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Het jaarverslag 2017 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.

In 2017 kwamen de Algemene Raad en de 
sectorraden samen in 59 vergaderingen, 
waaronder 11 werkgroepvergaderingen. 
Er werden 43 adviezen uitgebracht, 
waarvan 12 gecoördineerde adviezen en 
18 adviezen op eigen initiatief.

De Algemene Raad bracht 17 adviezen 
uit waarvan 12 gecoördineerde 
adviezen, die tot stand kwamen na 
samenwerking met de sectorraden. 
Het samenbrengen van inzichten en 
expertise uit de verschillende sectoren 
levert een verrijkende kruisbestuiving op. 
Vakspecifieke kennis wordt gekoppeld 
aan een meer generieke benadering 
van thema’s en vraagstukken, met een 
genuanceerd debat en een onderbouwd 
advies als resultaat. In de gecoördineerde 
adviezen kwamen zeer uiteenlopende 

onderwerpen aan bod zoals een 
toekomstvisie op het ruimtegebruik in 
Vlaanderen of reflecties over het belang 
van een statuut voor semi-agorale arbeid 
in de CJSM-sectoren. Er ging verder 
ook veel aandacht naar de overdracht 
van de culturele competenties van 
de provincies met adviezen over 
een transitiereglement en over een 
ontwerp van decreet inzake bovenlokale 
cultuurwerking. Ook de Visie 2050, de 
langetermijnstrategie van de Vlaamse 
Regering, kwam in 2017 uitgebreid aan 
bod binnen de Algemene Raad. Hij 
formuleerde een globaal advies bij de 
7 startnota’s en wijdde daarnaast een 
apart advies aan de transitieprioriteit 
‘Zorg en samenleven in 2050’. 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
bracht het voorbije jaar 16 adviezen 
uit, waarvan 9 adviezen gecoördineerd 
werden door de Algemene Raad. De 
sectorraad besteedde dit jaar een 
groot deel van zijn vergaderingen aan 
de evaluatie van het Kunstendecreet 

en aan de verdere verfijning van het 
nieuwe beleidskader cultureel erfgoed, 
met o.a. een advies over de strategische 
visienota en het uitvoeringsbesluit. 
Wat betreft het Kunstendecreet 
adviseerde de sectorraad ook over een 
aanpassing van de remediëringstermijn 
en over de implementatie van twee 
projectoproepen, nl. innovatieve 
partnerprojecten en doorbraaktrajecten 
voor kunstenaars. Daarnaast werd ook 
aandacht besteed aan de wijziging van 
het FoCI-besluit, het uitvoeringsbesluit 
ter invoering van de gereglementeerde 
boekenprijs, de conceptnota aanvullende 
financiering en de hervormingen in 
het deeltijds kunstonderwijs. Tot slot 
kwamen ook enkele dossiers aan bod 
die voortvloeiden uit de overheveling 
van de provinciale bevoegdheden. In 
dat kader adviseerde de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed samen met de 
andere sectorraden en de Algemene 
Raad over het transitiereglement voor de 
subsidiëring van culturele projecten met 
een regionale uitstraling.
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De Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk bracht 20 adviezen uit in 
2017 waarvan 11 in samenwerking 
met andere sectorraden. Het jaar 
bracht duidelijkheid over het nieuw 
beleidskader sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. De sectorraad bracht 
zowel op vraag als op eigen initiatief 
advies uit bij de ontwerpen van decreet 
en het bijhorend ontwerp van besluit. 
Naast deze grondige hertekening voor 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk, 
boog de Sectorraad Sociaal Cultureel 
Werk zich in gemengde werkgroepen 
ook over transversale beleidskaders. De 
sectorraad werkte bijvoorbeeld intensief 
mee aan de adviezen over de hervorming 
van de culturele bovenbouw, het 
transitiereglement en het bovenlokaal 
cultuurbeleid, het decreet deeltijds 
kunstonderwijs en aanvullende 
financiering. De sectorraad werkte 
bovendien mee aan het advies over de 
visienota Statuut vrijetijdswerk / semi‐
agorale arbeid voor de sportbegeleider. 
De uitbreiding naar het brede sociaal-

cultureel veld middels het statuut 
verenigingswerk beroerde de gemoederen 
in het brede sociaal-culturele veld. 
De sectorraad sloot het jaar af met 
enkele kritische kanttekeningen bij het 
voorgestelde statuut. 

De Vlaamse Sportraad bracht 9 
adviezen uit in 2017, waarvan 3 adviezen 
gecoördineerd door de Algemene 
Raad. Dit jaar werkten de leden rond 
het thema sportinfrastructuur. Er 
werden drie opeenvolgende adviezen 
geformuleerd over het nieuwe decreet 
houdende de ondersteuning van 
bovenlokale sportinfrastructuur 
en topsportinfrastructuur: over 
het voorontwerp van decreet, het 
voorontwerp van besluit en het ontwerp 
van ministerieel besluit ter uitvoering 
van het besluit. In samenwerking met de 
Algemene Raad reflecteerde de Vlaamse 
Sportraad over transversale thema’s 
zoals ruimtelijke ordening (Witboek 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) en het 
statuut vrijetijdswerk. In 2017 brachten 

de leden ook enkele adviezen op eigen 
initiatief over thema’s die belangrijk zijn 
voor het Vlaamse sportbeleid: het vierde 
Topsportactieplan (TSAP IV), seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de sport 
en de overheveling van de provinciale 
sportbevoegdheden. 

Op de laatste plenaire vergadering van 
2017 zetten de leden Frank Bulcaen, reeds 
20 jaar lid en sinds 7 jaar voorzitter 
van de Vlaamse Sportraad, in de 
bloemetjes. De leden en het secretariaat 
van de SARC danken hem voor zijn 
dynamisch voorzitterschap en jarenlange 
engagement.

De Sectorraad Media bracht vorig 
jaar 7 adviezen uit, waarvan 3 in 
samenwerking met andere sectorraden. 
Het jaar startte met 2 adviezen in 
verband met het radiodossier: een advies 
bij het uitvoeringsbesluit over radio-
omroep en houdende wijzigingen van 
diverse besluiten over radio-omroep 
en bij het frequentiebesluit particuliere 
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radio-omroeporganisaties. Daarnaast 
bracht de Sectorraad Media 3 adviezen 
uit op eigen initiatief. Het advies over 
het audiovisueel en gamesteunbeleid had 
tot doel bij te dragen aan de discussie 
omtrent de nieuwe beheersovereenkomst 
met het Vlaams Audiovisueel Fonds 
(VAF) en diende tevens als input 
op een ruimere beleidsvisie op het 
audiovisueel steunbeleid. Het advies 
bij de conceptnota over de Vlaamse 
regionale televisieomroeporganisaties 
ging in op enkele van de voorstellen uit 
de conceptnota. De Sectorraad Media 
initieerde tot slot een advies over het 
Vlaamse mediawijsheidsbeleid, naar 
aanleiding van de vernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst met het 
Kenniscentrum Mediawijs, waarbij de 
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de 
Algemene Raad betrokken werden. 
 

Luk Verschueren
Algemeen voorzitter

JAARVERSLAG • 2017



Inleiding



11

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

De oprichting kadert binnen het 
decreet tot regeling van strategische 
adviesraden, van 18 juli 2003 (B.S. 22 
augustus 2003). 

Op 3 juli 2015 werd het decreet tot 
regeling van strategische adviesraden 
gewijzigd (B.S. 9 juli 2015), waardoor de 
SARC vanaf 1 januari 2016 niet langer 
een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, 
maar ingebed is in het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media. De 
taakomschrijving is niet gewijzigd en 
de inhoudelijke onafhankelijkheid blijft 
gegarandeerd. 

Vlaams minister van Werk, Economie, 
Innovatie en Sport Philippe Muyters en 
Vlaams minister van Cultuur, Media, 
Jeugd en Brussel Sven Gatz zijn de twee 
bevoegde ministers voor de legislatuur 
2014-2019.

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, 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.
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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 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).

SECRETARIAAT 

Het secretariaat telt vier beleidsmede-
werkers en een algemeen secretaris. 
De algemeen secretaris stuurt het 
secretariaat aan en fungeert tevens 
als secretaris van de Algemene Raad. 
De beleidsmedewerkers nemen de 
inhoudelijke ondersteuning van de vier 
sectorraden op zich. 

https://cjsm.be/sarc/index.shtml
https://cjsm.be/sarc/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
https://cjsm.be/sarc/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
https://cjsm.be/sarc/contact/index.html
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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. 

JAARVERSLAG • 2017
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1. 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, waaronder 
de voorzitter of ondervoorzitter.

