advies bij het ontwerp van besluit betreffende de 
regionale omroeporganisaties ter uitvoering van 
artikel 166/ 1 van het decreet van 27 maart 2009 
betreffende radio-omroep en televisie

22.04.14 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister 
Ingrid Lieten

Advies ‘Naar een nieuw Vlaams radiolandschap in 
2016’

10.06.14 Volgens 
afspraak

Binnen termijn

Eigen initiatief Advies over het Vlaams Instituut voor Archivering 
(VIAA) 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.06.14 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Annemie 
Turtelboom

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing 
van de begroting 2014 – hoofdstukken 8, 9 en 11 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

14.10.14 Spoed Binnen termijn

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140117-advies-wijziging-decreet-VAF.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140326-SARC-advies-groenboek-zesde-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20140422-advies-UVB-regionale-omroepen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20140610-advies-radiolandschap.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140613-Advies-VIAA.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-aanpassing-begroting-2014.pdf
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Initiatief 
advies

Voorwerp 
advies

Datum 
advies

Advies-
termijn

Binnen 
termijn

Link

Eigen initiatief Advies over de Beleidsnota Media 2014-2019 21.11.14 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Adviezen over de beleidsnota’s CJSM gebundeld 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

26.11.14 n.v.t. n.v.t.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20141121-advies-beleidsnota-media-2014-2019.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141126-adviezen-beleidsnotas-samengevoegd.pdf


Doorwerking 
van adviezen

De SARC volgt graag op wat er uiteindelijk met de adviezen gebeurt. 
In welke mate hebben de adviezen van de SARC de beleidsmakers 

geïnspireerd? Heeft het advies tot aanpassingen geleid in 
decreten, besluiten, nota’s, of heeft het advies invloed gehad op de 

parlementaire besprekingen? 

Hierna volgt een overzicht van de meest markante reacties in 2014 op 
de adviezen die de SARC heeft uitgebracht.
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Reacties op de sarc-adviezen

> Advies bij de tweede nota vernieuwing van het deeltijds 
kunstonderwijs (29 maart 2013)

In 2013 gaf de Algemene Raad in samenwerking 
met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de 
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies 
bij de tweede nota vernieuwing van het deeltijds 
kunstonderwijs 

De regering heeft beslist op 23 mei 2014 beslist dat 
er (voorlopig) geen grote hervorming meer komt. 
Er worden slechts een klein aantal wijzigingen 
doorgevoerd.

> Advies over de sportieve consequenties van de interne 
staatshervorming (20 juni 2013)

Op 20 juni 2013 bracht de Vlaamse Sportraad 
op eigen initiatief een advies uit met betrekking 
tot de sportieve consequenties van de interne 
staatshervorming 

In de commissievergadering van 17 oktober 2013 gaf 
dit advies reeds aanleiding tot een vraag om uitleg in 
het Vlaams Parlement.

Tijdens de commissievergadering van 4 december 2014  
komt de kwestie terug ter sprake naar aanleiding van 
de interne staatshervorming en de verevening van de 
provinciale middelen voor sport naar het Vlaamse of 

stedelijke niveau. Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Imade Annouri vraagt onder andere om duidelijkheid 
over wat er met de middelen is gebeurd van de eerste 
verevening (2013) en hoe de middelen terug naar de 
sportsector zijn gegaan. Het parlementslid verwijst 
daarbij twee keer naar het advies van de Vlaamse 
Sportraad. Minister Philippe Muyters verzekert dat 
de provinciale middelen (totaal: 3,643 miljoen EUR) 
die van de provincies naar Vlaanderen zijn gekomen 
integraal worden ingezet voor sport.

> Advies over de wijziging van het Mediadecreet m.b.t. 
de regionale televisie-omroeporganisaties (28 augustus 
2013)

Op 28 augustus 2013 bracht de Sectorraad Media  
advies uit over de wijziging van het Mediadecreet 
met betrekking tot de regionale televisie-
omroeporganisaties.

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
(Commissie CJSM) bespreekt het ontwerp van 
decreet op 7 en 14 januari 2014. Op 7 januari worden 
beide initiatieven toegelicht. Op 14 januari volgt de 
bespreking en stemming.

In haar toelichting voor de Commissie CJSM  verwijst 
Vlaams minister Lieten naar het advies van de 
Sectorraad Media en het feit dat er in de nota aan de 
Vlaamse Regering hierop werd geantwoord. In zijn 
vragen aan de minister verwijst de heer Jurgen 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20130329-advies-2de-nota-DKO.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/309-05-Interne_staatshervorming-Sportieve_consequenties.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2013-2014/c0m032cul3-17102013.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2014-2015/commCUL-20141204-938881.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20130828-advies-regionale-omroepen.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2324-3.pdf
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Verstrepen naar het advies van de Sectorraad Media: 
“Het is trouwens opmerkelijk dat de minister punten 
van kritiek van de SARC en de Raad van State naast 
zich neerlegt. Blijkbaar moest snel decretaal worden 
ingegrepen om voor de regionale omroepen de gevolgen 
te verhelpen van het ontbreken van een gelijk speelveld 
in de distributiemarkt. Er werd evenmin geantwoord op 
de opmerking dat het moeilijk is om pro deo gemotiveerde 
bestuurders te vinden. In weerwil van de verschillen tussen 
de zendgebieden, werden de quota niet aangepast. Ook op 
het voorstel van de SARC om niet de helft maar een derde 
van de leden te vervangen, werd niet ingegaan.”

