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Het jaarverslag 2016 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.

Met ingang van 1 januari 2016 werd de 
SARC onderdeel van het departement 
van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media en werd de eigen 
rechtspersoonlijkheid opgeheven. 
Daarbij zijn de nodige garanties 
gegeven opdat de SARC, ook na deze 
administratieve ingreep, zijn opdracht 
in alle onafhankelijkheid kan blijven 
opnemen. In de loop van 2016 werd ook 
de samenstelling van de sectorraden, 
de Algemene Raad en het Vast Bureau 
vernieuwd. Deze hersamenstelling 
geschiedde op basis van de principes 
van continuïteit én vernieuwing. Op 1 
mei 2016 nam de SARC afscheid van zijn 
algemeen secretaris, Iris Van Riet, die met 
pensioen ging. Zij werd op 1 januari 2017 
opgevolgd door Gaëtan Poelman.

In 2016 kwamen de Algemene Raad en de 
sectorraden samen in 71 vergaderingen, 
waaronder 10 werkgroepvergaderingen. Er 
werden 45 adviezen uitgebracht, waarvan 
11 gecoördineerde adviezen en 10 adviezen 
op eigen initiatief.

De Algemene Raad formuleerde in 2016 
16 adviezen waarvan 11 gecoördineerde 
adviezen. In de eerste jaarhelft werd er 
samengewerkt rond dossiers die meerdere 
raden aanbelangden, zoals het minidecreet 
cultuur, jeugd en Brussel, de conceptnota 
deeltijds kunstonderwijs en de 
gereglementeerde boekenprijs. Ook werden 
adviezen op eigen initiatief uitgebracht 
die, gecoördineerd door de Algemene Raad, 
ontstonden in samenwerking met andere 
raden. Dit was het geval voor het advies 
over de eindtermen in het onderwijs en 
het witboek aanvullende financiering, 
thema’s die de raden zeer aanbelangen. 
Na de hersamenstelling lagen er eveneens 
grote dossiers op tafel. De nieuwe raad 
startte met een gecoördineerd advies 
bij het actieplan Vlaams Gecoördineerd 

Vrijwilligersbeleid, voorbereid door een 
werkgroep met leden van verschillende 
sectorraden. Samenwerking bleef 
centraal staan met adviezen bij de nota 
cultuurspreiding, klimaatmaatregelen, 
het programmadecreet, het rapport over 
de eindtermen, het actieplan cultuur 
en onderwijs en een derde minidecreet 
cultuur en jeugd. De Algemene Raad 
bracht eveneens advies uit op vraag 
van andere ministers, zoals bij het 
onteigeningsdecreet, een decreet tot 
wijziging van diverse bepalingen van vzw 
de Rand en een Vlaams investeringsfonds. 
Tot slot werd er vanzelfsprekend veel 
aandacht besteed aan een advies bij het 
groenboek Bestuur. Dit groenboek moet 
in de toekomst immers uitmonden in een 
nieuw bestuursdecreet. 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
bracht 15 adviezen uit in 2016. De raad 
boog zich in de eerste helft van 2016 
voornamelijk over het afwerken van zijn 
advies op eigen initiatief ‘Het utilitaire 
voorbij. Over de veelvoudige betekenis 
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van kunsten & erfgoed in 2020 en verder’. 
Hij roept er in op om het artistieke in 
de kunsten en de geheugenwaarde van 
erfgoed te herwaarderen door middel van 
vernieuwing, herbronning en zelfkritiek. 
Daarnaast gaf de Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed advies over de conceptnota ‘Naar 
een duurzame cultureel-erfgoedwerking 
in Vlaanderen’ en werkte hij mee aan 
verschillende adviezen van de Algemene 
Raad (onder meer over de conceptnota 
deeltijds kunstonderwijs en over de 
herziening van de eindtermen in het 
onderwijs). In zijn nieuwe samenstelling 
kreeg de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
adviesvragen over het voorontwerp van 
het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet 
en over het reglement ‘subsidies 
pilootprojecten waarderen’. Ook in de 
tweede helft van het jaar werd er veel 
samengewerkt met de andere sectorraden 
en de Algemene Raad, onder meer  voor 
adviezen over klimaatmaatregelen, 
cultuurspreiding, het participatief publiek 
debat over de eindtermen en het actieplan 
cultuur en onderwijs.

De Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk bracht 21 adviezen uit in 2016 
waarvan 9 in samenwerking met andere 
sectorraden. De raad verdiepte zich in 
het thema onderwijs en cultuur in de 
adviezen over de herziening van de 
eindtermen, het niveaudecreet deeltijds 
kunstonderwijs en het actieplan cultuur 
en onderwijs. Daarnaast beroerden ook de 
bestuurlijke hervormingen de gemoederen. 
Onder meer in zijn adviezen bij de nota 
Cultuurspreiding, het minidecreet Cultuur 
en Jeugd en het Programmadecreet 
begrotingsaanpassing 2016 wees de 
raad op de lokale noden en plaatste 
hij vraagtekens bij de link met het te 
ontwikkelen regionaal cultuurbeleid. In 
enkele teksten las de sectorraad ook 
een voorafname op de hervorming 
van de bovenbouw, zoals bijvoorbeeld 
de oprichting van Cultuurloket vzw 
en de heroriëntatie van de middelen 
van het Bijzonder Fonds binnen de 
amateurkunstensector. Het jaar betekende 
ook de start van de hervorming van het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk. De 

raad bereidde zich voor op het nieuwe 
decreet en bracht op eigen initiatief advies 
uit bij de conceptnota sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. In zijn advies uitte de 
raad zijn bezorgdheid over het evenwicht 
tussen continuïteit en dynamiek en ging 
hij dieper in op een aantal bouwstenen. 
Ten slotte werden adviezen geformuleerd 
bij de Beleidsbrief Cultuur 2016-2017 en de 
Beleidsbrief Jeugd 2016-2017.

De Vlaamse Sportraad werkte in 
2016 aan 14 adviezen. Nadat in 2015 
de krijtlijnen werden vastgelegd 
voor de hervorming van het 
sportfederatielandschap, werd in 2016 
gewerkt aan de adviezen over het 
toekomstige uitvoeringsbesluiten bij 
het nieuwe decreet van 10 juni 2016 ter 
ondersteuning van de georganiseerde 
sportsector: het algemene besluit 
voor erkenning en subsidiëring; de 
beleidsfocussen Jeugdsport, Innovatie 
en Laagdrempelig Sporten; het besluit 
over goed bestuur in de sportfederaties 
en de beleidsfocus Topsport. De Vlaamse 
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Sportraad reflecteerde ook over het 
beleid rond sportinfrastructuur en 
formuleerde adviezen over het Globaal 
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen, de 
tweede projectoproep zwembaden en 
de projectoproep over het naschools 
openstellen van schoolsportinfrastructuur. 
In 2016 werkten de leden ook aan 
adviezen over gezond en ethisch sporten: 
de wijziging van het besluit bij het 
GES-decreet, de wijziging van het besluit 
bij het Antidopingdecreet, de veiligheid 
van voetbalwedstrijden en andere 
sportevenementen en het besluit bij de 
erkenning van de kwaliteitsstandaarden 
bij de risicovechtsporten. Verder werkte 
de Vlaamse Sportraad samen met de 
Algemene Raad aan de transversale 
adviezen en gaf hij op eigen initiatief 
advies bij het beleidsrelevant onderzoek 
over de sportsector.

De Sectorraad Media formuleerde in 
2016 6 adviezen. Naast de medewerking 
die de Sectorraad Media verleende aan 

transversale adviezen, werkte hij een 
advies af over een decreet dat zowel 
wijzigingen aan het mediadecreet als 
wijzigingen aan het VRT-pensioendecreet 
aanbracht. Het gros van de 
werkzaamheden draaide evenwel rond 
het dossier van de radio. Voor de zomer 
werd advies gegeven bij de conceptnota 
‘Naar een duurzaam en toekomstgericht 
radiolandschap’. In het najaar werden op 
basis van de conceptnota dan wijzigingen 
aangebracht aan het mediadecreet, 
waarover de sectorraad eveneens 
adviseerde. Beide adviezen werden door 
de voorzitter toegelicht in de Commissie 
Media van het Vlaams Parlement.

Luk Verschueren
Algemeen voorzitter

JAARVERSLAG • 2016



Inleiding



9

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, waardoor de 
SARC vanaf 1 januari 2016 niet langer 
een eigen rechtspersoonlijkheid, heeft 
maar ingebed is in het departement 
van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport 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. 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.

JAARVERSLAG • 2016

https://cjsm.be/sarc/downloads/SAR_CJSM_decreet_20080115.pdf
https://cjsm.be/sarc/downloads/20030718-decreet-SAR-BS-20030822.pdf
https://cjsm.be/sarc/downloads/20030718-decreet-SAR-BS-20030822.pdf
https://cjsm.be/sarc/downloads/BS-decreet-hervorming-SARs-20150709.pdf
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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 had rechtspersoonlijkheid tot 31 
december 2015. Het decreet betreffende 
de hervorming van de strategische 
adviesraden van 3 juli 2015 bepaalde dat 
de SARC, als strategische adviesraad, vanaf 
1 januari 2016 zonder rechtspersoonlijkheid 
werd opgericht bij het departement van 

het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media. De taakomschrijving en de 
structuur van de SARC is ongewijzigd 
en de inhoudelijke onafhankelijkheid is 
gegarandeerd.

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 wordt verzorgd door 
een algemeen secretaris die de leiding 
heeft over het secretariaat en tevens de 
secretaris van de Algemene Raad van de 
SARC is, en vier beleidsmedewerkers die 
de inhoudelijke ondersteuning van de vier 
sectorraden op zich nemen. 

Op 1 mei 2016 ging algemeen secretaris Iris 
Van Riet met pensioen. Zij wordt vanaf 
1 januari 2017 opgevolgd door de heer 
Gaëtan Poelman.
 

http://www.sarc.be
https://cjsm.be/sarc/downloads/BS-decreet-hervorming-SARs-20150709.pdf
https://cjsm.be/sarc/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
https://cjsm.be/sarc/downloads/196_02_SARC_huishoudelijk_reglement_VLAREG091008.pdf
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/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. 

In 2016 werd de SARC opnieuw samengesteld. De mandaten 
van de leden liepen immers af. Via een open oproep 
werden onafhankelijke deskundigen gezocht. Organisaties 
uit het middenveld van elk beleidsveld konden kandidaten 
voordragen. Op basis van al deze kandidaturen stelden de 
bevoegde ministers een algemeen voorzitter en leden aan. 

JAARVERSLAG • 2016

https://cjsm.be/sarc/over-de-raad/index.html
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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, waaronder 
de voorzitter of ondervoorzitter.