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

Heidi De Nijn Departementshoofd Vrije Tijd stad Mechelen

Herman Smulders Voorzitter Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen (tot eind 2016)
Voorzitter European Confederation of Outdoor Employers
Zaakvoerder NES BVBA (tot eind 2016) 

Sofie Vandoninck Onderzoeksmedewerker Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven
Lid EU Kids Online Network 

VERTEGENWOORDIGER DE VLAAMSE JEUGDRAAD

Stefaan Vandelacluze Algemeen coördinator Mooss vzw

JAARVERSLAG • 2017
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AFGEVAARDIGDEN VAN DE SECTORRAAD KUNSTEN EN ERFGOED

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

Sigrid Bosmans Diensthoofd Musea en Erfgoed stad Mechelen 

AFGEVAARDIGDEN VAN DE SECTORRAAD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

Frie De Greef Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk en praktijklector  
Sociaal-Cultureel Werk - UCLL /Sociale School Heverlee

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

AFGEVAARDIGDEN VAN DE VLAAMSE SPORTRAAD

Sophie Cools Directeur Sport Vlaamse Sportfederatie

Piet Meneve Docent UGent
Gewezen directeur sportdienst Gent

AFGEVAARDIGDEN VAN DE SECTORRAAD MEDIA

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker SMIT - Vrije Universiteit Brussel

Tom Evens Docent Media-industrieën vakgroep Communicatiewetenschappen - UGent

JAARVERSLAG • 2017
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2. VAST BUREAU

Het Vast Bureau telt 6 leden. Het is samengesteld uit de voorzitter/ondervoorzitter van elke sectorraad 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 
(t.e.m. 31 december 2017)

Jorijn Neyrinck ondervoorzitter Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed

Coördinator Werkplaats immaterieel erfgoed 

Valerie Verdoodt ondervoorzitter Sectorraad Media Doctoral Researcher CiTiP - KU Leuven

Dirk Verbist ondervoorzitter Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk

Directeur De Federatie sociaal-cultureel werk

Gaëtan Poelman Algemeen secretaris SARC

JAARVERSLAG • 2017
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3. 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

Herman Baeten,
voorzitter

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

Jorijn Neyrinck,
ondervoorzitter

Coördinator Werkplaats immaterieel erfgoed

Jan Bloemen Zakelijk directeur Z33 Huis voor Actuele Kunst

Nathalie De Boelpaep Zakelijk directeur NT Gent

Bart Geerts Vicedecaan BAM & Internationalisering en docent LUCA School of Arts

Danielle Gielen Zelfstandig zaakvoerder
Docent PXL-Music

Peter Carpreau1 Conservator – afdelingshoofd Oude Kunst Museum M
Peter Carpreau voleindigt het mandaat van Tom Houtman

Walter Rycquart Algemeen directeur De Museumstichting

Liliane Vandenheede Verantwoordelijke sponsoring en externe relaties VAi - Docente Arteveldehogeschool

1   Bij ministerieel besluit van 29 november 2017.
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Leen Laconte Algemeen directeur Overleg 
Kunstenorganisaties

Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

Kurt Melens Business consultant De Zwarte 
Zwaan Com. Ven.

Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

Carine Dujardin Expert erfgoedbibliotheek 
KADOC, Documentatie- en 
Onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving (KU Leuven)

OLAV-Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen

Wim Meert Algemeen directeur CC Strombeek Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC)

Sigrid Bosmans Diensthoofd Musea en Erfgoed stad 
Mechelen

Overleg Cultureel Erfgoed (OCE)

Johan Penson Algemene leiding Needcompany
Manager InfraCult

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

Paul Verrept Auteur en illustrator Vlaamse Auteursvereniging

Elviera Velghe Directeur Fotomuseum Antwerpen Museumoverleg

Luc Nowé Directeur Poppunt Poppunt

Laura Debruyne Bedrijfsjuriste VOFTP Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten 
(VOFTP)

JAARVERSLAG • 2017
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4. SECTORRAAD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 

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

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

Frie De Greef, voorzitter Coördinator opleiding Sociaal-Cultureel Werk en praktijklector Sociaal-Cultureel Werk 
- UCLL /Sociale School Heverlee

Renato Cipriani Initiatiefnemer en mede-stichter vzw Internationaal Comité (IC-vzw)

Pedro De Bruyckere Docent en onderzoeker pedagogiek jongerencultuur - Arteveldehogeschool Gent

Danie De Sadeleer Bibliothecaris – afdelingshoofd openbare bibliotheek Leuven
(t.e.m. 31 oktober 2017)

Alexander Declercq Cultuurbeleidscoördinator Stad Ieper

Griet De Wachter2 Coördinatrice JES - Gent
Griet De Wachter voleindigt het mandaat van Piet Forger

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

An Rosiers Juriste Stad Gent
Bestuur EVA vzw

2   Bij ministerieel besluit van 15 juli 2016.
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Dirk Verbist,
ondervoorzitter

Directeur De Federatie sociaal-cultureel werk De Federatie sociaal-cultureel werk

Koenraad Allary Directeur Circuscentrum (Vlaams Centrum voor 
Circuskunsten vzw)

Vlaams Centrum voor Circuskunsten

Cindy Daems Directeur Cultuurcentrum De Adelberg, Lommel Vereniging Vlaamse Cultuur- en 
gemeenschapscentra

Liesbeth De Winter Adjunct-directeur De Federatie sociaal-cultureel werk De Federatie sociaal-cultureel werk

Isaak Dieleman3 Nationaal voorzitter bij KLJ
Isaak Dieleman voleindigt het mandaat van Gil 
Géron

Vlaamse Jeugdraad

Licorice Leroy4 Stafmedewerker armoedebeleid, Netwerk Tegen 
Armoede
Licorice Leroy voleindigt het mandaat van  
Carolien Patyn

Netwerk tegen Armoede

Stefaan Vandelacluze Algemeen coördinator Mooss vzw Vlaamse Jeugdraad

Ria Van Den Heuvel Algemeen directeur ZitStil vzw Vijftact

Lien Verwaeren Directeur Forum voor Amateurkunsten Forum voor Amateurkunsten

Filip Verneert Directeur Muziekmozaïek vzw Forum voor Amateurkunsten

Miet Withofs Bibliothecaris fusiebibliotheek (Bibliotheek Hasselt 
Limburg) : Afdelingshoofd BHL - vestiging Kuringen

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en 
Documentatie (VVBAD)

3 Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2017.
4 Bij ministerieel besluit van 15 juli 2016.
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5. 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 
(t.e.m. 31 december 2017)

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

Mia Maes Directeur Sport Kortrijk

Piet Meneve Docent UGent
Voormalig directeur sportdienst Gent

Dirk Van de Voorde Huisarts en erkend sportarts
Voormalig voorzitter Vlaamse Rugbybond

Charlotte Van Tuyckom Opleidingscoördinator van de bacheloropleiding Sport en Bewegen, Hogeschool 
West-Vlaanderen

Lore Vandevivere Coördinator Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

Bart Vanreusel Emeritus hoogleraar met opdracht aan de KU Leuven, Faculteit Bewegings- en 
Revalidatiewetenschappen (Faber)
Sportsocioloog

Line Verbeke Zaakvoerder Quarante
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Sophie Cools,
ondervoorzitter

Directeur Sport Vlaamse 
Sportfederatie

Vlaamse Sportfederatie

Ilse Arys Marketing- & Eventmanager 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen

Vlaamse Sportfederatie

Christophe Cools Diensthoofd Sport Mechelen Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

Jonas Heuts Grassroots manager Voetbal 
Vlaanderen 

Vlaamse Sportfederatie

Koenraad Hoeyberghs Topsportcoördinator Vlaamse 
Volleybalbond

Vlaamse Sportfederatie

Ingrid Peeters Directeur OKRA-SPORT+ 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

Michel De Herdt5 Diensthoofd Sportdienst Lier
Michel De Herdt voleindigt het 
mandaat van Helena Van Remoortel

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

Cindy Winters Directeur Sportdienst Leuven Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

5 Bij ministerieel besluit van 24 maart 2017.
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6. SECTORRAAD MEDIA

De Sectorraad Media telt 19 leden, waarvan 5 onafhankelijke deskundigen6 en 15 vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. 

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

Simon Delaere, voorzitter Senior Researcher bij imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel

Valerie Verdoodt, ondervoorzitter Doctoral Researcher CiTiP - KU Leuven

Tom Evens Docent Media-industrieën vakgroep Communicatiewetenschappen - UGent

Hilde Van den Bulck7 Hoogleraar Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen
Hilde Van den Bulck voleindigt het mandaat van Stefaan Peeters

Ioan Kaes8 Adviseur PlayRight+

6 Sinds 15 december 2017 (bij ministerieel besluit).
7 Bij ministerieel besluit van 15 december 2017.
8 Bij ministerieel besluit van 15 december 2017. Door een samenvoeging bij de vertegenwoordiging namens het maatschappelijk 

middenveld, werd er ruimte gecreëerd om een bijkomende onafhankelijke deskundige te benoemen. 
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Els Bruggeman Domain Head Policy and 
Enforcement

Test-Aankoop

Sandra Coppieters Hoofd juridische dienst VRT VRT

Bart Du Laing8 Secretaris Jury voor Ethische 
Praktijken inzake reclame
Bart Du Laing voleindigt het 
mandaat van Harry Demey

Raad voor de Reclame

Keltoum Belorf9 Journalist DeWereldMorgen.be
Keltoum Belorf voleindigt het 
mandaat van Jozefien Daelemans

Media.21

Andy Demeulenaere Algemene coördinator Mediawijs Mediawijs

Liesbet Hauben Senior Legal Counsel, SBS Belgium Private Omroepfederatie

Jan Hautekiet Journalist Radio 1 (VRT)
Bestuurslid VVJ

Vereniging van Vlaamse Journalisten

Katrien Lefever Bedrijfsjurist Medialaan Private Omroepfederatie

Frederic Logghe Regulatory Affairs, Proximus Proximus, Cable Belgium en Orange

Sandrien Mampaey Directeur Vlaamse Nieuwsmedia Vlaamse Nieuwsmedia en The Ppress
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An Jacobs Gedelegeerd bestuurder VOFTP Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten 
(VOFTP)

Ben Rouffa10 CCO DB Video
Ben Rouffa voleindigt het mandaat 
van Ann Steenberghs

Beroepsvereniging van Vlaamse Audiovisuele Facilitaire 
Bedrijven (VOTF)

Jan Van Broeckhoven Voorzitter Antwerpse Televisie (ATV)
Voorzitter Niet-Openbare Regionale 
Televisieverenigingen Vlaanderen 
(NORTV)

NORTV

Greta Van Moer Manager Medialicenties SABAM SABAM

8 Bij ministerieel besluit van 15 december 2017.
9 Bij ministerieel besluit van 9 juni 2017.
10 Bij ministerieel besluit van 15 december 2017.
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VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

30 maart 2017 8

30 augustus 2017 10

9 oktober 2017 7

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

22 maart 2017 8

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.