De minister antwoordt daarop dat “[d]e meeste vragen 
van de heer Verstrepen zullen beantwoord worden in het 
bijna gefinaliseerde uitvoeringsbesluit over de meting, 
dat thans wordt doorgepraat met de dienstenverdelers, de 
regionale zenders en de VRM.” 

Het ontwerp van decreet wordt aangenomen door de 
Commissie Media. 

> Advies over het voorontwerp van decreet buiten België 
brengen van cultuurgoederen (5 september 2013)

Op 5 september 2013 bracht de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed advies uit bij het voorontwerp van decreet 
voor het buiten België brengen van cultuurgoederen.

Rekening houdend met de adviezen van de SARC en 
de Topstukkenraad kiest de minister er uiteindelijk 
voor niet verder te gaan met dit decreet, maar in plaats 
daarvan het Topstukkendecreet te wijzigen. 

De wijziging van het Topstukkendecreet wordt op 13 
en 20 maart 2014 behandeld door de Commissie CJSM 
van het Vlaams Parlement. De minister gaat er dieper 
in op de adviezen van de SARC en de Topstukkenraad 
en de voorgestelde wijzigingen. Parlementslid Bart 
Caron stelde: “Het is goed dat de minister op dit punt (het 
vermijden van overmatige administratieve overlast, nvdr.) 
op het advies van de SARC is ingegaan.”

Op 2 april wordt het ontwerp behandeld door de 
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 
Parlementslid Marius Meremans noemt “de 
waarschuwing van de SARC voor onnodige 
administratieve lasten” een terechte bekommernis.

> Advies over de conceptnota ‘Doorgroeien in cultuur’ 
(6 december 2013)

De SARC (Algemene Raad in samenwerking met de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk) bracht in 2013 samen met 
de Vlor en de Vlaamse Jeugdraad advies uit over de 
conceptnota ‘Doorgroeien in cultuur’, een gezamenlijk 
initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke 
Schauvliege en Vlaams minister van Onderwijs Pascal 
Smet.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20130905-advies-uitvoer-cultuurgoederen.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2431-2.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2013-2014/plen031-02042014.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20131206-advies-conceptnota-doorgroeien-in-cultuur.pdf
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In een brief van 26 maart 2014 aan de raden gaan de 
ministers in op het advies. De reactie op de conceptnota 
‘Doorgroeien in Cultuur’ wordt scherp genoemd. Vaak 
worden terechte vragen en opmerkingen opgeworpen, 
op een aantal punten zijn ze het echter niet eens met de 
geleverde kritiek. Er wordt niet ingegaan op alle vragen 
en opmerkingen omdat dit te ver zou leiden.

Er wordt in de brief gewezen op de 
domeinoverschrijdende aanpak en een 
gemeenschappelijk gedragen visie. Deze uitgesproken 
transversale benadering is niet de weg van de minste 
weerstand, wel die van de grootste uitdaging en ambitie 
om van cultuureducatie een prioritair beleidsthema te 
maken.

In het advies werd gesteld dat de betrokken sectoren 
zich onvoldoende kunnen plaatsen en terugvinden 
in het voorgestelde kader. De ministers wijzen bij 
deze opmerking op het steunpuntenoverleg van de 
cultuursector en de bilaterale gesprekken, waarbij om 
input werd gevraagd. Daarnaast is ook de commissie 
Groeien in Cultuur samengesteld uit experten uit de 
verschillende betrokken domeinen (cultuur, jeugd 
en onderwijs) en is er ambtelijke afstemming via de 
Ambtelijke Coördinatie CultuurEducatie (ACCE).

De geplande hervorming van het DKO gebeurde ook 
in uitgebreid overleg met alle stakeholders. Omwille 
van efficiëntie en effectiviteit gebeurde de participatie 

aan deze beleidsvorming via bestaande structuren en 
overlegmomenten.

“We onthouden uit uw reactie vooral het belang dat de 
raden hechten aan cultuureducatie en de uitgestoken hand 
om er samen werk van te maken.”, zo zeggen de ministers 
nog. 

In het rapport ‘Screening van het beleidsinstrumenten 
inzake cultuureducatie binnen de beleidsvelden 
Cultuur en Jeugd’ van mei 2014 wordt het advies 
vermeld en sluit de Commissie Groeien in Cultuur 
zich aan bij de aanbeveling van de raden om het 
beleidskader cultuureducatie uit te breiden naar andere 
beleidsdomeinen: “De SARC (Strategische Adviesraad 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media), de VJR (Vlaamse 
Jeugdraad) en de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) wezen 
in hun gezamenlijk advies bij zowel Groeien in cultuur als 
Doorgroeien in cultuur dan ook op de noodzakelijkheid 
van een uitbreiding van het strategisch beleidskader 
cultuureducatie naar o.a. het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. De commissie Groeien in cultuur 
sluit zich hierbij aan en vindt dit prioritair voor de komende 
beleidsperiode.”