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

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

VERTEGENWOORDIGER DE VLAAMSE JEUGDRAAD

Gil Géron Algemeen coördinator Koning Kevin

JAARVERSLAG • 2016
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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-Cultureel Werk - UCLL /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 Vlaamse Sportfederatie

Jesse Stroobants Groepsbeheerder Humane Wetenschappen - KU Leuven
Topatleet

AFGEVAARDIGDEN VAN DE SECTORRAAD MEDIA

Simon Delaere Wetenschappelijk onderzoeker SMIT - Vrije Universiteit Brussel

Pieter Verdegem Docent Media en ICT - Universiteit Gent

JAARVERSLAG • 2016
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

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

Sofie Vandoninck Stafmedewerker kwaliteitszorg KU Leuven
Lid EU Kids Online Network

VERTEGENWOORDIGER DE VLAAMSE JEUGDRAAD

Stefaan Vandelacluze Algemeen coördinator Mooss vzw

AFGEVAARDIGDEN VAN DE SECTORRAAD KUNSTEN EN ERFGOED

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

Sigrid Bosmans Diensthoofd Musea en Erfgoed stad Mechelen
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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 • 2016
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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)1. 
Het Vast Bureau wordt voorgezeten door de algemeen voorzitter. 

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

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 Vrije Tijd stad Mechelen

Hilde Van den Bulck2 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 (tot 30 
april 2016)

1 De algemeen secretaris maakt met raadgevende stem deel uit van het Vast Bureau. Wegens een lopende selectieprocedure was er van 1 
mei 2016 tot en met 31 december 2016 geen algemeen secretaris.

2 Hilde Van den Bulck werd sinds september 2015 tijdelijk vervangen door Eva Lievens. 
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

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

Jorijn Neyrinck voorzitter Sectorraad Kunsten en 
Erfgoed

Coördinator tapis plein vzw

Valerie Verdoodt ondervoorzitter Sectorraad Media Doctoral Researcher CiTiP - KU Leuven

Dirk Verbist ondervoorzitter Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk

Directeur Federatie van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk (FOV)
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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. 

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

Heidi De Nijn,
voorzitter

Departementshoofd Vrije Tijd stad Mechelen

Herman Baeten,
ondervoorzitter

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

Alexander Declercq Cultuurbeleidscoördinator Ieper

Luc Delrue3

Erik De Vroede Conservator Sportimonium

Eva Tahon Communicatiemanager Triënnale Brugge
Adjunct-conservator Musea Brugge

Carlo Van Baelen Voormalig directeur Vlaams Fonds voor de Letteren

Liliane Vandenheede Docente Arteveldehogeschool

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

3 Luc Delrue was vanaf 1 februari 2016 geen lid meer wegens het opnemen van zijn nieuwe functie als secretaris-generaal van het 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

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

Overleg Kunstenorganisaties

Peter De Maegd Producent
Zaakvoerder Potemkino

Vlaamse Film Producenten Bond

Carine Dujardin Afdelingshoofd en expert 
erfgoedbibliotheek 
KADOC, Documentatie- en 
Onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving (KULeuven)

OLAV-Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen

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

Leen Laconte Algemeen directeur Overleg 
Kunstenorganisaties

Overleg Kunstenorganisaties

Esther Maas Directeur cultuurcentrum De 
Schakel, Waregem

Vereniging van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra

Jorijn Neyrinck Coördinator tapis plein vzw Cultureel-erfgoedoverleg

Johan Penson Algemene leiding Needcompany
Manager InfraCult

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

Hilde Van Cauteren Jeugdauteur Vlaamse Auteursvereniging

Hugo Vanden Driessche Voormalig algemeen directeur 
Kaaitheater

Overleg Kunstenorganisaties
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

Herman Baeten,
voorzitter

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

Jorijn Neyrinck,
ondervoorzitter

Coördinator tapis plein vzw

Jan Bloemen Zakelijk directeur Z33 Huis voor Actuele Kunst

Natalie De Boelpaep Algemeen directeur Zinnema

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

Danielle Gielen Zelfstandig zaakvoerder
Docent PXL-Music

Tom Houtman Leidinggevend verantwoordelijke Het Lijsternest

Walter Rycquart Departementshoofd Cultuur Provincie Antwerpen

Liliane Vandenheede Docente Arteveldehogeschool
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Leen Laconte Algemeen directeur Overleg 
Kunstenorganisaties

Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

Kurt Melens Algemeen directeur NTGent Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

Carine Dujardin Afdelingshoofd en expert 
erfgoedbibliotheek 
KADOC, Documentatie- en 
Onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving (KULeuven)

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)
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SECTORRAAD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 

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

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

Frie De Greef, 
voorzitter

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

Pedro De Bruyckere Docent en onderzoeker pedagogiek jongerencultuur - Arteveldehogeschool Gent

Griet De Wachter Stafmedewerker Vzw Jong

Piet Forger Directeur cultuur Leuven

Bram Ghyoot Zakelijke leiding Cultuurdienst Stad 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 Bibliotheek, Archief en 
Documentatie

Stefaan Vandelacluze4 Algemeen coördinator Mooss vzw
Stefaan Vandelacluze voltooit het 
mandaat van Freek Stevens

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 Cultuur- en Gemeenschapscentra

Filip Verneert Directeur Muziekmozaïek vzw Forum voor Amateurkunsten

Peter Warson (†)5 Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV)

4 Bij ministerieel besluit van 8 januari 2016.
5 Dit mandaat werd tijdelijk ingevuld door Liesbeth De Winter (stafmedewerker FOV).
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

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

Renato Cipriani 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

Alexander Declercq Cultuurbeleidscoördinator Stad Ieper

Piet Forger Directeur cultuur Leuven

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

An Rosiers Juriste Stad Gent
Bestuur EVA vzw
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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

Cindy Daems Directeur Cultuurcentrum De 
Adelberg, Lommel

Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra

Liesbeth De Winter Adjunct-directeur Federatie 
van Organisaties voor 
Volksontwikkelingswerk (FOV)

Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk 
(FOV)

Gil Géron Algemeen coördinator Koning Kevin Vlaamse Jeugdraad

Carolien Patyn Stafmedewerker armoedebeleid, 
Netwerk Tegen Armoede

Netwerk tegen Armoede

Stefaan Vandelacluze Algemeen coördinator Mooss vzw Vlaamse Jeugdraad

Ria Van Den Heuvel Algemeen directeur ZitStil vzw Vijftact

Lien Verwaeren6 Directeur Forum voor 
Amateurkunsten
Lien Verwaeren voltooit het 
mandaat van Elke Verhaeghe

Forum voor Amateurkunsten

Filip Verneert Directeur Muziekmozaïek vzw Forum voor Amateurkunsten

Miet Withofs Bibliothecaris Stedelijke Bibliotheek 
Hasselt

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 
(VVBAD)

6 Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2016.
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VLAAMSE SPORTRAAD

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

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

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 Vlaanderen7 
Algemeen secretaris Sporta
Ondervoorzitter Sportimonium

Mia Maes Directeur Sport Kortrijk

Jesse Stroobants Groepsbeheerder Humane Wetenschappen - KU Leuven
Topatleet

Bart Vanreusel Hoogleraar KU Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (Faber)
Sportsocioloog

Line Verbeke Zaakvoerder Quarante

7 Vanaf 1 januari 2017 staat het ‘Departement Internationaal Vlaanderen’ bekend als ‘Departement Buitenlandse Zaken’.
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Sophie Cools,
ondervoorzitter

Directeur Sport Vlaamse 
Sportfederatie

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 Algemeen en Sporttechnisch 
Coördinator 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

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

Reinout Van 
Schuylenbergh

Topsportcoördinator Vlaamse 
Triatlon- en Duatlonliga vzw

Vlaamse Sportfederatie

Cindy Winters Directeur Sportdienst Leuven Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

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

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 Hoogleraar 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 Operations Manager GymFed 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 Algemeen en Sporttechnisch 
Coördinator 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

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

Cindy Winters Directeur Sportdienst Leuven Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
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SECTORRAAD MEDIA

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

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

Simon Delaere,
voorzitter

Onderzoeker SMIT - Vrije Universiteit Brussel

Hilde Van den Bulck,
ondervoorzitter8

Hoogleraar Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen

Eva Lievens Docent Recht en Technologie – Universiteit Gent
Gastdocent – KU Leuven

Pieter Verdegem Docent Media en ICT - Universiteit Gent

8 Hilde Van den Bulck werd sinds september 2015 tijdelijk vervangen door Eva Lievens als ondervoorzitter.
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Katrien Lefever Bedrijfsjurist Medialaan Private Omroepfederatie

Thomas Roukens Directeur Regelgeving & 
Interconnect, Telenet

Cable Belgium

Elke Valgaeren Dienstchef studiedienst Gezinsbond Gezinsbond

Liesbet Hauben Senior Legal Counsel, SBS Belgium Private Omroepfederatie

Frederic Logghe Expert Regulatory Affairs, Belgacom Belgacom

Sandrien Mampaey Directeur Vlaamse Nieuwsmedia Vlaamse Nieuwsmedia

Els Bruggeman European Public Affairs Advisor, 
Test-Aankoop

Test-Aankoop

Ellen Onkelinx Gedelegeerd Bestuurder 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

Raad voor de Reclame

Lut Vercruysse Vice-voorzitter Raad voor de 
Reclame

Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Jan Hautekiet Journalist Radio 1 (VRT)
Bestuurslid VVJ

Vereniging van Vlaamse Journalisten
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN

Simon Delaere,
voorzitter

Onderzoeker SMIT - Vrije Universiteit Brussel

Valerie Verdoodt, ondervoorzitter Doctoral Researcher CiTiP - KU Leuven

Tom Evens Docent Media-industrieën vakgroep Communicatiewetenschappen - UGent

Stefaan Peeters General Manager CIM (Centrum voor Informatie over de Media)
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VERTEGENWOORDIGERS VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Els Bruggeman European Public Affairs Advisor, Test-
Aankoop

Test-Aankoop

Sandra Coppieters Hoofd juridische dienst VRT VRT

Jozefien Daelemans Charlie Magazine Media.21

Harry Demey CEO LDV UNITED Raad voor de Reclame

Andy Demeulenaere Algemene coördinator Mediawijs.be Mediawijs.be

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 Expert Regulatory Affairs, Belgacom Proximus, Cable Belgium en Orange

Sandrien Mampaey Directeur Vlaamse Nieuwsmedia Vlaamse Nieuwsmedia

An Jacobs9 Gedelegeerd bestuurder VOFTP
An Jacobs voltooit het mandaat van 
Dries Phlypo

Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisie Producenten 
(VOFTP)

Ann Steenberghs Managing Partner De Kaderleden Beroepsvereniging van Vlaamse Audiovisuele Facilitaire 
Bedrijven (VOTF)

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

9 Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2016.
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VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

29 februari 2016 8

27 juni 2016 7

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

18 januari 2016 5

1 maart 2016 6

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.