Werkgroepvergaderingen Algemene Raad

Werkgroep statuut vrijetijdswerk

Luk Verschueren, voorzitter
Herman Baeten, Sophie Cools, Koen Hoeyberghs, 
Tom Lemahieu, Johan Penson, Dirk Verbist, 
Lien Verwaeren, leden
Liesbeth Dejonghe, Dries De Smet, Hans Cools, 
genodigden
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

30 maart 2017 20

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

3 mei 2017 10

Werkgroep transitiereglement provincies 

Luk Verschueren, voorzitter
Koenraad Allary, Herman Baeten, Jan Bloemen,  
Danie De Sadeleer, Liesbeth De Winter, Leen Laconte, 
Wim Meert, Filip Verneert, Lien Verwaeren, leden
Bart Verhaeghe, genodigde

Toelichting hervorming provincies 

Luk Verschueren, voorzitter
Herman Baeten, Heidi De Nijn, Simon Delaere, Sophie 
Cools, Frie De Greef, Tom Lemahieu, Sofie Vandoninck, 
Frank Bulcaen, Hilde Van Cauwenberghe, Ingrid Peeters, 
Jorijn Neyrinck, Wim Meert, Jan Bloemen, Walter 
Rycquart, Elviera Velghe, Koen Allary, Danie De Sadeleer, 
Miet Withofs, Elke Verhaege, leden
Stephanie D’Hose, Steven De Meyer, Frederik Beernaert, 
Filip Michiels, genodigden
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Werkgroep niveaudecreet DKO

Luk Verschueren, voorzitter
Herman Baeten, Filip Verneert, Licorice Leroy, leden
Elke Verhaeghe, Lies Reynaert, genodigden

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

16 oktober 2017 1

Werkgroep pakketreizen

Herman Baeten, voorzitter 
Hannes Renglé, Jan Korthoudt, Ann Van Lancker,  
Cecilia Coppens, genodigden

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

2 juni 2017 4
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

30 oktober 2017 9

Werkgroep bovenlokaal cultuurdecreet

Luk Verschueren, voorzitter 
Herman Baeten, Sigrid Bosmans, Danie De Sadeleer, 
Liesbeth De Winter, Wim Meert, Lien Verwaeren,  
Miet Withofs, leden
Jan Denolf, Simon Kenens, genodigden
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VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

6 februari 2017 6 

21 april 2017 5

30 juni 2017 6

2 oktober 2017 6

30 oktober 2017 5

21 december 2017 6

VAST BUREAU

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

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

24 januari 2017 15 

28 februari 2017 12 

11 april 2017 10 

25 april 2017 8 

9 mei 2017 12 

27 juni 2017 13 

29 augustus 2017 12 

9 oktober 2017 9 

28 november 2017 9 

SECTORRAAD KUNSTEN EN ERFGOED

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

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

23 juni 2017 3

Werkgroep voorbereiding gesprek minister  
vergadering 27 juni 2017

Herman Baeten, voorzitter
Jan Bloemen, Johan Penson, leden
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VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

19 januari 2017 14 

9 februari 2017 12 

10 maart 2017 12

21 april 2017 11

8 juni 2017 10

7 juli 2017 14

25 augustus 2017 7

29 augustus 2017 7

9 november 2017 15

SECTORRAAD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

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

De agendagroep van de Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk telt 4 leden en bereidt de agenda van de plenaire 
vergaderingen inhoudelijk voor.

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

25 augustus 2017 7

Werkgroep adviesvragen 

Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Danie De Sadeleer, Licorice Leroy,  
An Rosiers, Lien Verwaeren, Miet Withofs, leden
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Agendagroep 

Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Tom Lemahieu, Lien Verwaeren, leden
Liesbeth De Winter, Carolien Patyn, genodigde leden
Dries De Smet, genodigde

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

2 februari 2017 5

24 februari 2017 5

29 maart 2017 4

27 april 2017 4

14 juni 2017 4

22 september 2017 3

27 oktober 2017 4

24 november 2017 4
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

16 maart 2017 5

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

13 oktober 2017 3

Werkgroepvergaderingen Vlaamse Sportraad

Werkgroep statuut vrijetijdswerk

Sophie Cools, voorzitter
Ilse Arys, Koenraad Hoeyberghs, Ingrid Peeters,  
Hilde Van Cauwenberghe, leden

Werkgroep integriteit

Frank Bulcaen, voorzitter
Jonas Heuts, Bart Vanreusel, leden

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

24 januari 2017 14

23 februari 2017 11

27 april 2017 12

23 mei 2017 16

15 juni 2017 15

21 september 2017 13

19 oktober 2017 14

23 november 2017 13

7 december 2017 13 

21 december 2017 12

VLAAMSE SPORTRAAD

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

Het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Sportraad telt 
6 leden, die de agenda van de plenaire vergaderingen 
inhoudelijk voorbereiden.
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VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

18 januari 2017 6

19 april 2017 6

6 september 2017 4

16 november 2017 6

13 december 2017 5

Dagelijks Bestuur

Frank Bulcaen, voorzitter
Christophe Cools, Sophie Cools, Mia Maes, Ingrid Peeters, 
Charlotte Van Tuyckom, leden

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGE LEDEN

18 januari 2017 13

20 februari 2017 13

15 maart 2017 10

24 april 2017 16

19 juni 2017 9

5 juli 2017 11

28 augustus 2017 14

20 september 2017 9

18 december 2017 13

SECTORRAAD MEDIA

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

JAARVERSLAG • 2017



Adviezen



39

In totaal bracht de SARC 43 adviezen uit in 2017, waarvan 
de Algemene Raad er 12 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 kwaliteit van de geleverde 
adviezen. 
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ALGEMENE RAAD

INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Op vraag van 
minister Joke
Schauvliege

Advies bij het Witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen 
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk, Vlaamse Sportraad en 
Sectorraad Media

13.02.2017 Op 
afspraak

Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Liesbeth 
Homans

Advies bij het voorontwerp van besluit tot 
uitvoering van het decreet Vlaams Fonds 
ter stimulering van (groot-) stedelijke en 
plattelandsinvesteringen

20.03.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij de visienota ‘statuut vrijetijdswerk/semi-‐
agorale arbeid voor de sportbegeleider’ 
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk en Vlaamse Sportraad

30.03.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het ontwerp van besluit betreffende het 
verlenen van investeringssubsidies voor culturele 
infrastructuur met bovenlokaal belang
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

24.04.2017 Spoed Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Bart 
Tommelein

Advies bij het voorontwerp van decreet aanpassing 
Programmadecreet 2017
i.s.m. Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en 
Sectorraad Media

28.04.2017 Spoed Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het ontwerp van besluit ter invoering van 
een gereglementeerde boekenprijs 
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

02.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170213-advies-witboek-BRV.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170320_advies_besluit_uitvoering_decreet_Vlaams_Fonds_stedelijke.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170330%20advies%20visienota%20vrijetijdswerk.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170424_advies_BVR_FoCI.PDF
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170428_advies_Programmadecreet_2017.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170502_advies_UB_gereglementeerde_boekenprijs.pdf
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INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het transitiereglement voor de 
subsidiëring van culturele projecten met een 
regionale uitstraling 
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

12.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister-president 
Geert Bourgeois

Advies bij het ontwerp van decreet houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 
februari 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het 
Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 
betreffende de bevordering van de algemene 
samenwerking

16.05.2017 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
het Departement 
Cultuur, Jeugd, en 
Media

Advies over de experimentele projectoproep 
innovatieve partnerprojecten voor cultuur
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

22.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over het voorontwerp van decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

23.06.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Jo 
Vandeurzen

Advies over de startnota Transitieprioriteit ‘Zorg en 
samenleven in 2050’

12.09.2017 Op afspraak Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over het Vlaamse mediawijsheidsbeleid  
i.s.m. Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en 
Sectorraad Media

13.09.2017 n.v.t. n.v.t.
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170512_advies_transitiereglement.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170516_advies_samenwerkingsakkoord_Duitstalige_Gemeenschap.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170522_advies_projectoproep_innovatieve_partnerprojecten.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170623_advies_decreet_dko.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170912_SARC_advies_Zorg_en_samenleven_in_2050.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170913_advies_Mediawijsheidsbeleid.pdf
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INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Eigen initiatief Advies over de conceptnota aanvullende financiering
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

16.10.2017 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over transitieprioriteiten in het kader 
van ‘Visie 2050: een langetermijnstrategie voor 
Vlaanderen’

16.10.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Bart 
Tommelein

Advies over het Programmadecreet 2018 
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk en Vlaamse Sportraad

16.10.2017 Op afspraak Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over het voorontwerp van wet betreffende 
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten

17.10.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij de werkteksten voor het voorontwerp van 
decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking
i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

13.11.2017 Op afspraak Binnen 
termijn
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_conceptnota_aanvullende_financiering.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_Transitieprioriteiten_Visie_2050.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_Programmadecreet_2018.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171017_advies_Pakketreizen.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171113_Advies_bij_de_werkteksten_voor_het_voorontwerp_van_decreet_betreffende_de_bovenlokale_cultuurwerking.pdf
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SECTORRAAD KUNSTEN EN ERFGOED

INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Eigen initiatief Advies n.a.v. de evaluatie van het Kunstendecreet 13.01.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies bij het witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.02.2017 Op 
afspraak

Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij de visienota ‘statuut vrijetijdswerk/semi-‐
agorale arbeid voor de sportbegeleider’
Gecoördineerd door de Algemene Raad

30.03.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het ontwerp van besluit betreffende het 
verlenen van investeringssubsidies voor culturele 
infrastructuur met bovenlokaal belang 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

24.04.2017 Spoed Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over de strategische visienota cultureel 
erfgoed en het ontwerp van besluit bij het 
Cultureelerfgoeddecreet 2017

26.04.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het ontwerp van besluit ter invoering van 
een gereglementeerde boekenprijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad

02.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het transitiereglement voor de 
subsidiëring van culturele projecten met een 
regionale uitstraling
Gecoördineerd door de Algemene Raad

12.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn
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https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170113-advies-evaluatie-Kunstendecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170213-advies-witboek-BRV.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170330%20advies%20visienota%20vrijetijdswerk.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170424_advies_BVR_FoCI.PDF
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170426_advies_visienota_ub_cultureel_erfgoed.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170502_advies_UB_gereglementeerde_boekenprijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170512_advies_transitiereglement.pdf
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INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Op vraag van het 
Departement Cultuur, 
Jeugd en Media

Advies over de experimentele projectoproep 
innovatieve partnerprojecten voor cultuur
Gecoördineerd door de Algemene Raad

22.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over het voorontwerp van decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad

23.06.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over de experimentele projectoproep 
doorbraaktrajecten voor kunstenaars

23.06.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over de wijziging van het uitvoeringsbesluit 
bij het Kunstendecreet wat betreft de 
remediëringstermijn

07.09.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over de oprichting van het EVA KMSKA 08.09.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Bart 
Tommelein

Advies over het Programmadecreet 2018
Gecoördineerd door de Algemene Raad

16.10.2017 Spoed- Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over de conceptnota aanvullende financiering
Gecoördineerd door de Algemene Raad

16.10.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van de 
Commissie voor 
de Transversale 
Aangelegenheden

Advies bij het verzoek tot opstellen van een 
informatieverslag betreffende de optimalisering van 
de samenwerking tussen de federale overheid en de 
deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof

01.12.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van de 
Vlaamse Regering

Advies bij twee besluiten betreffende 
‘Landcommanderij Alden Biesen’

08.12.2017 Gewoon Binnen 
termijn
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170522_advies_projectoproep_innovatieve_partnerprojecten.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170623_advies_decreet_dko.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170623_advies_projectoproep_doorbraaktrajecten.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170907_advies_ub_kd_remedieringstermijn.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170908_advies_kmska_oprichtingsdecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_Programmadecreet_2018.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_conceptnota_aanvullende_financiering.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20171201_advies_samenwerking_kunstroof.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20171208_advies_Alden_Biesen.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 witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.02.2017 Op 
afspraak

Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet sociaal-
cultureel volwassenenwerk

14.02.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij de visienota ‘statuut vrijetijdswerk/semi-‐
agorale arbeid voor de sportbegeleider’
Gecoördineerd door de Algemene Raad

30.03.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het ontwerp van besluit betreffende het 
verlenen van investeringssubsidies voor culturele 
infrastructuur met bovenlokaal belang
Gecoördineerd door de Algemene Raad

24.04.2017 Spoed Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Bart 
Tommelein

Advies bij het voorontwerp van decreet aanpassing 
Programmadecreet 2017
Gecoördineerd door de Algemene Raad

28.04.2017 Spoed Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij de conceptnota vrijwillige burgerdienst 
voor jongeren

28.04.2017 n.v.t. n.v.t.

OP VRAAG VAN MINISTER SVEN GATZ 02�05�2017 GEWOON BINNEN TERMIJN

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het ontwerp van besluit ter invoering van 
een gereglementeerde boekenprijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad

02.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het ontwerp van besluit bij het decreet 
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat 
betreft de politieke jongerenbewegingen

02.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170213-advies-witboek-BRV.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170214-Advies-decreet-SCvW.PDF
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170330%20advies%20visienota%20vrijetijdswerk.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170424_advies_BVR_FoCI.PDF
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170428_advies_Programmadecreet_2017.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170428_advies_burgerdienst.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170502_advies_UB_gereglementeerde_boekenprijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170502_advies_UB_POJOs.pdf
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INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Eigen initiatief Advies bij het voorontwerp van decreet sociaal-
cultureel volwassenenwerk (tweede versie)

02.05.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het transitiereglement voor de 
subsidiëring van culturele projecten met een 
regionale uitstraling
Gecoördineerd door de Algemene Raad

12.05.2017 Op 
afspraak

Binnen 
termijn

OP VRAAG VAN MINISTER SVEN GATZ 02�05�2017 GEWOON BINNEN TERMIJN

Op vraag van 
het Departement 
Cultuur, Jeugd en 
Media

Advies over de experimentele projectoproep 
innovatieve partnerprojecten voor cultuur
Gecoördineerd door de Algemene Raad

22.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over het voorontwerp van decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad

23.06.2017 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies bij de eenmeting jeugdbeleid in lokale 
besturen

24.07.2017 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies bij de hervorming van de culturele 
bovenbouw

04.09.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het ontwerp van decreet houdende 
de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, 
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere 
doelgroepen

04.09.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van besluit betreffende 
de uitvoering van het decreet houdende de 
subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk

04.09.2017 Gewoon Binnen 
termijn

JAARVERSLAG • 2017

https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170502_advies_decreet_SCVW_versie2.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170512_advies_transitiereglement.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170522_advies_projectoproep_innovatieve_partnerprojecten.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170623_advies_decreet_dko.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170724_Advies_eenmeting_lokaal_jeugdbeleid.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170904_Advies_culturele_bovenbouw.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170904_Advies_bovenlokaal_jeugdwerk.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170904_Advies_UB_SCvW.pdf
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INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Eigen initiatief Advies over het Vlaamse mediawijsheidsbeleid
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.09.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Bart 
Tommelein

Advies over het Programmadecreet 2018
Gecoördineerd door de Algemene Raad

16.10.2017 Spoed Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over de conceptnota aanvullende financiering
Gecoördineerd door de Algemene Raad

16.10.2017 n.v.t. n.v.t.

Eigen Initiatief Advies bij het statuut verenigingswerk 20.11.2017 n.v.t. n.v.t.

LINK
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170913_advies_Mediawijsheidsbeleid.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_Programmadecreet_2018.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_conceptnota_aanvullende_financiering.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20171120_advies_verenigingswerk.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 decreet houdende de 
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur 
en topsportinfrastructuur

20.01.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Briefadvies bij het vierde Topsportactieplan (TSAP IV) 24.01.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies bij het witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.02.2017 Op 
afspraak

Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij de visienota ‘statuut vrijetijdswerk/semi-‐
agorale arbeid voor de sportbegeleider’
Gecoördineerd door de Algemene Raad

30.03.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Philippe 
Muyters

Advies bij het voorontwerp van besluit 
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur 
en topsportinfrastructuur

05.05.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Briefadvies bij het ontwerp van ministerieel 
besluit ter uitvoering van het besluit van de 
Vlaamse Regering houdende de ondersteuning 
van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur

19.06.2017 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van minister 
Bart Tommelein

Advies over het Programmadecreet 2018
Gecoördineerd door de Algemene Raad

16.10.2017 Spoed Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag 
in de sport

24.10.2017 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Briefadvies over de overheveling van provinciale 
sportbevoegdheden

06.12.2017 n.v.t. n.v.t.
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170120-Advies-SARC-VSR-Decreet-ondersteuning-sportinfrastructuur.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170124-Briefadvies-TopsportactieplanIV-online-versie.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170213-advies-witboek-BRV.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170330%20advies%20visienota%20vrijetijdswerk.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170505_advies_Besluit_bovenlokale_sportinfrastructuur_ontwerpadvies.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170619_Briefadvies_MB_bij_BVR_sportinfrastructuur.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20171016_advies_Programmadecreet_2018.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20171024_advies_seksueel_grensoverschrijdend_gedrag_sport.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20171206_SARC-VSR_Briefadvies_provincies.pdf
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SECTORRAAD MEDIA

INITIATIEF
ADVIES

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
TERMIJN

LINK

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het frequentiebesluit particuliere radio-‐
omroeporganisaties

31.01.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het uitvoeringsbesluit radio-omroep 31.01.2017 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Joke 
Schauvliege

Advies bij het witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.02.2017 Op 
afspraak

Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Bart 
Tommelein

Advies bij het voorontwerp van decreet aanpassing 
Programmadecreet 2017
Gecoördineerd door de Algemene Raad

28.04.2017 Spoed Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over het Vlaamse mediawijsheidsbeleid
Gecoördineerd door de Algemene Raad

13.09.2017 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over het Vlaams audiovisueel en gamebeleid 02.10.2017 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies bij de Conceptnota over de Vlaamse regionale 
televisieomroeporganisaties

03.10.2017 n.v.t. n.v.t.

LINK
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https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20170131-advies-frequentiebesluit.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20170131-advies-UVB-radio.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170213-advies-witboek-BRV.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170428_advies_Programmadecreet_2017.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170913_advies_Mediawijsheidsbeleid.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20171002_advies_AV_gamebeleid.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20171003_advies_conceptnota_regionale_tvomroepen.pdf


Doorwerking van adviezen



51

De SARC volgt graag op wat er uiteindelijk met zijn 
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 2017. De reacties zijn in chronologische volgorde 
weergegeven op basis van de adviesdatum. 