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/rapport-screening-van-het-beleidsinstrumentarium-inzake-cultuureducatie-binnen-de-beleidsvelden-cultuur-en-jeugd
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/rapport-screening-van-het-beleidsinstrumentarium-inzake-cultuureducatie-binnen-de-beleidsvelden-cultuur-en-jeugd
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/rapport-screening-van-het-beleidsinstrumentarium-inzake-cultuureducatie-binnen-de-beleidsvelden-cultuur-en-jeugd
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> Advies over de wijziging van het VAF-decreet (advies 
van 17 januari 2014)

Het advies van 17 januari 2014 over de wijzigingen 
aan het VAF-decreet, dat werd gecoördineerd door 
de Algemene Raad met samenwerking van de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad 
Media, bevatte enkele aandachtspunten voor de 
beheersovereenkomst (duidelijkheid over overgedragen 
opdrachten, aandacht voor artistieke kwaliteit, labeling 
van budgetten voor opdrachten en deelopdrachten en 
terbeschikkingstelling personeel via detachering).

De beheersovereenkomst die op 16 mei 2014 door de 
Vlaamse Regering werd goedgekeurd, komt in grote 
mate aan deze aandachtspunten tegemoet.

> Briefadvies over de hervorming van de strategische 
adviesraden (advies van 27 januari 2014)

De Algemene Raad formuleerde op 27 januari 2014 
een briefadvies over de hervorming van de strategische 
adviesraden .

In een voorstel van resolutie vragen enkele leden van de 
Commissie CJSM van het Vlaams Parlement eerst meer 
na te denken en een grondige evaluatie te maken in 
verband met de geplande hervormingen wat betreft de 
strategische adviesraden. De toelichting bij de resolutie 
is geïnspireerd door de adviezen van resp. de SARC, 

VLABEST en SARiV. Uit het advies van de SARC wordt 
omstandig geciteerd. 

Ook de resolutie zelf bevat passages die aansluiten bij 
het advies van de SARC, in het bijzonder:

2° bij het onderzoek naar efficiëntiewinsten na te gaan 
op welke wijze de bestaande adviesraden vandaag 
reeds efficiëntiewinsten boeken of hebben geboekt, 
en die te vergelijken met potentiële alternatieven qua 
administratieve inbedding;

4° bij een eventuele hervorming altijd de volgende 
uitgangspunten in acht te nemen: autonoom 
kunnen werken; ondersteund worden door een eigen 
secretariaat; toegang hebben tot relevante informatie 
en een positie bekleden in de beleidscyclus;

5° de effectiviteit van strategische advisering 
te verhogen door het moment in het 
besluitvormingsproces waarop advies wordt gevraagd, 
te vervroegen, namelijk naar een moment aan het begin 
van het proces en niet na de principiële goedkeuring 
door de Vlaamse Regering.

> Advies over het uitvoeringsbesluit GES-decreet (advies 
van 10 februari 2014)

In zijn advies van 10 februari 2014 oordeelde de 
Vlaamse Sportraad positief ten opzichte van het 
voorontwerp van besluit betreffende de uitvoering van 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140117-advies-wijziging-decreet-VAF.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140127_Briefadvies_SARC_advieslandschap.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2272-2.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/326-09_UitvoeringGES-decreet_Advies_Vlaamse_Sportraad.pdf
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het GES-decreet (decreet van 20 december 2013 inzake 
gezond en ethisch sporten). De Vlaamse Sportraad 
vond de tekst een geslaagde evenwichtsoefening 
waarbij de verantwoordelijkheid bedachtzaam verdeeld 
werd tussen de Vlaamse overheid, de sportsector en in 
eerste plaats de sporter. 

In het Vlaams Parlement geeft het advies van de 
Vlaamse Sportraad aanleiding tot een schriftelijke 
vraag. Op 18 februari 2014 vraagt Vlaams 
Volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouck Vlaams 
minister Philippe Muyters om een reactie op het 
advies. Op 21 maart 2014 geeft minister Muyters 
zijn schriftelijke reactie op de vraag van mevrouw 
Werbrouck.

Op vraag van de Vlaamse Sportraad werden enkele 
bepalingen aangepast of herzien:

- De Vlaamse Sportraad vroeg om met betrekking 
tot het begrip “sportorganisatie” te heroverwegen 
dat verplichtingen of sancties zouden worden 
opgelegd bij informele en niet-georganiseerde 
sportgemeenschappen. Bovendien achtte de Vlaamse 
Sportraad de huidige definitie van “sportorganisatie” 
nog bijzonder ruim en omvattend. Op basis van het 
advies van de Vlaamse Sportraad en het advies van 
de Raad van State, werd de notie sportorganisatie 
aangepast en beperkt bij de herwerking van het 
decreet. In de memorie van toelichting werd ook 

duidelijk gemaakt dat met de notie sportorganisatie 
geen informele afspraken inzake sportbeoefening 
(bijvoorbeeld met enkele vrienden gaan sporten) 
worden geviseerd.

- De voorwaarden waaraan een sportarts moet 
voldoen, werden op vraag van de Vlaamse Sportraad 
herbekeken. Dit leidde tot een schrapping van de 
voorwaarde voor een spirometrieopleiding. 

- De Vlaamse Sportraad was ook van mening dat deze 
voorwaarden goed moeten worden gecontroleerd. 
In het voorontwerp van besluit werd een bepaling 
toegevoegd zodat ambtenaren toegang zullen hebben 
tot de onderzoeksruimten en dossiers van de betrokken 
artsen voor controle op naleving van de voorwaarden.