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

Werkgroepvergaderingen Algemene Raad

Werkgroep Conceptnota Deeltijds Kunstonderwijs

Luk Verschueren, voorzitter
Herman Baeten, Heidi De Nijn, Carolien Patyn, Annick 
Schramme, Bieke Vanlerberghe, Filip Verneert, leden
Paul Corthouts, genodigde
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

23 juni 2016 5

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

23 juni 2016 6

Werkgroep Witboek Aanvullende Financiering

Luk Verschueren, voorzitter
Carlo Van Baelen, Noël Geirnaert, Geert Puype, Stefaan 
Vandelacluze, Hugo Vanden Driessche, Miet Withofs, 
leden
Kristien Vermeersch, genodigde

Werkgroep Gereglementeerde Boekenprijs

Luk Verschueren, voorzitter
Geert Puype, Carlo Van Baelen, Noël Geirnaert, Miet 
Withofs, leden
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

19 september 2016 5

Werkgroepvergaderingen Algemene Raad

Werkgroep Actieplan Gecoördineerd Vlaams 
Vrijwilligersbeleid

Dirk Verbist, voorzitter
Danie De Sadeleer, Koenraad Hoeyberghs, Tom Lemahieu, 
Carolien Patyn, Ingrid Peeters, leden
Koen Demarsin, Sylvia Matthys, genodigden

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

30 september 2016 11

22 november 2016 8
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VERGADERINGE

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

27 oktober 2016 6

Werkgroep Rapport over de eindtermen 
‘Van LeRensBelang’

Luk Verschueren, voorzitter
Sofie Vandoninck, Herman Baeten, Johan Penson, Elviera 
Velghe, Pedro Debruyckere, Tom Lemahieu, Elke Verhaeghe, 
Ria Van Den Heuvel, Koenraad Hoeyberghs, Charlotte Van 
Tuyckom, Andy Demeulenaere, Ann Steenberghs, leden

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

1 december 2016 4

Werkgroep Groenboek Bestuur

Luk Verschueren, voorzitter
Herman Baeten, Jan Bloemen, Sophie Cools, Simon 
Delaere, Jorijn Neyrinck, Carolien Patyn, Johan Penson, 
Ann Steenberghs, Ria Van Den Heuvel, Dirk Verbist, leden
Bart Verhaeghe, genodigde
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VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

1 februari 2016 5

30 maart 2016 5

23 mei 2016 4

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

5 oktober 2016 5

7 november 2016 5

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). 

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

26 januari 2016 10

23 februari 2016 9

26 april 2016 8

9 mei 2016 10

7 juni 2016 9

SECTORRAAD KUNSTEN EN ERFGOED

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

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

30 maart 2016 2

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur van de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed bestaat uit 2 leden: de voorzitter en de 
ondervoorzitter.

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

29 augustus 2016 17

27 september 2016 13

25 oktober 2016 12

22 november 2016 15

20 december 2016 14
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

7 november 2016 4

Werkgroep evaluatie Kunstendecreet

Herman Baeten, voorzitter
Jan Bloemen, Sigrid Bosmans, Danielle Gielen, Tom 
Houtman, Leen Laconte, Jorijn Neyrinck, Johan Penson, 
Walter Rycquart, leden

Werkgroepvergaderingen Sectorraad 
Kunsten en Erfgoed

Werkgroep Cultureel-erfgoeddecreet

Jorijn Neyrinck, voorzitter
Sigrid Bosmans, Carine Dujardin, Tom Houtman, Leen 
Laconte, Johan Penson, Elviera Velghe, leden

VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

20 september 2016 6
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Agendagroep 

Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Tom Lemahieu, leden

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

8 januari 2016 13

3 maart 2016 12

1 april 2016 6

28 april 2016 12

18 mei 2016 12

23 juni 2016 9

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 3 leden en bereidt de agenda van de plenaire 
vergaderingen inhoudelijk voor.

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016
VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

21 januari 2016 3

18 februari 2016 2

12 mei 2016 3

9 juni 2016 3
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Agendagroep 

Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, Tom Lemahieu, leden

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

12 september 2016 2

17 oktober 2016 2

10 november 2016 2

9 december 2016 3

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

23 augustus 2016 14

22 september 2016 11

20 oktober 2016 15

25 november 2016 12

22 december 2016 13
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VERGADERING

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

22 juni 2016 6

Werkgroepvergaderingen Vlaamse Sportraad

Werkgroep Sporttakkenlijst

Bart Vanreusel, voorzitter
Sophie Cools, Christophe Cools, Geert Goubert, Koenraad 
Hoeyberghs, Jesse Stroobants, Ingrid Peeters, leden

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

25 februari 2016 13

24 maart 2016 14

21 april 2016 14

16 juni 2016 17

30 juni 2016 13

VLAAMSE SPORTRAAD

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

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016
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VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

25 januari 2016 5

8 juni 2016 5

Dagelijks Bestuur

Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, Geert Goubert, Jan Korthoudt, Mia Maes, 
leden

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

17 augustus 2016 12

26 september 2016 15

27 oktober 2016 14

22 november 2016 17

22 december 2016 13
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Dagelijks Bestuur

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

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

19 september 2016 
(‘mini-DB’)

2

14 november 2016 6

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

28 januari 2016 12

25 februari 2016 12

21 april 2016 12

26 mei 2016 9

9 juni 2016 11

23 juni 2016 10 

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

VERGADERINGEN

DATUM AANTAL AANWEZIGEN

25 augustus 2016 16

16 november 2016 10

SECTORRAAD MEDIA

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

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016





Adviezen
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In totaal bracht de SARC in 2016 45 adviezen uit, waarvan 
de Algemene Raad er 11 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. 

JAARVERSLAG • 2016
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ALGEMENE RAAD

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd 
en Brussel
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

14.01.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij het project ‘Van Lerensbelang?’ en input 
aangaande de herziening van de eindtermen
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en 
Sectorraad Media

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over de Conceptnota deeltijds kunstonderwijs
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister-president 
Geert Bourgeois

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
onteigening voor algemeen nut

25.04.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het ontwerp van decreet houdende 
invoering van een gereglementeerde boekenprijs
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

01.07.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij het witboek aanvullende financiering in 
de cultuursector
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

12.07.2016 n.v.t. n.v.t.

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160114-advies-minidecreet-Cultuur-Jeugd-Brussel.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-input-onsonderwijs-be.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-conceptnota-dko.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160425-Advies-onteigeningsdecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160701-Advies-gereglementeerde-boekenprijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160712-advies-witboek-aanvullende-financiering-cultuur.pdf
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

INITIATIEF
ADVIES

Vraag van minister-
president Geert 
Bourgeois en 
minister Sven Gatz

Advies bij het actieplan Vlaams Gecoördineerd 
Vrijwilligersbeleid en de elementen van visie

03.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over klimaatmaatregelen voor de sectoren 
cultuur, jeugd en media
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk en Sectorraad Media

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Departement CJSM

Advies bij de nota Cultuurspreiding
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Ben Weyts

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging 
van diverse bepalingen van het decreet vzw ‘de 
Rand’

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
viceminister-
president Bart 
Tommelein

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

18.10.2016 Spoedadvies Binnen 
termijn

Op vraag van 
viceminister-
president Liesbeth 
Homans

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

24.10.2016 Spoedadvies Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161003-advies-actieplan-VGV.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-Advies-nota-cultuurspreiding.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-de-Rand-deugdelijk-bestuur.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161018_Advies_Programmadecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161024-advies-Vlaams-Fonds-investeringen.pdf
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INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van het 
Vlaams Parlement

Advies over het rapport van het participatief publiek 
debat over de eindtermen
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en 
Sectorraad Media

10.11.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het actieplan cultuur en onderwijs
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

12.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en 
jeugd (minidecreet III)
I.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed en Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk

12.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister-president 
Geert Bourgeois 
en viceminister-
president Liesbeth 
Homans

Advies bij het Groenboek Bestuur 20.12.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK

https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161110-advies-eindrapport-eindtermendebat.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161209-Advies-actieplan-Cultuur-en-onderwijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161212-advies-Minidecreet-III.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161220-Advies-Groenboek-Bestuur.pdf
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SECTORRAAD KUNSTEN EN ERFGOED

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd 
en Brussel
Gecoördineerd door de Algemene Raad

14.01.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over de Conceptnota deeltijds 
kunstonderwijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies bij het project ‘Van Lerensbelang?’ en input 
aangaande de herziening van de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over de Conceptnota Cultureel Erfgoed 09.05.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Het utilitaire voorbij. Over de veelvoudige betekenis 
van kunsten en erfgoed in 2020 en verder

28.06.2016 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het ontwerp van decreet houdende 
invoering van een gereglementeerde boekenprijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

01.07.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij het witboek aanvullende financiering in 
de cultuursector
Gecoördineerd door de Algemene Raad

12.07.2016 n.v.t. n.v.t.

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160114-advies-minidecreet-Cultuur-Jeugd-Brussel.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-conceptnota-dko.pdf
http://www.cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-input-onsonderwijs-be.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20160509-advies-conceptnota-Cultureel-erfgoeddecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20160628-Het-utilitaire-voorbij.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160701-Advies-gereglementeerde-boekenprijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160712-advies-witboek-aanvullende-financiering-cultuur.pdf


56 JAARVERSLAG • 2016

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in 
Vlaanderen

28.09.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over klimaatmaatregelen voor de sectoren 
cultuur, jeugd en media
Gecoördineerd door de Algemene Raad

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Departement CJSM

Advies bij de nota Cultuurspreiding
Gecoördineerd door de Algemene Raad

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
viceminister-president 
Bart Tommelein

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017
Gecoördineerd door de Algemene Raad

18.10.2016 Spoedadvies Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Vlaams Parlement

Advies over het rapport van het participatief publiek 
debat over de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

10.11.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Departement Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media

Advies over het reglement ‘subsidies pilootprojecten 
waarderen’

9.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het actieplan cultuur en onderwijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

12.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en 
jeugd (minidecreet III)
Gecoördineerd door de Algemene Raad

12.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK

https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20160928-advies-nieuw-cultureel-erfgoeddecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-Advies-nota-cultuurspreiding.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161018_Advies_Programmadecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161110-advies-eindrapport-eindtermendebat.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20161209-advies-reglement-waardering.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161209-Advies-actieplan-Cultuur-en-onderwijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161212-advies-Minidecreet-III.pdf
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SECTORRAAD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd 
en Brussel
Gecoördineerd door de Algemene Raad

14.01.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over de wijziging van het besluit betreffende 
de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen ter 
uitvoering van een bovenlokaal project

10.03.2016 Spoed Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij het project ‘Van Lerensbelang?’ en input 
aangaande de herziening van de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over de Conceptnota deeltijds kunstonderwijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het Masterplan Bivakplaatsen 25.03.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over de toevoeging van een bijkomend 
beoordelingscriterium aan het decreet vernieuwd 
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

25.03.2016 Gewoon Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160114-advies-minidecreet-Cultuur-Jeugd-Brussel.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20160310-advies-bovenlokale-projecten-jeugdhuizen.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-input-onsonderwijs-be.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-conceptnota-dko.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20160325-advies-MP-Bivakplaatsen.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20160325-advies-stedelijk-jeugdwerk.pdf
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INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
viceminister- 
president Annemie 
Turtelboom

Advies over het programmadecreet 
begrotingsaanpassing 2016

28.04.2016 Spoed Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij de conceptnota sociaal-cultureel 
volwassenenwerk

17.05.2016 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het ontwerp van decreet houdende 
invoering van een gereglementeerde boekenprijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad

01.07.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij het witboek aanvullende financiering in 
de cultuursector
Gecoördineerd door de Algemene Raad

12.07.2016 n.v.t. n.v.t.