JAARVERSLAG • 2017
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REACTIES OP DE SARC-ADVIEZEN:  
CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Advies bij de wijziging van art. 60 van het 
uitvoeringsbesluit bij het Antidopingdecreet (advies van 
9 juni 2016)

Op 9 juni 2016 formuleerde de Vlaamse Sportraad 
een advies bij de wijziging van art. 60 van het 
uitvoeringsbesluit bij het Antidopingdecreet. In het 
advies stelden de leden vragen bij de administratieve 
verplichtingen van niet-professionele sporters in 
bepaalde (vaak ‘kleinere’) disciplines van een sporttak. 
De Vlaamse Sportraad meende dat niet-professionele 
sporters (die vaak sport met een reguliere tewerkstelling 
of studie combineren en vaak geen commercieel 
voordeel halen uit hun sportbeoefening) niet nodeloos 
administratief moeten belast worden. De opgelegde 
administratieve lasten zijn beter van toepassing in de 
disciplines waar meer op het spel staat, bijvoorbeeld 
de olympische disciplines of sterk commercieel 
georganiseerde disciplines van een sporttak.

Op donderdag 19 januari 2017 greep Vlaams 
Volksvertegenwoordiger Bart Caron terug naar dit advies 
in zijn vraag om uitleg over duatlon en triatlon.

Advies bij het voorontwerp van besluit houdende 
uitvoering van het decreet voor de georganiseerde 
sportsector (erkenning en subsidiëring) – 
Sporttakkenlijst (advies van 8 juli 2016)

Op 8 juli 2016 bracht de Vlaamse Sportraad een advies 
uit bij het voorontwerp van besluit houdende uitvoering 
van het decreet voor de georganiseerde sportsector 
(erkenning en subsidiëring). In dat advies formuleerden 
de leden enkele opmerkingen over de sporttakkenlijst 
en ging de raad akkoord met de beslissing om de 
disciplines van sporttakken niet langer te vermelden op 
de sporttakkenlijst.

In de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media verwees 
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters naar 
dit advies in zijn antwoord op de vraag om uitleg 
van Vlaams volksvertegenwoordiger Imade Annouri 
van 16 maart 2017 over de eventuele opname van de 
racketsport padel op de sporttakkenlijst en de rol van 
Padel Vlaanderen vzw.

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende de 
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur (advies van 20 januari 2017)

Op 20 januari 2017 bracht de Vlaamse Sportraad 
advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende de 
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160609-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-wijziging-UB-Antidopingdecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160609-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-wijziging-UB-Antidopingdecreet.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1105154/verslag/1107947
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160708-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-besluit-bij-decreet(003).pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160708-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-besluit-bij-decreet(003).pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160708-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-besluit-bij-decreet(003).pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160708-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-besluit-bij-decreet(003).pdf
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1121479/verslag/1124407
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170120-Advies-SARC-VSR-Decreet-ondersteuning-sportinfrastructuur.pdf
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ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur. 
De Vlaamse Sportraad gaf een positief advies aan het 
voorontwerp van decreet houdende de
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur. Hij merkte wel op dat het hier 
gaat om een zeer algemeen kader waarbij de invulling 
van cruciale bepalingen wordt overgelaten aan het 
uitvoeringsbesluit.

De Vlaamse Sportraad gaf een aantal opmerkingen en 
suggesties (algemene opmerkingen,
opmerkingen over de ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en opmerkingen over de 
ondersteuning van topsportinfrastructuur) en benoemde 
daarbij enkele aandachtspunten, waaronder:

• hou rekening met de bezorgdheden rond de eerste 
indienperiode van 2017 en speel daar tijdig op in;

• zoek naar een goed evenwicht in de invulling en 
weging van de beoordelingscriteria; 

• geef maximale transparantie over het proces van 
de beoordeling en grondige feedback bij het niet 
toekennen van een subsidie.

In de nota aan de Vlaamse Regering van 3 februari 
2017 bij de tweede principiële goedkeuring van dit 
voorontwerp van decreet werd feedback gegeven op 
het advies van de Vlaamse Sportraad. De suggesties 

werden waar mogelijk meegenomen in de tekst van het 
voorontwerp van decreet en/of van de memorie van 
toelichting. De voornaamste inhoudelijke bedenkingen 
van de Vlaamse Sportraad werden geduid. In een aantal 
gevallen werd de tekst van het voorontwerp van decreet 
of van de memorie van toelichting aangepast. 
Zo vroeg de Vlaamse Sportraad o.a. om een methodiek 
uit te werken om te vermijden dat subsidiemiddelen 
voor sportinfrastructuur verloren gaan (bv. faillissement 
van een aannemer). In het voorontwerp van 
decreet werd daarom in de artikelen 7 (bovenlokale 
sportinfrastructuur) en 15 (topsportinfrastructuur) 
een bijkomende paragraaf ingevoegd die een regeling 
bepaalt ingeval de oplevering niet tijdig kan gebeuren 
door omstandigheden buiten de wil om van de 
subsidieaanvrager.

Bij de bespreking van het ontwerp van decreet in de 
Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media op 14 april 
2017 verwees Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris 
Pochet naar het advies van de Vlaamse Sportraad: “Wel 
beaamt Joris Poschet de opmerking van de Sportraad 
dat de ontwerptekst de minister erg veel ruimte 
geeft om het decreet zelf concreet in te vullen. Gezien 
die erg ruime delegatie van taken vindt de spreker 
een gedachtewisseling over de uitvoeringsbesluiten 
wenselijk.” 
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170120-Advies-SARC-VSR-Decreet-ondersteuning-sportinfrastructuur.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170120-Advies-SARC-VSR-Decreet-ondersteuning-sportinfrastructuur.pdf
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801c0d21
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801c0d21
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1260993
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Advies bij het uitvoeringsbesluit radio-omroep (advies 
van 31 januari 2017)

De Sectorraad Media bracht op 31 januari 2017 advies uit 
bij het uitvoeringsbesluit radio-omroep.

In de nota aan de Vlaamse Regering van 24 februari 
2017, bij de tweede principiële goedkeuring van het 
besluit, wordt het advies van de Sectorraad Media 
besproken. Daaruit blijkt dat een aantal voorstellen 
van de sectorraad gevolgd worden. Zo wordt o.a. 
een alternatieve formulering omtrent Vlaams/
Nederlandstalig profiel of muziekaanbod overgenomen 
en wordt het besluit aangepast naar aanleiding van 
opmerkingen omtrent ‘leefbaarheid’. De vraag naar een 
effectieve controle op eigendomsstructuren vindt men 
terecht. Ondanks moeilijkheden die voorzien worden, 
probeert de decreetgever de verzuchting op te vangen 
door een opschortende voorwaarde in te voegen. 

Advies bij het frequentiebesluit particuliere radio-
omroeporganisatie (advies van 31 januari 2017)

Op 31 januari 2017 bracht de Sectorraad Media eveneens 
advies uit bij het frequentiebesluit particuliere radio-
omroeporganisaties. 

In antwoord op het advies in de nota aan de Vlaamse 
Regering van 24 februari 2017 wordt gesteld dat er geen 
tijd meer was voor een socio-economische analyse, en 
dat die analyse dan nog in de weegschaal kwam te 
liggen met de technische beperkingen en analyses die bij 
het opstellen van frequentieplannen primordiaal zijn.
Onder de noemer ‘schaalvergroting lokale radio’s beperkt’ 
legde de sectorraad zijn bezorgdheden omtrent de 
leefbaarheid van het lokale radiolandschap nogmaals op 
tafel. In het antwoord poneert men dat een uitbreiding 
van de frequentiepakketten ketenvorming in de hand zou 
werken, wat men wil vermijden. Een vraag aangaande 
technische wijzigingen wordt tot slot verduidelijkt. 

Advies over het voorontwerp van decreet sociaal-
cultureel volwassenenwerk (advies van 14 februari 2017)

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 
bracht op 14 februari 2017 advies uit bij het 
voorontwerp van decreet sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. 
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De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van 
decreet op 17 maart 2017 een tweede keer principieel 
goed. In de nota aan de Vlaamse Regering wordt het 
advies van de SARC samengevat en aangegeven in welke 
mate gevolg werd gegeven aan de adviespunten. 
In een aantal gevallen werd de tekst van het 
voorontwerp van decreet aangepast. Er werd deels 
tegemoet gekomen aan de vraag van de sectorraad om 
voor kleine organisaties een uitzondering te voorzien 
wat betreft de maximale stijging van subsidies. Door de 
invoeging van een artikel werd tegemoet gekomen aan 
de vraag om ook een fusieregeling na 2020 te voorzien. 

Aan de opmerkingen rond de formulering van het 
doel van het decreet, de vraag om het beleidsplan 
te hanteren als intern werkdocument en de vragen 
omtrent beoordeling en evaluatie werd niet tegemoet 
gekomen. Op de andere adviespunten zoals de vragen 
om de methodiek te onderzoeken als sectoroverstijgend 
en inspirerend referentiekader en historisch gegroeide 
kennis en expertise een plaats te geven in het 
beleidskader, werd niet ingegaan. 

Op 18 mei 2017 ontving de SARC een brief van Vlaams 
minister van Cultuur Sven Gatz. In zijn brief gaat de 
minister in op het advies en geeft hij aan in welke 
mate hij gevolg heeft gegeven aan de vragen van de 
sectorraad. Van de mogelijkheid om subsidies stop te 
zetten voor organisaties die een negatief subsidieadvies 

krijgen van de beoordelingscommissie na een positieve 
evaluatie met aanbevelingen werd niet afgeweken. 
Wat de repliekmogelijkheid betreft, werd wel tegemoet 
gekomen aan de bezorgdheid van de sectorraad. 