- De Vlaamse Sportraad vroeg om aandacht te 
besteden aan de specificiteit van risicovechtsporten 
voor wat betreft gezond en ethisch sporten. Deze 
suggestie werd ter harte genomen en gaf aanleiding tot 
aanpassing van het voorontwerp van besluit.

- Twee technische opmerkingen gaven aanleiding tot 
wijziging. 

> Advies over de uitvoeringsbesluiten onroerend 
erfgoed (advies van 21 februari 2014)

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed gaf op 21 
februari 2014 advies bij de uitvoeringsbesluiten 
onroerend erfgoed. 

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action%3Fid%3D913878
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action%3Fid%3D913878
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20140221-advies-uitvoeringsbesluiten-onroerend-erfgoed.pdf
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De gewijzigde ontwerpbesluiten houden in de mate 
van het mogelijke en wenselijke rekening met de 
ontvangen adviezen. Er worden onder meer enkele 
definities verduidelijkt of uitgebreid (meer nadruk op 
ensemblewaarde in de definitie van cultuurgoederen, 
schrapping van materiaalkeuze van beeldhouwwerken 
en grafstenen uit de definitie van gespecialiseerde 
werkzaamheden, uitbreiding van de definitie van open 
erfgoed en een toevoeging dat “onderhoud gericht 
is op het duurzaam in een goede staat houden van 
het onroerend erfgoed” aan de definitie van regulier 
onderhoud). Ook wordt in het besluit duidelijker 
gesteld dat het advies van de provincie bij de erkenning 
als onroerenderfgoeddepot een verplicht te vragen 
advies is. Daarnaast wordt een formulering in verband 
met instandhouding en onderhoud aangepast omdat op 
basis van het advies van de SARC kon worden afgeleid 
dat de initiële formulering leidde tot verwarring met de 
zorgplicht. Tot slot wordt het verplicht inschakelen van 
orgels in het muziekonderwijs of in een concertcyclus  
geschrapt. Er wordt nu enkel nog bepaald dat het orgel 
op regelmatige basis bespeeld moet worden.

> Advies over de wijziging van het uitvoeringsbesluit 
Participatiedecreet (advies van 27 februari 2014)

Op 27 februari 2014 bracht de Algemene Raad in 
samenwerking met de Sectorraad Sociaal Cultureel 
Werk en de Vlaamse Sportraad advies uit over 

de wijziging van het uitvoeringsbesluit van het 
Participatiedecreet.

Het voorontwerp van uitvoeringsbesluit wordt op 9 mei 
2014 een tweede keer principieel goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering. In de nota aan de Vlaamse Regering 
wordt ingegaan op een aantal suggesties van de SARC:

- Wat betreft de regeling voor de participatieprojecten 
voor kansengroepen, vroeg de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk om het belang van het 
participatiebevorderende effect te laten prevaleren 
op het al dan niet ontvangen van werkingssubsidies. 
De raad stelde in dit verband dat het beoogde effect 
van de resultaten van het project belangrijker is dan 
de integratie van het project zelf. Deze opmerking 
strookt met de doelstellingen van de voorgestelde 
wijzigingen. De regering gaat in op deze vraag en past 
artikel 2, 4° aan door te expliciteren dat het moet 
gaan om het integreren van het project of de beoogde 
resultaten ervan in de reguliere werking.

- De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vroeg om 
stimuleringsmaatregelen naar het huidige aanbod 
podium te dynamiseren. Aan deze vraag wordt 
tegemoet gekomen.

- De Vlaamse Sportraad vroeg uitdrukkelijk om 
beslissingsbevoegdheid van de minister van Sport 
in alle dossiers waarbij sport betrokken is. Voor 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140227-advies-wijziging-uitvoeringsbesluit-participatiedecreet.pdf
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deze vraag wordt begrip getoond. De versterking 
van het transversale karakter van dit decreet wordt 
steeds vooropgesteld, zo ook op het niveau van 
beleidsbeslissingen. Waar het relevant is, worden 
beheersovereenkomsten getekend, en dus ook 
onderhandeld, door de betrokken ministers van 
Cultuur, Jeugd en Sport. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor de overeenkomsten met de participatie-
instellingen (CultuurNet Vlaanderen, Demos en De 
Rode Antraciet). Wat betreft de samenstelling van de 
beoordelingscommissie voor de participatieprojecten 
voor kansengroepen, benoemen de bevoegde 
ministers samen de leden van deze commissie. 
Ook op ambtelijk niveau is afstemming tussen de 
betrokken domeinen nodig. De Vlaamse Regering 
deelt mee dat de nodige afspraken daartoe zullen 
worden gemaakt.

> Advies over het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het 
Kunstendecreet (advies van 5 maart 2014)

Op 5 maart 2014 bracht de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed advies uit bij het ontwerp van 
uitvoeringsbesluit bij het Kunstendecreet. 

Er wordt op verschillende opmerkingen van de SARC 
ingegaan. Zo wordt onder meer de discipline beeldende 
kunst verruimd naar ‘beeldende en audiovisuele 
kunsten’. Daarnaast worden ook kleine wijzigingen 

aangebracht aan de werking van de commissies: de 
vergoeding voor de voorbereiding van een vergadering, 
prospecties en werkbezoeken wordt uitbetaald 
na de indiening van een voorbereidingsverslag, 
prospectieverslag of van het verslag van het 
werkbezoek. Ook zal een opvolgingssysteem 
geoperationaliseerd worden om te peilen naar de 
producties die de beoordelaars uit eigen beweging 
bezochten.