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK

https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20160428-Advies-Programmadecreet-BA-2016.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20160517-Advies-conceptnota-SCvW.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160701-Advies-gereglementeerde-boekenprijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160712-advies-witboek-aanvullende-financiering-cultuur.pdf
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over klimaatmaatregelen voor de sectoren 
cultuur, jeugd en media

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Departement CJSM

Advies bij de nota Cultuurspreiding 
Gecoördineerd door de Algemene Raad

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
viceminister-president 
Bart Tommelein

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017
Gecoördineerd door de Algemene Raad

18.10.2016 Spoedadvies Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Gatz

Advies bij het ontwerp van besluit lokaal en 
provinciaal jeugdbeleid

25.10.2016 Spoedadvies Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Gatz

Advies bij het ontwerp van besluit vernieuwd jeugd- 
en kinderrechtenbeleid

25.10.2016 Spoedadvies Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Vlaams Parlement

Advies over het rapport van het participatief publiek 
debat over de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

10.11.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over het actieplan cultuur en onderwijs
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

12.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en 
jeugd (minidecreet III)
Gecoördineerd door de Algemene Raad 

12.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies over de Beleidsbrief Cultuur 2016-2017 16.12.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over de Beleidsbrief Jeugd 2016-2017 16.12.2016 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het ontwerp van besluit tot wijziging van 
het besluit lokaal cultuurbeleid (Cultuurconnect)

16.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-Advies-nota-cultuurspreiding.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161018_Advies_Programmadecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20161025-Advies-UB-lokaal-en-provinciaal-jeugdbeleid.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20161025-Advies-UB-vernieuwd-jeugd-en-kinderrechtenbeleid.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161110-advies-eindrapport-eindtermendebat.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161209-Advies-actieplan-Cultuur-en-onderwijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161212-advies-Minidecreet-III.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20161216-Advies-Beleidsbrief-Cultuur-2016-2017.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20161216-Advies-Beleidsbrief-Jeugd-2016-2017.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20161216-Advies-Cultuurconnect.pdf
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VLAAMSE SPORTRAAD

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

INITIATIEF
ADVIES

Eigen initiatief Advies bij het project ‘Van Lerensbelang?’ en input 
aangaande de herziening van de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies over beleidsrelevant onderzoek in de 
sportsector

06.04.2016 n.v.t. n.v.t.

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij de tweede projectoproep zwembaden - 
‘Nota aan de Vlaamse Sportraad’

29.04.2016 Spoedadvies Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij de projectoproep naschools openstellen van 
sportinfrastructuur – ‘Nota aan de Vlaamse Sportraad’

03.05.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij de wijziging van het uitvoeringsbesluit 
van het GES-decreet

01.06.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij de wijziging van art.60 van het uitvoerings- 
besluit van het Antidopingdecreet (lijst elitesporters)

09.06.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij het voorontwerp van besluit houdende 
uitvoering van het decreet voor de georganiseerde 
sportsector (erkenning en subsidiëring)

08.07.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij het voorontwerp van besluit houdende 
uitvoering van het decreet voor de georganiseerde 
sportsector (beleidsfocussen)

08.07.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij het voorontwerp van decreet ‘veiligheid 
voetbalwedstrijden en andere sportevenementen’ 
(verdrag Raad van Europa)

14.07.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij het voorontwerp van besluit ‘goed bestuur 
in de sportfederaties’

14.07.2016 Gewoon Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK

https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-input-onsonderwijs-be.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160406-advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-beleidsrelevant-onderzoek-sport.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160429-SARC-Vlaamse-Sportraad-Advies-tweede-projectoproep-zwembaden.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160503-SARC-Vlaamse-Sportraad-Advies-naschools-openstellen-sportinfrastructuur.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160601-SARC-Vlaamse-Sportraad-Wijziging-UB-GES-decreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160609-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-wijziging-UB-Antidopingdecreet.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.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160714-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Decreet-veiligheid-voetbalwedstrijden-en-andere-sportevenementen.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160714-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-besluit-goed-bestuur-sportfederaties.pdf
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij het voorontwerp van besluit ‘erkenning 
kwaliteitsstandaard voor het organiseren van 
risicovechtsporten’

30.08.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies bij het Globaal Sportinfrastructuurplan 
Vlaanderen

06.10.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Vlaams Parlement

Advies over het rapport van het participatief publiek 
debat over de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

10.11.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Muyters

Advies over het voorontwerp van besluit 
‘Beleidsfocus Topsport’

09.12.2016 Gewoon Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160830-Advies-SARC-VS-Voorontwerp-van-besluit-kwaliteit-risicogevechtsporten.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20161006-Advies-SARC-VS-Globaal-Sportinfrastructuurplan.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161110-advies-eindrapport-eindtermendebat.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20161209-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Beleidsfocus-Topsport.pdf
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SECTORRAAD MEDIA

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse wijzigingen in het beleidsveld media

20.01.2016 Gewoon Binnen 
termijn

Eigen initiatief Advies bij het project ‘Van Lerensbelang?’ en input 
aangaande de herziening van de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

25.03.2016 n.v.t. n.v.t.

Eigen initiatief Advies bij de conceptnota ‘Naar een duurzaam en 
toekomstgericht radiolandschap’ 

14.06.2016 n.v.t. n.v.t.

PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

INITIATIEF
ADVIES

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging 
van het mediadecreet, wat betreft de radio-
omroeporganisaties

15.09.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van 
minister Sven Gatz

Advies over klimaatmaatregelen voor de sectoren 
cultuur, jeugd en media
Gecoördineerd door de Algemene Raad

06.10.2016 Op afspraak Binnen 
termijn

Op vraag van het 
Vlaams Parlement

Advies over het rapport van het participatief publiek 
debat over de eindtermen
Gecoördineerd door de Algemene Raad

10.11.2016 Gewoon Binnen 
termijn

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK

VOORWERP
ADVIES

DATUM
ADVIES

ADVIES 
TERMIJN

BINNEN
ADVIES

LINK

https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20160120-advies-minidecreet-beleidsveld-media.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-input-onsonderwijs-be.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20160614-MED-advies-conceptnota-radiolandschap.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20160915-advies-wijziging-mediadecreet-radio.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161110-advies-eindrapport-eindtermendebat.pdf




Doorwerking van adviezen



65

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 chronologisch overzicht 
van de meest markante reacties op de adviezen die de 
SARC in 2016 heeft uitgebracht.
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REACTIES OP DE SARC-ADVIEZEN:  
CHRONOLOGISCH OVERZICHT

PERIODE VAN 01.01.2016 T.E.M. 14.07.2016

Advies over de toevoeging van een bijkomend 
beoordelingscriterium aan het decreet vernieuwd jeugd- 
en kinderrechtenbeleid (advies van 25 maart 2016) 

Op 25 maart 2016 bracht de Sectorraad Sociaal-
Cultureel Werk advies uit over de toevoeging van een 
bijkomend beoordelingscriterium ‘stedelijkheid’ aan het 
decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de 
toevoeging van een bijkomend criterium rond 
stedelijkheid goed. In de bijhorende nota aan de Vlaamse 
Regering ging Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz in 
op de adviezen van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 
en de Vlaamse Jeugdraad.

Minister Gatz argumenteerde dat een aantal 
aanbevelingen van de Sectorraad Sociaal-Cultureel 
Werk niet het ontwerp van besluit betreffen zoals de 
vraag om een leidraad voor jeugdwerkorganisaties en 
adviescommissies uit de werken en de nood aan extra 
middelen voor het jeugdwerk.

Aan de vraag om stedelijkheid niet op te nemen 
als criterium in het decreet, maar projectmatig 
te interveniëren via een proeftuinregeling werd 
niet tegemoet gekomen. Het invoeren van een 
beoordelingscriterium heeft tot doel alle verenigingen 
aan te zetten om na te denken over wat stedelijkheid 
voor haar kan betekenen. Dit effect kon volgens 
minister Gatz niet op die wijze bereikt worden middels 
een proeftuinregeling. Daarnaast leerde de ervaring 
(verwijzend naar de evaluatie van de proeftuinen Jeugd 
in het participatiedecreet en meer recent ook naar de 
evaluatie van de ExpertiseNetwerken CultuurEducatie) 
volgens de minister dat proeftuinen weliswaar 
stimulansen kunnen geven aan het ontstaan van 
nieuwe initiatieven, maar dat die nieuwe initiatieven 
na afloop van de proeftuinregeling alleen kunnen blijven 
bestaan mits blijvende structurele financiering. Door 
‘stedelijkheid’ als beoordelingscriterium in te schrijven 
werd bewust de keuze gemaakt om initiatieven op een 
meer duurzame manier te ondersteunen. 

https://cjsm.be/sarc/SR_scw/adviezen/20160325-advies-stedelijk-jeugdwerk.pdf


67

Advies over de herziening van de eindtermen in het 
onderwijs (advies van 25 maart 2016)

Op 25 maart 2016 bracht de Algemene Raad in 
samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, 
de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse 
Sportraad en de Sectorraad Media advies uit over de 
herziening van de eindtermen in het onderwijs, naar 
aanleiding van de brede publieke consultatie daarover. 

Een verkorte versie van het advies verscheen op de 
website ‘onsonderwijs.be’. 
De SARC verzorgde eveneens een poster over het advies 
dat op het Onderwijsfestival (13 mei, Vlaams Parlement) 
werd getoond. Input van de SARC werd bij sommige 
topics in het eindverslag als voorbeeld gebruikt.
 