Op 1 juni 2017 hield de Commissie Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media een hoorzitting over het ontwerp van 
decreet houdende de subsidiëring en erkenning van 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Er werd door 
de sprekers enkele malen verwezen naar het advies van 
de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk. FOV refereerde 
in zijn toelichting aan het advies van de SARC. Ook 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Yamila Idrissi plaatste de 
bekommernis van de sectorraad omtrent het repliekrecht 
in de schijnwerpers. In de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media op 20 juni 2017 verwees Vlaams minister van 
Cultuur Sven Gatz naar het advies van de SARC en lichtte 
hij toe in welke mate hij aan een aantal bekommernissen 
tegemoet is gekomen. Ook bij de vraagstelling kwam het 
advies meermaals aan bod bij de commissieleden. 

Advies over het ontwerp van besluit betreffende het 
verlenen van investeringssubsidies voor culturele 
infrastructuur met bovenlokaal belang (advies van 24 
april 2017)

Op 24 april 2017 bracht de Algemene Raad, in 
samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
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en met de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, advies 
uit bij het ontwerp van besluit betreffende het verlenen 
van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur 
met bovenlokaal belang (bekend als het FoCI-besluit). 
In een schriftelijke reactie van 13 juli 2017 lichtte 
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de keuze voor 
transversale in plaats van sectorale prioriteiten verder 
toe. Hij beantwoordde ook een vraag om verduidelijking 
aangaande de beschikbare middelen en bevestigde de 
nood aan een goede communicatie en begeleiding ten 
behoeve van de sectoren. De minister lichtte toe welke 
stappen daartoe zijn ondernomen. Voorts beantwoordde 
de minister nog een aantal punctuele vragen en 
opmerkingen die in het advies aan bod kwamen.   

Advies over de strategische visienota en het 
uitvoeringsbesluit cultureel erfgoed (advies van 26 april 
2017)

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bracht op 26 
april 2017 advies uit bij de strategische visienota en het 
uitvoeringsbesluit cultureel erfgoed. In een nota aan de 
Vlaamse Regering bij de tweede principiële goedkeuring 
van het ontwerpbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet 
(5 mei 2017), werd uitgebreid gereageerd op het advies 
van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed. In navolging van 
het advies werden aan de tekst verschillende wijzigingen 
aangebracht.

• Er werd een definitie toegevoegd van het begrip 
‘feitelijke onjuistheden’.

•  De toegelaten sluitingsperiodes werden aangepast 
om meer differentiatie te voorzien en de eigenheid 
van de deelsectoren in rekening te brengen. Om 
dezelfde redenen werd er ook een nader onderscheid 
toegepast voor het aantal openingsuren per week.

• Voor de beoordeling van aanvragen voor een 
kwaliteitslabel werd het betrekken van externe 
experts verplicht.

• De bezoekersaantallen werden aangepast. Het 
‘toeleiden naar’ de collectie cultureel erfgoed wordt 
voor de musea in rekening gebracht, waardoor er bij 
de beoordeling ook rekening kan worden gehouden 
met digitale bezoekers of extra muros activiteiten. 
Een lager bezoekersaantal kan bijkomend op de 
eerder bepaalde redenen ook geargumenteerd worden 
op basis van een afwijkende sluitingsperiode.

• De kosten die in aanmerking komen voor 
subsidiëring moeten nu nader bepaald worden 3 
maanden voor de indiendatum van de subsidie in 
plaats van 3 maanden voor de beleidsperiode.

• Met uitzondering van de cultureelerfgoedinstellingen 
moet er pas tegen het einde van de eerste 
beleidsperiode voldaan zijn aan de principes 
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van goed bestuur. Bovendien wordt verduidelijkt 
dat de principes niet van toepassing zijn op 
organisaties die er niet aan kunnen voldoen, 
bijvoorbeeld in gevallen waarbij een andere 
samenstelling van de bestuursorganen bepaald is 
door het Gemeentedecreet of het Decreet op de 
Intergemeentelijke Samenwerking.

• De indiendatum van 15 september werd gewijzigd 
naar 15 oktober zodat organisaties die hun 
werkingssubsidies zien wegvallen bij de beslissing 
over de erfgoedronde op 1 oktober, nog een 
aanvraag voor projectsubsidies kunnen indienen 
voor de eerste ronde van het daaropvolgende jaar.

Advies bij het voorontwerp van decreet aanpassing 
Programmadecreet 2017 (advies van 28 april 2017)

De Algemene Raad bracht, in samenwerking met 
de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en met de 
Sectorraad Media, op 28 april 2017 een advies uit bij het 
voorontwerp van decreet aanpassing Programmadecreet 
2017. In zijn advies sprak de SARC zijn steun uit voor de 
financiële versterking van etnisch-culturele federaties. 
Analoog wees de raad op de financiële noden van andere 
organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen en 
de wenselijkheid om ook deze organisaties bijkomende 
middelen toe te kennen evenals een de verhoogde basis 
om in het nieuwe decreet in te treden.

Op 18 mei 2017 ontving de SARC een reactie van Vlaams 
minister van Cultuur Sven Gatz waarin de minister 
begrip toonde voor de vraag naar bijkomende middelen 
voor andere organisaties, maar waarbij hij tevens 
toelichtte waarom hij niet op die vraag kon ingaan.  

Advies bij het voorontwerp van uitvoeringsbesluit 
bij het decreet houdende de ondersteuning 
van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur (advies van 5 mei 2017)

Op 5 mei 2017 formuleerde de Vlaamse Sportraad een 
advies bij het voorontwerp van uitvoeringsbesluit bij 
het decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. De 
Vlaamse Sportraad gaf een gunstig advies aan het 
voorontwerp van besluit. In het advies formuleerden de 
leden van de Vlaamse Sportraad enkele suggesties: 

• zorg voor een tijdige en correcte communicatie 
naar het werkveld en verduidelijk de term 
‘maximumbedrag’ aan de indieners;  

• wees bewust van de tijdsdruk voor de 
subsidieaanvragers topsportinfrastructuur en 
speel daar op in door eventueel een tweede 
indienmoment te hanteren indien onvoldoende 
sterke dossiers ingediend worden in 2017;  
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• onderzoek de bepaling rond horecavoorzieningen in 
het kader van niet-subsidieerbare kosten;  

• vraag in art. 5 van het voorontwerp van besluit 
aan de indieners op welke manier er werk wordt 
gemaakt van een gedifferentieerd prijzenbeleid;  

• let op voor mogelijke belangenconflicten tijdens de 
beoordeling van ingediende dossiers. 

In de nota aan de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 bij 
de tweede principiële goedkeuring van dit voorontwerp 
van uitvoeringsbesluit werd feedback gegeven op het 
advies van de Vlaamse Sportraad. De suggesties over 
de tekst van het voorontwerp van besluit werden waar 
mogelijk meegenomen. De voornaamste inhoudelijke 
bedenkingen van de SARC-Vlaamse Sportraad werden 
geduid in de nota. 

Advies bij het transitiereglement voor de subsidiëring 
van culturele projecten met een regionale uitstraling 
(advies van 12 mei 2017)

Op 12 mei 2017 leverde de Algemene Raad, in 
samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
en met de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, een 
advies af bij het transitiereglement voor de subsidiëring 
van culturele projecten met een regionale uitstraling. 

Op 17 augustus werd de eerste oproep gelanceerd. Het 
merendeel van de opmerkingen en suggesties die door 
de raad werden geformuleerd vonden hun weg naar de 
finale versie van het transitiereglement. In een schriftelijke 
reactie van 21 juni 2017 had Vlaams minister van Cultuur 
Sven Gatz reeds een antwoord geformuleerd op het advies 
waaruit mocht blijken dat de meeste elementen werden 
meegenomen in de finale versie van het reglement.    

Advies over de experimentele projectoproep innovatieve 
partnerprojecten voor cultuur (advies van 22 mei 2017)
 
Op 22 mei 2017 bracht de Algemene Raad i.s.m. 
de Sectorraden Kunsten en Erfgoed en Sociaal-
Cultureel Werk advies uit bij de experimentele 
projectoproep innovatieve partnerprojecten voor 
cultuur. Op 2 juni 2017 ontving de SARC een schriftelijk 
antwoord op het advies van Vlaams minister van 
Cultuur Sven Gatz. 

In zijn advies vroeg de SARC duidelijkheid omtrent 
dubbele subsidiëring en de mogelijkheden voor 
partnerprojecten in het Kunstendecreet binnen deze 
experimentele projectoproep. Naar aanleiding van deze 
vraag werd de formulering omtrent dubbele subsidiëring 
aangepast.  

Aan de vraag om externe experten te betrekken bij 
de beoordeling, gaf minister Sven Gatz geen gevolg. 
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De SARC merkte ook een ongelijke puntenverdeling op 
bij de beoordelingselementen. Deze ongelijkheid werd 
weggewerkt. Tot slot gaf minister Gatz duiding bij 
enkele punctuele vragen en opmerkingen van de SARC.

Tijdens een vraag om uitleg in de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media op 1 februari 2018 polste Vlaams 
Volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer in welke 
mate er rekening werd gehouden met de vermelde 
adviespunten van de SARC. 

Advies over de experimentele projectoproep 
doorbraaktrajecten voor kunstenaars (advies van 23 
juni 2017)

Op 23 juni 2017 bracht de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed advies uit over de experimentele projectoproep 
doorbraaktrajecten voor kunstenaars. Op 20 juli 2017 
ontving de SARC een brief van minister van Cultuur 
Sven Gatz met een reactie op zijn aanbevelingen. Het 
reglement werd op bepaalde punten aangepast aan 
het advies. Zo werd de beslissingsdatum op vraag van 
de sectorraad verschoven van 1 februari 2018 naar 1 
december 2017.