> Advies over de UiTPAS (advies van 5 maart 2014)

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht op 5 
maart 2014 advies uit over de UiTPAS .

De werkgroep Toeleiding (steunpunten van de 
cultuuraanbieders) bedankt de SARC voor het advies. 
De aanbevelingen zullen worden meegenomen in het 
verdere verloop van de werkgroep. CultuurNet zegt 
vereerd te zijn met de aandacht die de sectorraad 
schenkt aan de UiTPAS. In grote lijnen volgt 
CultuurNet ook het advies, mits enkele kanttekeningen. 
De sectorraad gaat in een schriftelijke reactie verder in 
op deze opmerkingen. 

> Advies bij het voorontwerp van besluit met betrekking 
tot kadervorming in het jeugdwerk (advies van 12 
maart 2014)

Op 12 maart 2014 bracht de Sectorraad Sociaal- 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20140305-advies-uitvoeringsbesluit-Kunstendecreet.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140305-advies-UiTPAS.pdf
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Cultureel Werk advies uit bij het voorontwerp 
van besluit met betrekking tot kadervorming in het 
jeugdwerk.

Op 21 maart 2014 hecht de Vlaamse Regering haar 
principiële goedkeuring aan het voorontwerp van 
besluit. In de nota aan de Vlaamse Regering wordt 
ingegaan op het advies van de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk. Aan een aantal adviespunten wordt 
niet tegemoet gekomen maar de minister van Jeugd 
erkent het belang van een evaluatie van de nieuwe 
regelgeving waarbij alle effecten voor de doelgroep in 
beeld worden gebracht. 

> Advies over het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming (advies van 26 maart 2014)

De Algemene Raad formuleerde, met medewerking 
van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de 
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse 
Sportraad en de Sectorraad Media, op 26 maart 
2014 advies bij het Groenboek implementatie zesde 
staatshervorming 

Op 20 juni 2014 wordt de verdeling van de 
bevoegdheden overgedragen in het kader van de zesde 
staatshervorming geagendeerd op de Vlaamse Regering. 
Met betrekking tot enkele van de bevoegdheden die 
in het advies van de SARC aan bod komen, wordt het 
volgende beslist:

-  De bevoegdheid prijsbeleid zal worden uitgeoefend 
door alle beleidsdomeinen voor die materies die 
onder hun bevoegdheid vallen. Dat is in lijn met het 
advies van de SARC en betekent concreet dat het 
prijzenbeleid teledistributie wordt toegewezen aan 
het beleidsdomein CJSM (mediabeleid), en dat de 
mogelijkheid bestaat voor de volgende minister van 
Cultuur om werk te maken van een gereglementeerde 
boekenprijs.

-  De bevoegdheid filmkeuring, die eerder toegevoegd 
was aan de bevoegdheid jeugdbeleid, wordt als 
afzonderlijke bevoegdheid toegewezen aan het 
beleidsdomein CJSM. 

Anders dan het voorstel uit het Groenboek 
implementatie zesde staatshervorming wordt de 
bevoegdheid voor dierenwelzijn toch niet bij het 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij ondergebracht, 
maar toegewezen aan de Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid.

> Advies bij het voorontwerp van uitvoeringsbesluit 
lokaal cultuurbeleid (advies van 16 mei 2014))

De Algemene Raad gaf, in samenwerking met de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk, op 16 mei 2014 advies 
bij het voorontwerp van uitvoeringsbesluit lokaal 
cultuurbeleid.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140312-advies-ontwerp-van-besluit-kadervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140326-SARC-advies-groenboek-zesde-staatshervorming.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140516-advies-ontwerp-van-besluit-lokaal-cultuurbeleid.pdf
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Op 4 juli 2014 keurt de Vlaamse Regering dit 
uitvoeringsbesluit definitief goed. In haar advies van 
16 mei 2014 verwees de SARC naar het advies van 
15 oktober 2013 bij het programmadecreet. Vanuit 
pragmatisch standpunt heeft de SARC geen bezwaren 
tegen de bepalingen maar vraagt aandacht voor de 
mogelijke administratieve lasten. Er wordt niet verder 
ingegaan op deze bezorgdheid.

> Advies Culturele belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap (advies van 28 mei 2014)

Op 28 mei 2014 brachten de SARC en de SARiV 
(Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen) 
advies uit over de culturele belangen van de Vlaamse 
Gemeenschap. De Algemene Raad, de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk van de SARC werkten mee aan dit 
advies. 

De secretarissen van de SARC en SARiV, Iris Van Riet 
en Freddy Evens, gaven tijdens een middagsessie 
op 15 september 2014 toelichting aan een dertigtal 
geïnteresseerden van het departement CJSM, de 
agentschappen, etc. Ook Dominique Savelkoul, 
kabinetsmedewerker Cultuur van Vlaams minister van 
Cultuur Gatz, woonde de toelichting bij. Aan de hand 
van een PowerPointpresentatie werd de inhoud van 
het advies in grote lijnen overlopen. Nadien kregen de 

aanwezigen de kans om vragen te stellen. 

Op 10 oktober 2014 werd het advies ook voorgesteld 
aan het managementcomité Internationaal 
Cultuurbeleid en Culturele Diplomatie.