Advies bij de conceptnota ‘niveaudecreet deeltijds 
kunstonderwijs’ (advies van 25 maart 2016)

De Algemene Raad bracht in samenwerking met de 
Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad 
Sociaal-Cultureel Werk op 25 maart 2016 advies uit bij 
de conceptnota ‘niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs’. 

In een reactie van 27 april 2016 ging Vlaams minister van 
Onderwijs Hilde Crevits in op een aantal thema’s:

• De ambities van de conceptnota: minister 
Crevits deelde de bezorgdheid omtrent de nood 
aan culturele diversiteit. De minister bekijkt in 
dialoog hoe een aantal nieuwe en relevante 
opleidingsmogelijkheden een plaats kunnen krijgen 
in de nieuwe opleidingsstructuur zonder de 
budgettaire beheersbaarheid op de helling te zetten. 
Het is ook aangewezen om de leerinhoud van de 
richtingen te actualiseren.

• Kwalificatiegerichtheid: de minister onderschreef 
de stelling van de SARC dat de meeste leerlingen 
deeltijds kunstonderwijs volgen om zichzelf 
persoonlijk te ontplooien maar ging in tegen 
de vrees voor verstarring in het onderwijs 
en de beperking van vrijheid en creativiteit 
van leerkrachten. De kwalificatiegerichtheid 
heeft volgens de minister te maken met de 
maatschappelijke verankering van het dko binnen 
Onderwijs. Het is de ambitie dat de leerlingen na 
het doorlopen van een leertraject een kwalificatie 
behalen op hun niveau. Een ruime formulering 
van de einddoelen moest de nodige artistieke en 
pedagogische vrijheid garanderen. 
De minister nodigde de leden uit om mee de 
schouders te zetten onder de ontwikkeling van de 
beroepskwalificaties.
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-input-onsonderwijs-be.pdf
http://onsonderwijs.be
https://cdn.kangacoders.com/direct/dep_onderwijs_be/da_files/items/000/000/094/original/Van_Lerensbelang_eindrapport.pdf?1475585999
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160325-advies-conceptnota-dko.pdf
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• Inschrijvingsgeld: volgens de minister stelde de 
SARC terecht dat leerlingen met minder financiële 
draagkracht recht hebben op een kortingstarief. 
Toch werd ervoor gekozen om de tariefstructuur 
en kortingscategorieën voorlopig te behouden. Er 
wordt wel gestreefd naar een vermindering van 
bewijslast. De veronderstelling dat schoolbesturen 
zelf het inschrijvingsgeld kunnen bepalen, was niet 
correct. De Vlaamse overheid bepaalt de tarieven 
en categorieën die recht hebben op het verminderd 
inschrijvingsgeld. Bijkomende bijdragen zijn wel 
mogelijk (vb. materiaalkost).

• Samenwerking met kleuter- en leerplichtonderwijs: de 
minister benadrukte dat de samenwerkingsverbanden 
tussen het deeltijds kunstonderwijs en het leerplicht-
onderwijs op vrijwillige basis gebeuren. Het is dan niet 
de taak van de Vlaamse overheid om dit te reguleren.

• Samenwerking met culturele actoren: volgens de 
minister maken kunstinstellingen zeker ook deel 
uit van de culturele actoren. De minister deelde 
ook de analyse dat samenwerking niet enkel mag 
afhangen van losse ad hoc initiatieven, maar 
structureel in het beleid verankerd moet worden. 
De minister haalde de maatregel ‘leren in een 
alternatieve leercontext’ aan als voorbeeld. Ook 
de beroepskwalificaties beschouwde de minister 
als hefboom tot structurele verankering van de 

samenwerking tussenhet  deeltijds kunstonderwijs 
en de amateurkunstensector. In overleg met de 
minister van Cultuur wil ze nagaan hoe deze 
initiatieven beter gepromoot kunnen worden bij 
leerlingen en academies.

• Leerkrachten: de minister wees net als de SARC op 
het belang van bevlogen leerkrachten die zowel 
pedagogisch als artistiek sterk staan. Volgens 
de minister is het hoger kunstonderwijs en de 
lerarenopleiding zich bewust van de sleutelrol 
die ze spelen in de opleiding van de toekomstige 
leerkrachten voor het dko. 
De minister haalde de procedure aan om artistieke 
ervaring te laten erkennen. Het schoolbestuur 
kan beslissen over de erkenning op advies van 
een commissie bestaande uit dko-directeuren en 
docenten van hogescholen. 
Tot slot beaamde de minister dat leerkrachten en 
directeurs een actueel beeld moeten hebben van de 
rol van kunsten in de samenleving en de gelaagdheid 
en diversiteit ervan. Hier zag de minister een rol 
voor de pedagogische begeleidingsdiensten.

Op 14 juni 2016 werd de SARC uitgenodigd om bij de 
Vlor, de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein 
Onderwijs en Vorming, toelichting te geven bij het 
advies. Herman Baeten en Filip Verneert waren namens 
de werkgroep aanwezig.
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Advies over beleidsrelevant onderzoek sport 
(advies van 6 april 2016)

Op 6 april 2016 bracht de Vlaamse Sportraad 
een advies op eigen initiatief uit over 
beleidsrelevant onderzoek in de sportsector. Dit 
advies werd geformuleerd naar aanleiding van de 
toekomstige beslissing over de financiering van 
sportwetenschappelijk onderzoek en het vervolg op het 
Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport (2012-2016).

Op 23 juni 2016 stelden Lionel Bajart en Ludo Van 
Campenhout in het Vlaams Parlement een vraag om 
uitleg aan minister van Sport Philippe Muyters over dit 
advies van de Vlaamse Sportraad. In zijn repliek stelde 
minister Muyters dat de aanbevelingen van de Vlaamse 
Sportraad overeenkwamen met de werkpunten die 
tijdens de evaluatie naar boven zijn gekomen. Minister 
Muyters maakte zich sterk dat de aandachtspunten uit 
het advies zullen meegenomen worden in het proces: 

“Aangezien ook de adviesraad dat vaststelt, lijkt het me 
dan ook niet meer dan logisch dat ik bij het uittekenen 
van een vervolgtraject voor beleidsrelevant onderzoek 
rekening zal houden met deze aanbevelingen.”

Advies over de tweede projectoproep zwembaden 
(advies van 29 april 2016)

Op 29 april 2016 bracht de Vlaamse Sportraad 
spoedadvies uit bij de ‘Nota aan
de leden van de Vlaamse Sportraad: projectoproep 
voor ondersteuning van zwembaden’. Deze tweede 
projectoproep volgde op de eerste oproep ‘Projectoproep 
voor de subsidiëring van zwembaden’ die werd 
gelanceerd op 20 maart 2015.

Het kabinet Muyters gaf in een e-mail van 13 juni 2016 
aan welke suggesties uit het advies van de Vlaamse 
Sportraad aanleiding gaven tot wijziging.

De projectoproep richtte zich in eerste instantie tot 
nieuwbouw, maar projecten voor renovatie waren 
niet uitgesloten. De Vlaamse Sportraad vreesde dat 
deze onduidelijkheid voor problemen zou zorgen in de 
beoordeling van de projecten. De Vlaamse Sportraad 
was dus van mening dat het wellicht beter is om beide 
opties (nieuwbouw en renovatie) open te laten en de 
focus voor nieuwbouw achterwege te laten.
Dit voorstel werd opgenomen in de definitieve 
oproep. De formulering “in eerste instantie” werd in 
de projectoproep aangepast tot “de focus van deze 
oproep ligt dus zowel bij nieuwbouw en renovatie 
van zwembaden”. Het beschikbare budget zal op basis 
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160406-advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-beleidsrelevant-onderzoek-sport.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160429-SARC-Vlaamse-Sportraad-Advies-tweede-projectoproep-zwembaden.pdf
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van het aantal ingediende en kwalitatief afdoende 
aanvragen verdeeld worden over nieuwbouw/renovatie.

In de rest van de e-mail werd nader ingegaan op de 
bekommernissen van de Vlaamse Sportraad.

Advies projectoproep naschools openstellen van 
sportinfrastructuur (advies van 3 mei 2016)

Op 3 mei 2016 bracht de Vlaamse Sportraad 
advies uit bij de ‘Nota aan de leden van de Vlaamse 
Sportraad: Projectoproep naschools openstellen 
van sportinfrastructuur’. De Vlaamse Regering wil 
scholen aanmoedigen om hun sportinfrastructuur 
naschools open te stellen voor andere gebruikers. 
Met deze projectoproep wordt enerzijds een 
kwaliteitsverbetering van de infrastructuur beoogd en 
anderzijds ook ingezet op nieuwe exploitatievormen 
of –afspraken.

De Vlaamse Sportraad ging akkoord met de krijtlijnen, 
timing en vooropgestelde werkwijze
van de projectoproep maar maakte ook een aantal 
opmerkingen. De Vlaamse Regering keurde de 
projectoproep voor het buitenschools openstellen 
van schoolsportinfrastructuur goed op 15 juli 2016. 
In nota aan de Vlaamse Regering werd ingegaan 

op de bedenkingen van de Vlaamse Sportraad. Drie 
opmerkingen gaven aanleiding tot aanpassing van de 
projectoproep:

1. Volgens de Vlaamse Sportraad moeten de lokale 
sportdiensten ook actief betrokken worden 
in dit project zodat zij een coördinerende rol 
kunnen opnemen. Zo kan er in een gemeente 
of stad een overkoepelende visie ontstaan. De 
raad stelde voor dat indieners een bijkomend 
document toevoegen aan hun dossier waaruit 
blijkt dat zij hun project hebben voorgelegd 
aan de lokale sportdienst. Op die manier bouwt 
men de garantie in dat de lokale sportdiensten 
ten minste op de hoogte zijn van de mogelijke 
projecten en worden indieners gestimuleerd om in 
overleg te gaan met het lokale bestuur. Aan deze 
bekommernis werd in de projectoproep tegemoet 
gekomen door aan de indieners te vragen om een 
ondersteunende brief vanuit de sportdienst aan 
het dossier toe te voegen.  

2. De Vlaamse Sportraad vroeg om in de 
projectoproep te verduidelijken of de meerkost 
voor het onderhoud en de verzekering ook in 
aanmerking komt voor financiële ondersteuning. 
Dit werd opgenomen en zo verduidelijkt in de 
projectoproep.

https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160503-SARC-Vlaamse-Sportraad-Advies-naschools-openstellen-sportinfrastructuur.pdf
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3. De Vlaamse Sportraad vond het niet duidelijk of 
ook scholengroepen, het provinciaal onderwijs 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
een dossier kunnen indienen. Aan deze 
opmerking werd tegemoet gekomen. Volgens 
de nota aan de Vlaamse Regering komen ook 
scholengemeenschappen, het provinciaal onderwijs 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 
aanmerking. In de projectoproep zal worden gesteld 
dat “alle inrichtende machten/schoolbesturen in 
het leerplichtonderwijs in Vlaanderen en Brussel 
(Nederlandstalig onderwijs)” een projectvoorstel en 
subsidieaanvraag kunnen indienen. 