De vraag om de doelgroep niet te beperken wordt door 
de minister begrepen, maar kan niet ingewilligd worden 
omwille van de beperkte middelen die beschikbaar zijn.

De (middel)langetermijneffecten vormen volgens de 
minister een essentieel onderdeel. Het is dan 
ook logisch dat zij deel uitmaken van de criteria. 
Vanzelfsprekend zal de uitbetaling van het saldo 
niet zomaar tegengehouden worden als de (middel)
langetermijneffecten minder zouden zijn dan in de 
aanvraag beoogd, maar zal op dat moment gekeken 
worden naar de geleverde inspanningen van de 
aanvrager. Ook de verplichte, beperkte, financiële 
inbreng die eventueel ook via de partners kan 
gegenereerd worden, blijft behouden. Dit is immers 
onderdeel van het engagement dat een aanvrager neemt 
in het kader van een doorbraaktraject. 

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende 
het deeltijds kunstonderwijs (advies van 23 juni 2017)

Op 23 juni 2017 formuleerde de Algemene Raad, in 
samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, op eigen 
initiatief een advies bij het voorontwerp van decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs. Volgend op dit 
advies ontving de SARC op 19 juli 2017 een schriftelijke 
reactie van minister van Onderwijs Hilde Crevits waarin 
de minister aangaf dat ze de voorstellen tot aanpassing 
zoals geformuleerd in het advies zou voorleggen aan de 
sociale partners. Voorts ging minister Crevits dieper in 
op een aantal punten uit het advies.

JAARVERSLAG • 2017

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1224101/verslag/1228398
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170623_advies_projectoproep_doorbraaktrajecten.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170623_advies_projectoproep_doorbraaktrajecten.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170623_advies_decreet_dko.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170623_advies_decreet_dko.pdf


60

Advies over de hervorming van de culturele bovenbouw 
(advies van 4 september 2017)

Op 4 september 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk op eigen initiatief advies uit bij 
de krijtlijnen voor de hervorming van de culturele 
bovenbouw. In zijn advies wijst de sectorraad onder 
meer op de nood aan draagvlak in de sector, het 
potentieel van netwerken, de verwevenheid met de 
hervorming van de administratie en het ontbreken 
van de internationale context. De sectorraad pleit in 
zijn advies voor een horizontaal steunpunt voor de 
lokale en bovenlokale context, veeleer dan een verticale 
benadering. Tot slot haalde de sectorraad verschillende 
argumenten aan die een rechtstreekse subsidiëring van 
belangenbehartigers verantwoordt.

Op 19 september 2017 hield de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media een gedachtewisseling over de 
hervorming van de culturele bovenbouw. Verschillende 
commissieleden verwezen uitdrukkelijk naar het advies 
van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk. Vooral de 
vraag om voor de ondersteuning van het lokaal en 
regionaal beleid een aparte structuur of netwerk op te 
richten - niet sectoraal afgebakend, maar ondersteunend 
voor de diverse sectoren - werd breed gedragen. Ook 
de nood aan een draagvlak voor de hervorming kwam 
tijdens de verschillende tussenkomsten ter sprake. 

Op 19 september 2017 ontving de SARC ook een 
schriftelijke reactie van Vlaams minister van Cultuur 
Sven Gatz bij het advies. Minister Gatz gaf aan dat de 
bemerkingen en bekommernissen van de sectorraad 
worden meegenomen in de volgende fase van het 
hervormingsproces. 

Advies bij het voorontwerp van besluit betreffende de 
uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en 
erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
(advies van 4 september 2017)

Op 4 september 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk op vraag van Vlaams minister Gatz 
advies uit over het voorontwerp van besluit bij het 
decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Op 19 september 2017 reageerde Vlaams minister van 
Cultuur Sven Gatz per brief op het advies van de 
Sectorraad Sociaal Cultureel Werk.

Op 27 oktober 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar 
definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij 
het decreet over de subsidiëring en erkenning van het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk. In de nota aan de 
Vlaamse Regering wordt ingegaan op het advies van de 
Sectorraad Sociaal Cultureel Werk. De suggesties over 
de tekst van het voorontwerp van besluit werden waar 
mogelijk meegenomen.
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De bemerkingen omtrent de samenstelling en 
werkwijze van visitatie- en beoordelingscommissies 
werden meegenomen. Aan de bezorgdheden over een 
afvinkevaluatie en een onnodige last voor organisaties 
bij het aanleveren van cijfergegevens werd niet tegemoet 
gekomen.

Advies bij het ontwerpdecreet over de subsidiëring van 
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor 
bijzondere doelgroepen (advies van 4 september 2017)

Op 4 september 2017 bracht de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk advies uit bij het ontwerpdecreet over 
de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen 
en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. 

De Vlaamse Regering hechtte op 27 oktober 2017 haar 
definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet. In 
de nota aan de Vlaamse Regering wordt ingegaan 
op de twee fundamentele opmerkingen in het advies 
van de sectorraad, met name de definiëring van 
bovenlokaal jeugdwerk en de onduidelijke financiering 
en beoordeling.  

“Met het begrip “bovenlokaal” wordt in het decreet 
bedoeld dat de werking het lokaal gemeentelijk 
belang overstijgt. Hierbij is bewust gekozen om niet te 
bepalen hoeveel kinderen en jongeren moeten bereikt 
worden per gemeente/stad of provincie. Die keuze is 

enerzijds gemaakt om de administratieve lasten laag 
te houden, anderzijds ook om de mogelijkheid te geven 
om voldoende te kunnen inspelen op de verschillende 
situaties van de jeugdwerkvormen die door dit decreet 
worden gevat. Het bovenlokaal karakter moet vooral 
uit de werking zelf kunnen worden opgemaakt of de 
werking een ruimer bereik heeft dat de gemeentelijke 
grenzen overstijgt. Dit kan tot uiting komen via de 
communicatie van het activiteitenaanbod, het diverse 
activiteitenaanbod, het netwerk van de werking, de 
begeleiding van de activiteiten,… Deze elementen zullen 
afgetoetst worden op basis van het beleidsplan dat de 
werkingen moeten indienen.” 

De vaagheid met betrekking tot financiering en 
beoordeling verduidelijkt de minister als volgt:
“Net zoals bij het decreet houdende een vernieuwd 
jeugd- en kinderrechtenbeleid, wordt er voor gekozen 
om de middelen niet te oormerken per subsidielijn. 
Deze keuze wordt gemaakt om soepel te kunnen 
inspelen op de aanvragen die vanuit de verschillende 
jeugdwerkvormen zullen worden ingediend. In het decreet 
zijn er drie belangrijke momenten: de indiening van de 
beleidsplannen van de jeugdhuizen en de werkingen 
met kinderen en jongeren met een handicap. Dit gebeurt 
om de vier jaar. De beleidsplannen van de werkingen 
met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 
en de intergemeentelijke projectverenigingen worden 
de eerste keer (2020) een jaar later verwacht en lopen 

JAARVERSLAG • 2017

https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170904_Advies_bovenlokaal_jeugdwerk.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170904_Advies_bovenlokaal_jeugdwerk.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20170904_Advies_bovenlokaal_jeugdwerk.pdf
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557802045ed


62

over een periode van zes jaar. Tenslotte is er jaarlijks de 
mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen voor 
kleine structurele werkingen. Gezien het dus om vaste 
momenten gaat, kan de middelenstroom goed opgevolgd 
worden. Wat de beoordeling betreft, wordt duidelijk 
aangegeven in het ontwerp van decreet dat de Vlaamse 
Regering de nadere voorwaarden voor de beoordeling van 
de beleidsplannen zal bepalen. In het najaar zal er dan 
ook een traject opgestart worden, samen met de sector, 
om het uitvoeringsbesluit vorm te geven.” 

Advies over het Vlaamse audiovisuele en gamebeleid 
(advies van 2 oktober 2017)

De Sectorraad Media bracht op 2 oktober 2017 advies 
op eigen initiatief uit over het Vlaamse audiovisuele en 
gamebeleid. 

Op 19 oktober 2017 stelde de heer Wilfried Vandaele (NV-
A) in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 
het Vlaams Parlement een vraag om uitleg aan Vlaams 
minister van Media Sven Gatz over het advies van de 
SARC-Sectorraad Media over het Vlaams audiovisueel en 
gamebeleid.

De heer Vandaele herneemt enkele van de aanbevelingen 
uit het advies en stelt de minister o.a. de volgende 
vragen:

“Minister, op welke manier zult u aan de slag gaan met 
de aanbevelingen uit het advies van de Sectorraad 
Media? Hoe ziet de verdere timing eruit om tot een 
nieuwe beheersovereenkomst met het VAF/Mediafonds 
te komen?”

Vlaams minister van Media Sven Gatz antwoordt: 
“Ik heb het advies van de Sectorraad Media uiteraard 
doorgenomen. Ik kan mij vinden in de meeste 
aanbevelingen. Het is duidelijk dat de visie van de 
SARC grotendeels overeenstemt met de bevindingen en 
aanbevelingen die eerder al uit de studie van Econopolis 
voortkwamen. (...)

De onderhandelingen (...) streven ernaar om tot een 
alomvattende overeenkomst te komen, die enerzijds 
aandacht heeft voor de aanbevelingen van Econopolis, 
de SARC en de audiovisuele sector, en anderzijds ook 
de nodige ruimte en autonomie laat aan het VAF om 
kwaliteitsvolle reeksen te steunen en te begeleiden.”