> Advies over VIAA (advies van 13 juni 2014)

Het advies van 13 juni 2014 van de Algemene Raad 
in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed en de Sectorraad Media over het VIAA vindt 
heel snel weerklank in de sector. Er wordt op gewezen 
dat de aanbevelingen van de SARC in lijn zijn met deze 
uit het rapport Analyse van de digitale noden van culturele 
archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen.

> Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 
(advies van 26 juni 2014)

Op 26 juni 2014 bracht de Vlaamse Sportraad 
advies uit over het voorontwerp van decreet houdende 
aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 
2012. De Vlaamse Sportraad is tevreden dat het advies 
voor enkele wijzigingen in het voorontwerp van decreet 
heeft gezorgd:

-  De opmerkingen van de Vlaamse Sportraad in 
verband met de voorlopige schorsing worden in de mate 
van het mogelijke gevolgd. Zeer belangrijk is dat 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140528-advies-culturele-belangen.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20140613-Advies-VIAA.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20140627-339-10-wijziging-Antidopingdecreet.pdf
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de sporter voortaan kan gehoord worden vooraleer 
hem een voorlopige schorsing wordt opgelegd, naast de 
bestaande mogelijkheid om hem kort na de oplegging 
te horen.

- In de eerste herwerking van het voorontwerp van 
decreet werd gehoor gegeven aan de bezorgdheid van de 
Vlaamse Sportraad rond de aansprakelijkheidsrisico’s 
voor begeleiders. De Raad Van State heeft echter kritiek 
op de aanpassingen die hieruit voortvloeiden en de 
aanpassingen worden geschrapt.

- De vraag van de Vlaamse Sportraad voor een specifiek 
antidopingbeleid voor breedtesporters kan niet gevolgd 
worden. Het is immers een bewuste politieke keuze 
van Vlaanderen om de dopingvrije sportbeoefening 
ook voor de breedtesport te garanderen. Tijdens de 
bespreking van 11 december 2014 over de goedkeuring 
van het ontwerp van decreet in het Vlaams Parlement 
verklaart de minister van Sport zich echter bereid om 
eventueel in de toekomst een debat aan te gaan over 
een specifiek antidopingbeleid voor recreatiesport 
versus professionele sport.

- De Vlaamse Sportraad betreurde het gebrek 
aan voorafgaand overleg met de sportsector. Deze 
opmerking wordt ter harte genomen en na het 
advies van de Vlaamse Sportraad wordt overleg 
gepleegd met de Vlaamse Sportfederatie en het 
Vlaams Dopingtribunaal, waarbij een aantal 

mogelijke wijzigingen werden besproken en afspraken 
worden gemaakt omtrent de implementatie en de 
communicatie van de nieuwe regels.

- Tot slot worden een aantal punctuele opmerkingen 
gevolgd.

> Advies over het Samenwerkingsakkoord tussen de 
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de 
Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het 
Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord over Sport (EPAS) 
(advies van 3 juli 2014)

Op 3 juli 2014 bracht de Vlaamse Sportraad, 
in samenwerking met de Strategische Adviesraad 
internationaal Vlaanderen, advies uit bij het 
Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de 
Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het 
Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord over Sport (EPAS). 

Tijdens de bespreking van de Beleidsnota Sport in 
de Commissie CJSM in het Vlaams Parlement op 
20 november 2014, wordt kort verwezen naar dit 
advies. Minister Muyters wordt gevraagd naar zijn 
standpunt over toetreding tot het EPAS. Hij reageert 
daarbij op het advies van de Vlaamse Sportraad en de 
Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen. De 
minister heeft begrip voor de kritiek van de raden en de 
bedenkingen wat betreft de toegevoegde waarde van

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_plenaire/2014-2015/plen019-20141217-942097.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20140703_EPAS_Sport_advies_SARC_SARiV.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g15-8-d.pdf
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sport. De minister meent dat lidmaatschap een 
voorwaarde is om internationaal mee te tellen en acht 
het belangrijk dat Vlaanderen zijn rol op internationale 
fora maximaal invult. 

> Adviezen bij het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing 
van de begroting 2014 en het voorontwerp van decreet 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2015 (adviezen van 14 oktober 2014)

Op 14 oktober 2014 bracht de Algemene Raad 
advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing 
van de begroting 2014 (in samenwerking met de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Media)
en advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (in 
samenwerking met Sectorraad Kunsten en Erfgoed, 
de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de 
Vlaamse Sportraad).  

Op 17 oktober keurt de Vlaamse Regering de 
tweede aanpassing van de begroting 2014 en het 
programmadecreet begroting 2015 principieel goed. 
In de nota aan de Vlaamse Regering wordt melding 
gemaakt van een IKW op 15 oktober 2014. Tijdens 
deze vergadering werden artikelen aangepast naar 

aanleiding van het advies van de Raad van State 
en diverse adviesraden of naar aanleiding van de 
onderwijsonderhandelingen. 

De aanpassing met betrekking tot het Pensioenfonds 
van de VRT voorziet een afwijking om de activa op 
een latere datum over te dragen. De SARC adviseerde 
positief. Het artikel wordt aangepast op basis van het 
advies van de Raad van State, maar behoudt dezelfde 
finaliteit.

Bij het hoofdstuk omtrent de terugbetaling van 
kunstenaarstoelagen gaf de SARC positief advies. Het 
advies geeft geen aanleiding tot wijzigingen.