 

Advies bij wijziging art. 60 UB Antidopingdecreet 
(elitesporters) (advies van 9 juni 2016)

Op 9 juni 2016 bracht de Vlaamse Sportraad advies uit 
het voorontwerp van besluit tot wijziging van artikel 60 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 
2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet 
van 25 mei 2012.

Volgens het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 worden 
elitesporters die in het Nederlandstalige
taalgebied wonen door NADO Vlaanderen ingedeeld 
in de categorie A, B, C en D volgens een lijst van 

sportdisciplines A, B en C die door de regering 
worden bepaald. In het voorontwerp van besluit 
werd voorgesteld om de huidige lijst disciplines te 
wijzigen. Aanleiding tot wijziging was het feit dat het 
Wereldantidopingagentschap (WADA) sinds 2015 niet 
meer aanvaardde dat enkel topsporters uit olympische 
sporten in België als elitesporter worden beschouwd. De 
criteria die werden gehanteerd om bepaalde sporten toe 
te voegen of te verwijderen waren het belang van de 
sport in Vlaanderen, de dopingprevalentie in die sport of 
het prestatieniveau van de sport.

De Vlaamse Regering keurde op 17 juni 2016 het 
voorontwerp van besluit voor een tweede keer 
principieel goed en reageerde daarbij op de meeste 
suggesties van de Vlaamse Sportraad.

Het advies van de Vlaamse Sportraad gaf op 19 
januari 2017 ook aanleiding tot een parlementaire 
vraag in de commissie sport over triatlon en duatlon. 
Commissievoorzitter Bart Caron vroeg naar aanleiding 
van het advies waarom elitesporters van duatlon 
onderhevig zijn aan de wherabouts-plicht en andere 
sporten niet en citeerde passages uit de tekst.
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160609-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-wijziging-UB-Antidopingdecreet.pdf
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Advies bij de gereglementeerde boekenprijs 
(advies van 1 juli 2016)

Op 1 juli 2016 bracht de Algemene Raad in samen-
werking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de 
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij de 
gereglementeerde boekenprijs. In een brief van minister 
Sven Gatz van 14 december 2016 werd gesteld dat het 
advies van de SARC geen aanleiding gaf tot een wijziging 
van de reeds principieel goedgekeurde tekst. Wel werd 
afgesproken dat de geformuleerde opmerkingen en vragen 
bij de verdere bespreking aan de leden van de Commissie 
Cultuur zouden worden voorgelegd. Het initiatief om de 
teksten te wijzigen werd aan de parlementsleden gelaten. 

• De SARC vroeg in zijn advies om de criteria voor de 
nulmeting zorgvuldig te bepalen en deed hiertoe een 
aantal concrete voorstellen. Aan de administratie 
werd inmiddels de opdracht gegeven om het dossier 
inzake de nulmeting verder uit te werken. Daarbij 
werd de scope beperkt tot elementen die op termijn 
de effecten van de GBP kunnen inschatten.

• Aan de vraag om de duurtijd van de GBP tot één jaar 
te verlengen werd niet tegemoet gekomen. De termijn 
van zes maanden werd uitdrukkelijk vastgelegd in het 
Vlaams Regeerakkoord. Op basis van de resultaten 
van de evaluatie kan het al dan niet uitbreiden van 
de duurtijd deel uitmaken van het politieke overleg 
binnen een volgende meerderheid.

• De SARC adviseerde om antiquarische 
boeken, wetenschappelijke studieboeken en 
wetenschappelijke vakboeken niet als uitzondering 
op de gereglementeerde boekenprijs op te 
nemen. De minister argumenteerde dat deze 
vermelding er kwam op uitdrukkelijke vraag van 
de boekensector zelf en na veelvuldig overleg 
binnen het boekenoverleg. Het niet vermelden 
van wetenschappelijke studie- en vakboeken zou 
impliceren dat heel wat boeken die noodzakelijk zijn 
voor de informatieoverdracht in het hoger onderwijs 
mogelijkerwijs onder de GBP zouden vallen. 
Bovendien stelde het kabinet dat de opgenomen 
definities misbruik uitsluiten.

• Het voorstel om de maximale korting naar 20% terug 
te brengen, werd gevolgd door de parlementsleden. 
Via een kamerbreed gesteund amendement werd de 
maximale korting gereduceerd van 25% tot 20%. 

• De SARC drong er op aan om in overleg de 
dienstverlening aan bibliotheken te omschrijven, 
duidelijk te bepalen wat gratis is en wat extra 
en om meetpunten te bepalen. Om discussies 
te vermijden opteerde men er echter voor om 
enkel de basisprincipes waarover reeds consensus 
bestond op te nemen. De precieze omschrijving 
van de dienstverlening kan mogelijks via de 
uitvoeringsbesluiten gebeuren. 

https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160701-Advies-gereglementeerde-boekenprijs.pdf
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Advies bij het voorontwerp van besluit bij het 
decreet georganiseerde sportsector: erkenning en 
subsidiëring (advies van 8 juli 2016)

Op 8 juli 2016 bracht de Vlaamse Sportraad advies 
uit bij het voorontwerp van besluit betreffende de 
uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende 
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 
sportsector inzake de vaststelling van de algemene 
erkennings‐ en subsidiëringsvoorwaarden.

De Vlaamse Sportraad gaf een gunstig advies bij het 
voorontwerp van uitvoeringsbesluit ervan uitgaande 
dat de suggesties van de Vlaamse Sportraad zouden 
meegenomen worden en de middelen die de federaties 
zullen krijgen vanuit de gemaakte simulaties 
de doelstellingen uit het decreet zouden helpen 
verwezenlijken. De leden merkten wel op dat ze een 
negatief advies hebben gegeven over het decretale kader 
en betreurden dat er geen gevolg werd gegeven aan 
enkele cruciale opmerkingen uit de sportsector. 

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2016 het 
voorontwerp van besluit voor een tweede keer 
principieel goed en reageerde daarbij inhoudelijk op de 
meeste suggesties van de Vlaamse Sportraad.

Enkele voorstellen van de Vlaamse Sportraad gaven 
aanleiding tot aanpassing van het voorontwerp van besluit:

• Volgens de Vlaamse Sportfederatie mogen de 
erkenningsvoorwaarden administratieve samenwerking 
tussen sportfederaties niet belemmeren. Federaties 
moeten beschikken over een autonoom Vlaams 
secretariaat, maar de organisatie daarvan op het 
vlak van administratie en back office laat men 
best over aan de federaties zelf. In de nota aan de 
Vlaamse Regering werd aan deze opmerking tegemoet 
gekomen en werd in het ontwerpbesluit uitdrukkelijk 
toegevoegd “administratieve samenwerking met 
derden hierdoor niet wordt uitgesloten”.

‐
• De Vlaamse Sportraad stelde voor om een bepaling 

over de regelmaat van de activiteiten door federaties 
op te nemen (bv. x aantal activiteiten per jaar) 
en om voor het G-sportaanbod van de ‘reguliere’ 
unisportfederaties dezelfde bepaling op te nemen als 
voor multisportfederaties met een G-sportaanbod. 
De Vlaamse Regering ging akkoord met dit voorstel.

‐
• De Vlaamse Sportraad stelde voor om een verworven 

sportkwalificatie in een andere (maar nauw 
verwante) sporttak dan die sporttak die wordt 
aangeboden, mee te laten tellen als verworven 
kwalificatie. De Vlaamse Regering ging akkoord, 
voor wat betreft ‘deelsporten’ waarin men effectief 
training geeft. De Vlaamse Sportraad deed een 
aantal voorstellen bij de gewijzigde sporttakkenlijst. 
Deze suggesties werden gevolgd.
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160708-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-besluit-bij-decreet(003).pdf


74 JAARVERSLAG • 2016

Een aantal opmerkingen gaven geen directe aanleiding tot 
aanpassing van het voorontwerp van besluit, maar werden 
wel positief onthaald: zo werd bevestigd dat er in de 
toekomst zal worden gezocht naar bijkomende relevante 
kwaliteitsprincipes; werd de mogelijkheid geopend om 
het besluit bij het ‘kwaliteitsprincipe goed bestuur’ te 
integreren in het algemene besluit; en werd beaamd 
dat de Vlaamse Trainersschool zich moet aanpassen 
aan de beoogde principes uit het decreet (namelijk een 
totaalaanbod op maat van alle sporters en doelgroepen).

Advies bij het voorontwerp van besluit bij het decreet 
georganiseerde sportsector: beleidsfocussen (advies van 
8 juli 2016)

Op 8 juli 2016 bracht de Vlaamse Sportraad advies 
uit bij het voorontwerp van besluit betreffende de 
uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende 
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 
sportsector inzake de vaststelling van de algemene 
erkennings‐ en subsidiëringsvoorwaarden.
De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2016 het 
voorontwerp van besluit voor een tweede keer principieel 
goed. Uit de nota bleek dat één opmerking met 
betrekking tot de Beleidsfocus Jeugdsport aanleiding gaf 
tot een aanpassing van het voorontwerp van besluit:

• Volgens de Vlaamse Sportraad strookte de vraag 
naar een totaaloverzicht van de door de clubs 
gemaakte bestedingen niet het streven naar 
administratieve lastenverlaging. De Vlaamse 
Sportraad stelde voor dat Sport Vlaanderen de clubs 
steekproefsgewijs controleert om zo te garanderen 
dat de subsidies daadwerkelijk worden aangewend 
ten voordelen van de jeugdwerking. 
Aan deze opmerking werd gevolg gegeven (op 
het moment van de tweede goedkeuring door de 
Vlaamse Regering op 15 juli 2016).

 

https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160708-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-besluit-bij-decreet.pdf
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PERIODE VAN 15.07.2016 T.E.M. 31.12.2016

Advies bij het voorontwerp van besluit tot erkenning 
van de kwaliteitsstandaarden risicovechtsporten 
(advies van 30 augustus 2016)

De Vlaamse Sportraad gaf op 30 augustus 2016 
een gunstig advies aan het voorontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van 
de kwaliteitsstandaard voor het organiseren van 
risicovechtsporten. Het voorontwerp van besluit handelt 
over de erkenning van de kwaliteitsstandaard voor 
het organiseren van risicovechtsporten. Het geeft de 
risicovechtsportensector een leidraad om te voldoen aan 
de verplichtingen uit het decreet van 20 december 2016 
inzake gezond en ethisch sporten (het GES-decreet).