In de discussie in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media die daarop volgt, wordt door meerdere 
parlementsleden opnieuw verwezen naar het advies 
van de Sectorraad Media. O.a. mevrouw Karin Brouwers 
(CD&V) stelt vragen n.a.v. het advies met betrekking tot 
zgn. OTT-spelers, mevrouw Katia Segers (sp.a) gaat in 
op passages uit het advies over het VRT-excedent, de 
uitbreiding van de taks shelter naar gameproducties en 
de stimuleringsregeling. 
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Advies bij de Conceptnota over de Vlaamse regionale 
televisieomroeporganisaties (advies van 3 oktober 2017)

Op 3 oktober 2017 bracht de Sectorraad Media op eigen 
initiatief een advies uit bij de Conceptnota over de 
Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties. 

Op 19 oktober 2017 combineerde de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement 
de bespreking van de conceptnota over de Vlaamse 
regionale televisieomroepen met een vraag om uitleg 
over het advies van de SARC-Sectorraad Media van 3 
oktober over deze conceptnota.

Mevrouw Katia Segers (sp.a) hernam in haar vraag de 
belangrijkste opmerkingen uit het advies en vroeg de 
minister:

“Graag had ik dan ook van u vernomen, minister, hoe 
u de bezorgdheden van de Sectorraad Media plant 
weg te nemen. Hoe zult u rekening houden met de 
bovenstaande opmerkingen bij het afsluiten van de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomsten? (...)”

Ook mevrouw Karin Brouwers (CD&V) en de heer 
Wilfried Vandaele (NV-A) stelden vragen naar 
aanleiding van commentaren en aanbevelingen in 
het advies. O.a. vragen over de analyse van de PPM-
studie waarop de conceptnota gebaseerd is, de 

bemiddelende rol van NORTV, de verhouding met 
de exploitatiemaatschappijen, de bereikvergoeding, 
de bestuursorganen en een technologieneutraal 
meetsysteem komen naar aanleiding van punten uit het 
advies aan bod.

In de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
verduidelijkte Vlaams minister van Media Sven Gatz 
daarop enkele van de keuzes die in de conceptnota 
gemaakt worden. 

Advies over de conceptnota aanvullende financiering 
(advies van 16 oktober 2017)

De Algemene Raad bracht op 16 oktober 2017, in 
samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
en met de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, op 
eigen initiatief een advies uit over de conceptnota 
aanvullende financiering. Op 22 december 2017 bezorgde 
minister van Cultuur Sven Gatz een schriftelijke reactie 
aan de SARC waarin hij op elk van de elementen in het 
advies een reactie formuleert. 
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Advies over het voorontwerp van wet betreffende 
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten (advies van 17 
oktober 2017)

Na een gemengde werkgroep bracht de Algemene Raad 
op 17 oktober 2017 advies uit over het voorontwerp 
van wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 
Inmiddels werd het wetsontwerp door de Kamer 
aangenomen. In het verslag van de bespreking wordt 
verwezen naar het advies van de SARC. 

Er is een uitzondering mogelijk wanneer cumulatief aan 
de drie genoemde voorwaarden (incidenteel, zonder 
winstoogmerk en voor een beperkte groep reizigers) is 
voldaan. Wegens de algemene bewoordingen rees bij het 
middenveld en bij organisaties in de culturele sector en 
de jongerensector terecht de vraag of zij in de toekomst 
onder die uitzondering zullen vallen. 

“De regering neemt daarover het volgende standpunt in:  

• omdat het van belang is dat vele goede initiatieven 
die organisaties van vrijwilligers nemen, behouden 
blijven en niet verstikt worden door nodeloos zware 
of complexe regels, is een uitzondering verantwoord;  
 

• in een concreet geval zullen alle feiten en 
omstandigheden moeten worden geëvalueerd om te 
oordelen of de uitzondering van toepassing is;  

• de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft 
op vraag van de minister een werkgroep opgericht 
die de bedoeling heeft om, in samenspraak met 
vertegenwoordigers van het middenveld, richtlijnen 
uit te werken voor de praktische invulling en 
toepassing van de wet.” 

Op de vraag van mevrouw Griet Smaers (CD&V) over 
het incidentele karakter van pakketreizen repliceerde de 
minister als volgt:  

“Incidentele reizen zonder winstoogmerk voor een 
beperkte groep reizigers, zoals die vaak worden 
georganiseerd in de sociaal-culturele sector, vallen niet 
onder het toepassingsgebied van het wetsontwerp. Of de 
organisatie van een bepaalde reis al dan niet aan de regels 
van het wetsontwerp onderworpen is, moet in de praktijk 
worden beoordeeld. Het is duidelijk dat de volgende reizen 
niet door het wetsontwerp worden gevat: schoolreizen 
die zijn voorbehouden aan leerlingen en hun leerkrachten 
en begeleiders, zomerkampen van een jeugdvereniging, 
bezoeken van een toneelvereniging aan een theater in het 
buitenland, … Een beperkt winstoogmerk is geoorloofd 
op voorwaarde dat die winst niet de voornaamste 
doelstelling van de organisatie van de reis is en 
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uitsluitend wordt aangewend voor de werking van de 
organisatie. Als een reis wordt opengesteld voor personen 
die geen leden van (de doelgroep van) de betrokken 
verenigingen zijn, wordt de kans groter dat de reis binnen 
het toepassingsgebied van het wetsontwerp valt.”  

Om het toepassingsgebied en andere punten ten 
overstaan van het middenveld te verduidelijken, wat 
niet mogelijk is in het wetsontwerp zelf, werden in 
de schoot van de FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie twee begeleidingswerkgroepen opgericht, 
die in overleg met de stakeholders en het middenveld 
antwoorden op concrete vragen zullen geven waarover 
een brede communicatie zal gebeuren. 

Advies bij de werkteksten voor het voorontwerp van 
decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking 
(advies van 13 november 2017) 

Op 13 november 2017 bracht de Algemene Raad, in 
samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
en met de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, een 
advies uit bij de werkteksten voor het voorontwerp van 
decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking. Het 
overgrote deel van de elementen uit dit advies vond 
zijn weg naar de versie die uiteindelijk als voorontwerp 
van decreet op 22 december werd voorgelegd aan de 
Vlaamse Regering voor principiële goedkeuring. 
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DE SARC TE GAST IN HET VLAAMS PARLEMENT

Toelichting bij het advies over het nieuwe cultureel-
erfgoeddecreet (advies van 28 september 2016)

Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed, lichtte op dinsdag 17 januari in 
de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het 
Vlaams Parlement het advies over het nieuwe cultureel-
erfgoeddecreet toe.

Herbekijk de hoorzitting.

Toelichting bij het advies over het Actieplan Cultuur & 
Onderwijs (advies van 9 december 2016)

Herman Baeten, voorzitter van de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed, lichtte op donderdag 9 februari 2017 in 
de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het 
Vlaamse Parlement het advies van de Algemene Raad 
over het Actieplan Cultuur & Onderwijs toe.

Herbekijk de hoorzitting.
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Toelichting over de strategische visienota cultureel 
erfgoed

Op donderdag 20 april 2017 vond in de Commissie 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams 
Parlement een hoorzitting plaats over de strategische 
visienota cultureel erfgoed van minister Sven Gatz. Jorijn 
Neyrinck, ondervoorzitter van de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed, nam er het woord namens de sectorraad.

Herbekijk de hoorzitting.

Gedachtewisseling over de evaluatie van het 
Kunstendecreet

Op 26 oktober 2017 vond in de Commissie inzake het 
Grensoverschrijdend Gedrag in de sport een hoorzitting 
plaats waarop actoren uit het Vlaamse sportlandschap 
werden uitgenodigd. Naast de Vlaamse Sportraad waren 
ook Tine Vertommen, ICES en de Vlaamse Sportfederatie 
aanwezig.

Herbekijk de hoorzitting.

Hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sport 
(advies van 24 oktober 2017)

Op 26 oktober 2017 vond in de Commissie Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media een hoorzitting plaats over de 
evaluatie van het Kunstendecreet. De voorzitter van 
de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC, de 
heer Herman Baeten, bracht er de standpunten van de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed aan bod. 

Bart Vanreusel, lid van de Vlaamse Sportraad gaf 
toelichting bij het advies van de Vlaamse Sportraad van 
24 oktober 2017 inzake seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport. In dit advies actualiseerde de 
Vlaamse Sportraad zijn advies op eigen initiatief uit 2011 
over kindermisbruik in de sport. 

Herbekijk de hoorzitting.

Vlaamse Sportraad op bezoek in de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media 

Het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Sportraad had 
op 13 december 2017 een aangenaam en constructief 
gesprek met enkele leden van de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media over sportgerelateerde thema’s. 
Er werd in dialoog gegaan over de samenwerking 
tussen de Vlaamse Sportraad en de Commissie Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media. Ook de evaluatie van het decreet 
sportfederaties en de rol van sport bij maatschappelijke 
uitdagingen kwamen aan bod.

De aanwezigen waren tevreden over het overleg en 
hopen dit in de toekomst nog eens te herhalen.
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De SARC communiceert op verschillende manieren over 
zijn adviezen en werking naar het brede publiek.

De website wordt actueel gehouden met informatie over 
de SARC. Alle adviezen zijn openbaar en krijgen hier 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. 
In 2017 verschenen 7 nieuwsbrieven, gelezen door meer dan 
1895 abonnees. 

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

Je kan de SARC ook volgen op Twitter.
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