De SARC uitte haar bezorgdheden over de toekomst 
van het lokaal jeugdbeleid, maar het advies geeft geen 
aanleiding tot wijziging van de begroting 2014.

De SARC adviseerde positief over de oprichting 
van een Fonds CED-ECP, ter ondersteuning van 
de werking van de Creative Europe Desk en het 
Burgerschapscontactpunt. Het advies geeft geen 
aanleiding tot wijzigingen.

De SARC uitte haar bezorgdheid bij de afschaffing 
van het Provinciefonds en vraagt in zijn advies om 
de levensvatbaarheid en werking van organisaties en 
instellingen te vrijwaren. Bij het programmadecreet 
wordt omwille van de duidelijkheid en rechtszekerheid 
een extra wijziging doorgevoerd met betrekking tot 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-aanpassing-begroting-2014.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-aanpassing-begroting-2014.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-begroting-2015.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20141014-advies-programmadecreet-begroting-2015.pdf
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de uitbetaling van het saldo van de dotatie voor het 
begrotingsjaar 2013. De passage waarover de SARC 
adviseerde blijft ongewijzigd.

In een brief geeft de Vlaams minister voor Cultuur, 
Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz aan kennis te 
hebben genomen van het positieve advies aangaande 
het Pensioenfonds VRT en de bepaling over de 
terugbetaling van kunstenaarstoelagen. 

De minister verduidelijkt dat de aanpassing in 
het decreet betreffende het lokaal en provinciaal 
jeugdbeleid louter technisch van aard is en geen 
uitspraak doet over de over te hevelen middelen naar 
het Gemeentefonds.

De verdeling van de middelen voor media en 
cultuur uit het fonds CED-ECP maakt deel uit van 
de overeenkomsten met de Europese Commissie. 
De beoogde redelijke verdeling wordt hierdoor 
gewaarborgd.

Wat betreft het Provinciefonds, verwijst de minister 
naar een mededeling van 10 oktober van viceminister-
president Liesbeth Homans over de praktische aanpak 
van de overheveling. Minister Gatz wil tegen eind 2014 
de provinciale jeugd- en culturele instellingen en de 
taken en bevoegdheden in kaart brengen. Op basis van 
deze inventarisatie zullen taakstellingen afgebakend 
worden. Daarna wordt de ontvangende overheid 

aangeduid. Tijdens dit traject wordt in overleg gegaan 
met alle betrokken partners, waaronder ook de SARC.

De SARC volgt de concrete uitwerking in 2015 verder 
op.

> Advies  over de RSZ-doelgroepenkorting voor 
kunstenaars (advies van 5 november 2014)

Op 5 november 2014 bracht de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed een advies uit over de RSZ-
doelgroepenkorting voor kunstenaars 

In een brief over het advies deelt de SERV mee dit te 
agenderen op de eerstvolgende vergadering van het 
dagelijks bestuur: ‘Het dagelijks bestuur zal de conclusies 
en suggesties uit het advies van de SARC in overweging 
nemen tijdens de gesprekken betreffende het Banenpact. 
Het doelgroepenbeleid maakt deel uit van dit Banenpact.’

> Advies over de Beleidsnota Cultuur 2014-2019 (advies 
van 10 november 2014)

Op 10 november 2014 bracht de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed advies uit bij de Beleidsnota Cultuur 2014-
2019.

In het verslag van de Commissie CJSM van het Vlaams 
Parlement over de begroting 2015 en de beleidsnota’s 
wordt meermaals naar de SARC verwezen. 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20141105_advies_kunstenaarskorting.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20141110-advies-beleidsnota-cultuur.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g15-8-d.pdf
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Wat betreft de Beleidsnota Cultuur gaat het daarbij 
voornamelijk over het advies i.v.m. culturele 
infrastructuur om schade en renovatiebehoeften te 
inventariseren. Zowel mevrouw Caroline Bastiaens als 
de heer Bart Caron steunen de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed in deze oproep. Minister Sven Gatz reageert 
hierop dat er naast de inventaris voor het lokale 
niveau nog twee andere lagen van investerend beleid 
gehandhaafd zullen worden. Het Financieringsfonds 
voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven 
(FFEU) zal een aantal concrete projecten zoals het 
KMSKA, het Kasteel van Gaasbeek, deSingel en 
het M HKA ondersteunen, maar ook de stedelijke 
operagebouwen in Gent en Antwerpen. Die middelen 
zijn vrijgemaakt en beschikbaar. Daarnaast is nog 
tot 2016 het prioriteitenprogramma ten behoeve 
van onder andere theatertrekken, erfgoeddepots, 
digitalisering, filmvertoners en jeugdinfrastructuur in 
voege. Dan zal de minister samen met de administratie 
het initiatief nemen voor nieuwe prioriteiten en een 
inventarisatie.

Met betrekking tot lokale autonomie merkt mevrouw 
Caroline Bastiaens het volgende op: “De CD&V kijkt met 
veel belangstelling uit naar de resultaten van de paritaire 
commissie decentralisatie, die tegen maart 2015 concrete 
voorstellen moet formuleren om de lokale autonomie inzake 
cultuurbeleid te verhogen. Het betreft de keuze om de 
Vlaamse overheid minder sturend en meer stimulerend te 

laten optreden. In dat verband sluit mevrouw Bastiaens 
zich aan bij de oproep van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed naar aanleiding van de beleidsnota.”