De Vlaamse Sportraad ontving twee uitgebreide 
reacties op het advies van de Vlaamse Sportraad: 
een bericht van het kabinet en een repliek van het 
Risicovechtsportenplatform. Zowel het kabinet als het 
Risicovechtsportenplatform waren het grotendeels eens 
met de suggesties van de Vlaamse Sportraad. Een aantal 
inhoudelijke opmerkingen werden technisch verwerkt in 
de tekst van de kwaliteitsstandaard: er werd onder andere 
nadruk gelegd op het pedagogische aspect en er werd 
aandacht geschonken aan de rol van de toeschouwers.

De door de Vlaamse Sportraad voorgestelde technische 
verbeteringen werden integraal meegenomen in de 
bijlage bij het voorontwerp van besluit tot erkenning 
van de kwaliteitsstandaard voor de risicovechtsporten: 
onder andere het onderscheid tussen clubs en federaties 
en de aanpassing van “veilig en gezond sporten” naar 
“veilig en zo gezond mogelijk sporten”.

Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
wijziging van diverse bepalingen over de radio-
omroeporganisaties van het mediadecreet (advies van 
15 september 2016)

Op 15 september 2016 bracht de Sectorraad Media 
advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende 
wijziging van diverse bepalingen over de radio-
omroeporganisaties.

Het advies leidde niet tot een aanpassing van de 
principieel goedgekeurde tekst van het decreet. Enkel 
de memorie van toelichting werd verduidelijkt op 
het gebied van gestructureerde eenvormigheid in het 
programmabeleid. De Vlaamse Regering bracht wel 
een uitgebreide repliek op het advies, waarvan de 
belangrijkste opmerkingen de leefbaarheid van de lokale 
radio’s, de dominante positie van de ethernetwerken en 
het niet schrappen van de categorie ‘regionale radio-
omroeporganisaties’ betreffen.
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20160830-Advies-SARC-VS-Voorontwerp-van-besluit-kwaliteit-risicogevechtsporten.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20160915-advies-wijziging-mediadecreet-radio.pdf
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Advies over het voorontwerp van decreet houdende 
de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in 
Vlaanderen (advies van 28 september 2016) 

Op 28 september 2016 bracht de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed advies uit bij het voorontwerp van decreet 
houdende ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking 
in Vlaanderen (nieuw Cultureel-erfgoeddecreet).

Op 7 oktober 2016 werd het voorontwerp van decreet een 
tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. In de nota aan de Vlaamse Regering werd 
uitgebreid gereageerd op het advies van de sectorraad.

Een aantal punctuele zaken werden aangepast in de 
decreettekst of aangevuld in de Memorie van Toelichting, 
onder meer de definities van de functies en de 
‘dienstverlenende rol’.

Op de meer fundamentele opmerkingen zoals de 
versnippering van het cultureel-erfgoedbeleid en 
het ontbreken van een aantal belangrijke (basis)
voorwaarden werd echter (nog) niet ingegaan. 
Daarbij werd wel toelichting gegeven, of verwezen 
naar de uitvoeringsbesluiten en/of andere trajecten 
(bijvoorbeeld de bovenbouwoefening en de nota 
e-cultuur en digitalisering).

Advies bij het actieplan Vlaams Gecoördineerd 
Vrijwilligersbeleid en de elementen van visie (advies 
van 3 oktober 2016)

De Algemene Raad bracht op 3 oktober 2016 
advies uit over het actieplan Vlaams Gecoördineerd 
Vrijwilligersbeleid en de elementen van visie. 

De nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 
2016 bevatte een gecoördineerde repliek op de adviezen 
van de strategische adviesraden (Vlaamse Woonraad, 
SARWGG, Minaraad, SERV, SARC, VLOR, SARO), de 
Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad. Het 
antwoord werd geformuleerd door het Horizontaal 
Overleg Vrijwilligersbeleid (HOV). 

In grote lijnen kwamen de aanbevelingen, opmerkingen 
en vragen van de adviesraden overeen, wat het HOV 
sterkte in voorliggend traject. Het HOV stelde dat: 

“de adviezen van de raden waardevolle opmerkingen 
bevatten en het belang bevestigen om voort werk te 
maken van een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. 
Geen van de adviezen bevat fundamentele opmerkingen 
die een bijsturing van de plannen en initiatieven op 
korte termijn vragen.”

https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20160928-advies-nieuw-cultureel-erfgoeddecreet.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161003-advies-actieplan-VGV.pdf
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Enkele punctuele antwoorden uitgelicht:

• Aanbevelingen omtrent het ‘zuiver’ houden van 
vrijwilligerswerk: het vrij, ongedwongen, niet-
verplicht en zelf gekozen karakter, het behouden van 
de forfaitaire onkostenvergoeding en een expliciete 
vergoeding voor onkosten en niet voor prestaties, 
werden ter harte genomen en zullen ook in de visie 
en het verdere traject aan bod komen. 

• Het HOV zal in de visie de vraag naar begrips-
verduidelijking en -afbakening opnemen. Het HOV zal 
de uitgangspunten, de analyse en de doelstellingen 
in de te ontwikkelen visie helderder formuleren. 

• Wat betreft de uitwerking van een semi-agoraal 
statuut wordt werd initiatief genomen om een 
concreet wetsvoorstel te ontwikkelen. 

• De mate waarin het thema van socioculturele 
drempels tot vrijwilligerswerk door de raden naar 
voor werd geschoven ondersteunde het HOV in 
haar voornemen om dit effectief als belangrijke 
strategisch optie in de visie en vervolgens in de rest 
van het traject uit te werken. 

• Het HOV onderschreef de bezorgdheid omtrent 
de noodzaak van investeren in vrijwilligers en 

vrijwilligerswerk: een degelijk vrijwilligersbeleid vergt 
investering van tijd en middelen met het oog op 
omkadering, ondersteuning, bescherming en goede 
informatiedoorstroom. Organisaties die dicht bij de 
vrijwilligers staan dienen voldoende ondersteund te 
worden. 

• Met het gecoördineerd vrijwilligersbeleid werd 
uitgegaan van de gemeenschappelijke kenmerken 
en eigenschappen van vrijwilligerswerk. De 
sectorale en inhoud specifieke, taak specifieke of 
technische eigenheid van vrijwilligerswerk binnen 
(sub)sectoren en de ondersteuning ervan, blijft de 
verantwoordelijkheid van sectorale ministers en 
organisaties. 

• Wat betreft de afschaffing van de meldingsplicht 
bij onder meer de RVA voor werkloze vrijwilligers 
meende het HOV dat de meldingsplicht op zich 
weinig bescherming biedt, noch dat dit misbruik 
zou uitsluiten. De bedenkingen van de raden werden 
wel meegenomen in de werkzaamheden van de 
interbestuurlijke werkgroep. 

• In de schoot van het HOV werd een plan van aanpak 
uitgewerkt voor de aanpak van regulitis. Het HOV 
wees wel op de noodzaak voor investering van tijd 
en middelen en politiek engagement om op dit vlak 
werkelijk vooruitgang te boeken. 
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**

De Vlaamse Regering keurde op 24 februari 2017 de 
visienota ‘Statuut vrijetijdswerk / semi-agorale arbeid 
voor de sportbegeleider’ principieel goed. In de nota aan 
de Vlaamse Regering werd een passage geciteerd uit het 
SARC-advies: 

“…Het is daarom des te belangrijker bepaalde discussies 
zoals rond semi‐agorale arbeid en nuance tussen 
vrijwilligerswerk en onbetaalde arbeid dringend uit te 
klaren. Taken die voorheen door professionelen werden 
opgenomen, worden mogelijks – vanuit een budgettaire 
redenering – naar vrijwilligers verschoven. De SARC 
vraagt waakzaamheid om het vrijwilligerswerk zuiver te 
houden en oneigenlijk gebruik van vrijwilligerswerk in 
te perken.”

Advies bij het Globaal Sportinfrastructuurplan 
Vlaanderen (advies van 6 oktober 2016)

De Vlaamse Sportraad gaf op 6 oktober 2016 advies 
bij het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen. In 
de conceptnota wordt een kader geschetst om op lange 
termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur in 
Vlaanderen.

Na het advies van de Vlaamse Sportraad werd het 
Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen licht 
aangepast en goedgekeurd op de Vlaamse Regering op 
21 oktober. Het kabinet van minister Muyters bezorgde 
de Vlaamse Sportraad een schriftelijke reactie op alle 
elementen uit het advies. Enkele voorstellen gaven 
aanleiding tot aanpassing van de conceptnota:
‐
• De Vlaamse Sportraad vroeg uitdrukkelijk om deze 

middelen uit het ‘overgangsjaar’ 2017 niet verloren 
te laten gaan en ze bij het budget van 2018 toe te 
voegen. 
In de uitgavenbegroting werd een bepaling voorzien 
die de overdracht van de niet benutte kredieten 
naar 2018 mogelijk maakt. 

‐
• De Vlaamse Sportraad vroeg om bij de beoordeling 

van projecten ook aandacht te schenken aan billijke 
toegangsprijzen en de context van de dossiers.  

https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801c6d1b
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801c6d1b
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20161006-Advies-SARC-VS-Globaal-Sportinfrastructuurplan.pdf


79

Deze bedenking zal worden meegenomen bij de 
uitwerking van het decreet en het besluit.

‐
• De Vlaamse Sportraad deed een tekstvoorstel 

voor bovenlokale sportinfrastructuur in de 
Brusselse context. Deze paragraaf werd integraal 
overgenomen.

• In het advies werd gevraagd om de mogelijkheden 
te onderzoeken voor een centrum Sport Vlaanderen 
in Brussel in samenwerking met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Er werd aan deze vraag 
tegemoetgekomen door de volgende zin op te nemen 
in de definitieve nota: “In het kader van de evaluatie 
van de huidige centra, onderzoeken we ook de 
mogelijkheid van het oprichten van een Vlaams 
sportcentrum in Brussel.”

Op 10 november 2016 hield de commissie 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams 
Parlement een gedachtewisseling over het Globaal 
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen. Daarbij verwezen 
Vlaamse volksvertegenwoordigers Herman Wynants en 
Bart Caron naar het advies van de Vlaamse Sportraad.

Advies bij het voorontwerp van decreet tot 
vaststelling van de regels inzake de werking en de 
verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van 
(groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen (advies 
van 24 oktober 2016)

De Algemene Raad gaf op 24 oktober 2016 advies 
bij het voorontwerp van decreet tot vaststelling van 
de regels inzake de werking en de verdeling van het 
Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en 
plattelandsinvesteringen. 

De nota aan de Vlaamse Regering van 18 november 2016 
bevatte een gecoördineerde repliek op de adviezen van 
SARC, SERV, Vlaamse Woonraad, SARO, Minaraad en SALV. 

Op de vraag om bij de uitwerking van de inhoudelijke 
criteria van de investeringssubsidies en bij het toekennen 
van project- of conceptsubsidies, de link met (sociaal-) 
culturele, jeugd-, sport- en media-activiteiten en 
-infrastructuur in acht te nemen antwoordde men dat 
het ontwerpdecreet kadert in de algemene beleidslijn van 
het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 dat pleit voor meer 
lokale autonomie en meer lokale beleidsvrijheid. In lijn 
daarmee wordt de beleidsautonomie van de gemeenten 
vergroot en de administratieve lasten voor de gemeenten 
tot het minimum beperkt (door het maximaal inzetten 
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https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/gedachtewisselingen-hoorzittingen/1091599
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161024-advies-Vlaams-Fonds-investeringen.pdf
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ex post controle). De procedurele en administratieve 
vereenvoudigingen nemen echter niet weg dat, waar 
opportuun, het fonds nog steeds een sturende ambitie en 
een hefboomfunctie zal hebben. 

Om dit instrument de nodige flexibiliteit mee te 
geven zodat adequaat kan ingespeeld worden op 
hedendaagse en toekomstige stedelijke maatschappelijke 
uitdagingen, zullen deze inhoudelijke beleidsdoelstellingen 
geconcretiseerd worden in een nog op te maken besluit 
van de Vlaamse Regering. De doelstellingen waarbinnen 
stadsvernieuwingsprojecten van deze beide sporen 
zullen moeten kaderen, dienden dus nog te worden 
geconcretiseerd. De aangereikte aandachtspunten 
en suggesties in de adviezen van de verschillende 
adviesraden boden hiervoor alvast een stevige 
inhoudelijke inspiratiebron. 

Over de vraag naar duidelijkheid over hoe het 
voorliggende decreet zich verhoudt tot het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen en andere relevante instrumenten 
werd meegegeven dat het ontwerpdecreet ten eerste 
zo is opgebouwd dat andere financiële stromen en/
of subsidiekanalen in de toekomst geïntegreerd 
zouden kunnen worden in het fonds. Ten tweede zal 
bij de uitwerking van het doelstellingenkader voor 
de project- en conceptsubsidies rekening gehouden 
worden met de suggesties van de adviesraden voor wat 

betreft de inhoudelijke verhouding tot andere lopende 
beleidsinitiatieven (bv. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
Strategische projecten etc.) 

Advies over het reglement ‘subsidies pilootprojecten 
waarderen’ (advies van 9 december 2016) 

Op 9 december 2016 bracht de Sectorraad Kunsten 
en Erfgoed advies uit over het reglement ‘subsidies 
pilootprojecten waarderen’. 

Op 23 december 2016 ontving de SARC een brief van 
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz als reactie op 
het advies. Uit de brief bleek dat een heel aantal van 
de opmerkingen van de sectorraad werd meegenomen 
in de definitieve versie van het reglement en de 
handleiding. Er werd tevens toegelicht waarom op 
bepaalde aspecten niet werd ingegaan.

Het advies werd op een aantal punten gevolgd:

• De definitie werd uitgebreid van ‘cultureel-
erfgoedcollecties’ naar ‘cultureel erfgoed’

• Deelname aan het traject van FARO werd als 
subsidiëringsvoorwaarde behouden, maar de 
term ‘vormings-/leertraject’ werd aangepast naar 
‘collegagroep’. 

https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20161209-advies-reglement-waardering.pdf
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Het gaat ook niet (meer) om een voorwaarde die 
voorafgaand vervuld moet zijn, de projecten moeten 
zich enkel engageren om hun kennis te delen en 
verder te ontwikkelen via de collegagroep.

• Een aantal zaken met betrekking terminologie en 
timing werd uitgeklaard in de handleiding.

• Artikel 5, 2°, c werd aangepast in ‘de betrokkenheid 
en het engagement van zowel de interne als de 
externe partners en stakeholders bij het project’.

• In artikel 5 wordt geografische spreiding behouden, 
maar ‘urgentie van het dossier’ werd toegevoegd.

Volgende zaken werden niet gevolgd:

• De doelgroep werd niet uitgebreid naar de regionaal 
erkende/ gesubsidieerde organisaties. 

• Het criterium ‘het belang van het cultureel erfgoed’ 
werd niet aangepast

• Er werd geen bepaling van het subsidiebedrag in 
het reglement opgenomen, maar in de handleiding 
wordt aangegeven dat de minister schat een 8-tal 
projecten per jaar voor een gemiddeld bedrag van 
60.000 te kunnen subsidiëren.

Advies bij het voorontwerp van besluit ‘beleidsfocus 
Topsport’ (advies van 9 december 2016)

Op 9 december 2016 bracht de Vlaamse Sportraad 
advies uit bij het voorontwerp van besluit betreffende 
de subsidiëring van de beleidsfocus topsport, vermeld in 
het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en 
subsidiëring van de georganiseerde sportsector.

Op 16 december keurde de Vlaamse Regering het 
voorontwerp van besluit voor een tweede keer 
principieel goed. In de nota aan de Vlaamse Regering 
werd meer duiding gegeven bij de opmerkingen van de 
Vlaamse Sportraad. 

In het advies vond de Vlaamse Sportraad het 
belangrijk dat topsporttalenten worden omringd 
door deskundigen die beschikken over technische 
en pedagogische kwaliteiten. Dit is belangrijk in 
het streven naar kwaliteit binnen de federaties. In 
de realiteit beschikken bepaalde trainers misschien 
nog niet over de gevraagde diploma’s. Daarom 
stelde de Vlaamse Sportraad voor om een eenmalige 
overgangsperiode te voorzien.
Deze opmerking werd opgenomen en gaf aanleiding tot 
een wijziging in het voorontwerp van besluit.
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20161209-Advies-SARC-Vlaamse-Sportraad-Beleidsfocus-Topsport.pdf
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Advies bij het voorontwerp van decreet houdende 
diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en 
jeugd (minidecreet III) (advies van 12 december 2016)

De Algemene Raad bracht op 12 december 2016 in 
samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed 
en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit 
bij het minidecreet III. 

In een brief van 23 december 2016 informeerde Vlaams 
minister voor Cultuur en Jeugd Sven Gatz de SARC over 
hoe met de opmerkingen in het advies werd omgegaan.
 
• in zijn advies plaatste de SARC vraagtekens bij de 

inhoudelijke keuze om levenslang leren onder te 
brengen in vzw Cultuurconnect. Dit ligt niet in lijn 
met de taakstelling van de instelling. Bovendien 
maakte de memorie van toelichting geen melding 
van deze bijkomende taakstelling.  
Minister Gatz kwam tegemoet aan de vraag van de 
SARC om deze taakstelling te schrappen.

• Door toevoeging van een overzicht van alle 
vzw’s waarvoor de overheid reeds een juridische 
machtiging heeft tot toetreding en/of oprichting 
kwam minister Gatz tegemoet aan de vraag van 
de SARC. Er wordt echter niet dieper ingegaan om 
de invulling van het medebeheer van de Vlaamse 
Regering in de genoemde vzw’s.

• Minister Gatz beklemtoonde dat het toekomstig 
decreet regionaal cultuurbeleid in volle 
voorbereiding is. Het is niet de bedoeling om het 
decreet lokaal cultuurbeleid opnieuw te activeren. 
De Vlaamse Regering wil enkel een bescheiden 
herkansing bieden aan de genoemde gemeenten om 
alsnog ondersteuning te verwerven.

Advies bij het Groenboek Bestuur 
(advies van 20 december 2016)

De Algemene Raad bracht op 20 december 2016 
advies uit bij het ‘Groenboek Bestuur. 6 principes en 30 
voorstellen voor een vernieuwende overheid’.

Op 24 februari 2017 werd het ‘Consultatieverslag 
Groenboek Bestuur’ goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. In het consultatieverslag werden de reacties 
van burgers, strategische adviesraden, organisaties en 
overheden gebundeld. De SARC werd daarbij uitvoerig 
geciteerd: zestien passages uit het SARC-advies werden 
integraal opgenomen in het consultatieverslag.

https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161212-advies-Minidecreet-III.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161220-Advies-Groenboek-Bestuur.pdf
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/groenboek-bestuur
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/groenboek-bestuur
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/Groenboek/consultatieverslag%20groenboek%20bestuur%2020170224_0.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/Groenboek/consultatieverslag%20groenboek%20bestuur%2020170224_0.pdf
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DE SARC TE GAST IN HET VLAAMS PARLEMENT

Toelichting advies bij de conceptnota opvang en vrije 
tijd voor schoolkinderen

Op 27 april 2016 stelde de SARC zijn advies over de 
conceptnota opvang en vrije tijd voor in de Commissie 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Herbekijk de hoorzitting op de website van het Vlaams 
Parlement.

Toelichting bij het advies over het decreet 
georganiseerde sportsector

Op 28 april 2016 stelde Frank Bulcaen, voorzitter van 
de Vlaamse Sportraad, het advies over het voorontwerp 
van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van 
de georganiseerde sportsector voor in de Commissie 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

Raadpleeg het verslag op de website van het Vlaams 
Parlement.

Toelichting bij het advies over de conceptnota ‘Naar 
een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’

Op 15 juni 2016 stelde Simon Delaere, voorzitter van de 
Sectorraad Media, het advies over de conceptnota ‘Naar 
een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap’ voor 
in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

U kunt de hoorzitting herbekijken.

Toelichting bij het advies bij de wijzigingen aan het 
mediadecreet – radio

Op dinsdag 6 december 2016 lichtte Simon Delaere, 
voorzitter van de Sectorraad Media, in de Commissie 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams 
Parlement het advies van de Sectorraad Media toe bij 
het voorontwerp van decreet tot wijziging van het 
mediadecreet, wat betreft radio-omroeporganisaties. 

Herbekijk de hoorzitting op de website van het Vlaams 
Parlement.
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20151002-advies-conceptnota-organisatie-opvang-en-vrije-tijd-schoolkinderen.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1053136
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20151211-advies-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-decreet-georganiseerde-sportsector.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g716-2.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20160614-MED-advies-conceptnota-radiolandschap.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1066155
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20160915-advies-wijziging-mediadecreet-radio.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1097327
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De SARC communiceert op verschillende manieren over 
zijn adviezen en werking naar het brede publiek.

De website wordt up to date gehouden met alle 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 2016 
verschenen 9 nieuwsbrieven, gelezen door meer dan 1925 
abonnees. Wie wil inschrijven voor de nieuwsbrief, kan dat 
via https://cjsm.be/content/nieuwsbrieven-cjsm. 

Je kan de SARC ook volgen op Twitter.

JAARVERSLAG • 2016

http://www.sarc.be
https://cjsm.be/sarc/nieuwsbrief/index.html
https://cjsm.be/content/nieuwsbrieven-cjsm
https://twitter.com/sarc_cjsm
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