> Advies over de Beleidsnota Sport (advies van 14 
november 2014)

De Vlaamse Sportraad bracht op 14 november 2014 
een advies uit bij de Beleidsnota Sport.

Tijdens de bespreking van de Beleidsnota Sport in de 
Commissie CJSM van het Vlaams Parlement op 20 
november 2014 wordt enkele keren verwezen naar het 
advies van de Vlaamse Sportraad, zowel door de leden 
van de commissie als door de Vlaams minister van 
Sport Philippe Muyters:

- De heer Marius Meremans verwijst naar het advies 
van de Vlaamse Sportraad bij de bespreking van de 
sterke sociale invalshoek van de Beleidsnota Sport. 
In het advies merkte de Vlaamse Sportraad op dat 
bijkomende ambities misschien het takenpakket van de 
sportsector zullen verzwaren en meende hij dat dit niet 
ten koste mag gaan van de financiering van sport als 
doel.

- De heer Marius Meremans verwijst eveneens naar de 
opmerking van de Vlaamse Sportraad wat betreft de 
recreatieve sportfederaties. 

- Tijdens de bespreking meent de heer Joris Poschet 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20141114-advies-beleidsbrief-sport-2014-2019.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g15-8-d.pdf
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dat Brussel onvoldoende aan bod komt. In zijn 
repliek verwijst de minister naar het advies van de 
Vlaamse Sportraad, die tevreden was met de aandacht 
voor sport in Brussel en de rol van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.

> Advies over de Beleidsnota Media (advies van 21 
november 2014)

Op 21 november 2014 bracht de Sectorraad Media 
advies uit bij de Beleidsnota Media 

Bij de besprekingen over de Beleidsnota Media in de 
Commissie CJSM van het Vlaams Parlement wordt er 
verwezen naar de vraag die de sectorraad formuleerde 
naar een meer concrete invulling van de bevoegdheid 
rond prijsregulering, die naar de Vlaamse overheid 
werd overgedragen bij de zesde staatshervorming. 
De minister bevestigt daarbij dat de administratie 
de overdracht aan het onderzoeken is. De bestaande 
federale regelgeving is niet de facto opgeheven. Er 
wordt nu nagegaan of de bestaande regelgeving blijft 
bestaan en of er bijkomende juridische initiatieven 
nodig zijn om ze te bekrachtigen – en zo een juridisch 
vacuüm te vermijden – of om ze juist bij te sturen.

In verband met de plannen voor de nieuwe 
beheersovereenkomst met de VRT wordt er door 
mevrouw Karin Brouwers op gewezen dat er ook een 
advies van de Sectorraad Media moet worden gevraagd. 

In het antwoord van de minister en als bijlage bij de 
bespreking wordt er meer concreet verwezen naar de 
timing en de planning van de werkzaamheden rond de 
beheersovereenkomst, ook wat betreft het advies van 
de SARC-Sectorraad Media. 

Tot slot verwijst mevrouw Katia Segers naar het feit dat 
in eerdere adviezen van de Sectorraad Media al vaker 
werd verwezen naar de mogelijke invoering van een 
Kijkwijzer-systeem en legt ze dat punt op tafel. 

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_media/adviezen/20141121-advies-beleidsnota-media-2014-2019.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g15-8-d.pdf


- 63 -

De SARC te gast in het Vlaams Parlement

De SARC, de Adviescommissie Kunsten en de 
Beoordelingscommissie Muziektheater werden door de 
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het 
Vlaams Parlement gevraagd een gemeenschappelijke 
nota te ontwikkelen over muziektheater in Vlaanderen. 
Deze nota werd op 26 maart 2014 tijdens een 
gedachtewisseling aan de parlementaire commissie 
voorgesteld.

Herman Baeten, ondervoorzitter van de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed, lichtte er de aanbevelingen van de 
sectorraad toe.

Lees hier de gemeenschappelijke nota en het verslag 
van de gedachtewisseling. 

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action%3Fid%3D923609
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De SARC communiceert op verschillende manieren over 
zijn adviezen en werking naar het brede publiek.

De website www.sarc.be wordt up to date gehouden 
met alle informatie over de SARC. Alle adviezen 
zijn openbaar en krijgen er een prominente plaats. 
Verder is er onder andere steeds de samenstelling en 
achtergrondinformatie over de raad te raadplegen. 

Nieuws over de SARC en zijn adviezen, activiteiten, 
samenstelling en andere relevante informatie, wordt 
eveneens verspreid via een digitale nieuwsbrief 
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/nieuwsbrief/
index.html. 

In 2014 verschenen er 10 nieuwsbrieven en een extra 
editie over het Memorandum voor de nieuwe Vlaamse 
regering, gelezen door meer dan 1800 abonnees. 

Wie wil inschrijven voor de nieuwsbrief, kan dat via 
http://www.cjsm.be/content/nieuwsbrieven-cjsm. 

Je kan de SARC ook volgen op Twitter @SARC_CJSM 
en op Facebook https://www.facebook.com/sarc.cjsm.

http://www.sarc.be
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/nieuwsbrief/index.html
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/nieuwsbrief/index.html
https://twitter.com/sarc_cjsm
https://www.facebook.com/sarc.cjsm
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