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Werkprogramma 2022 
 

1. Inleiding 
 

De SARC, de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, stelt 

hierna zijn werkprogramma 2022 ter beschikking.   

1.1. Structuur en samenstelling  

De SARC overspant het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.   

Tijdens de legislatuur 2019-2024 heeft de SARC drie bevoegde ministers. Het gaat om Vlaams 

minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management Jan Jambon, Vlaams 

minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts en Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle.  

De SARC bestaat uit een vast bureau, een algemene raad en vier sectorraden. Deze specifieke 

structuur stelt de raad in staat om adviezen en aanbevelingen te geven over de vier velden van het 

beleidsdomein.   

De SARC is samengesteld uit vertegenwoordigers van het middenveld en onafhankelijke 

deskundigen. In juli 2020 werd de SARC voor de vierde maal sinds zijn oprichting in 

2008 samengesteld en benoemde de Vlaamse Regering de leden van de SARC voor een termijn van 

vier jaar.  

1.2. Werking  
De normale adviestermijn bedraagt 30 dagen. Voor dringende adviezen is de termijn 10 werkdagen. 

De termijn gaat in van zodra de adviesvraag bij ons is toegekomen. 

De Algemene Raad (AR) vergadert minstens vier keer per jaar. Het Vast Bureau bereidt de 

vergaderingen van de AR voor en behandelt ook de managementaspecten van het team.  

De sectorraden vergaderen in principe maandelijks. Naargelang de noden kan er van dit principe 

worden afgeweken. In dringende gevallen (spoedadvies) kan het secretariaat de leden via e-mail 

consulteren.  

- De Sectorraad Kunsten en Erfgoed vergadert in principe maandelijks op de vierde 

dinsdag van de maand.  

- De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vergadert in principe maandelijks op donderdag. 

- De Vlaamse Sportraad vergadert in principe maandelijks op de derde (of vierde) 

donderdag van de maand.   

- De Sectorraad Media vergadert in principe afwisselend op de tweede maandag of 

woensdag van de maand.  
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Meer informatie over de werking vindt u op onze website www.sarc.be. (https://cjsm.be/sarc/over-

de-raad/index.html#werking).  

 

1.3. Werkprogramma 
Het werkprogramma van 2022 omvat  

- de dialoog en samenwerking met de kabinetten  

- de continuering van de werkzaamheden in het kader van decretale verplichtingen 

- de eigen initiatieven 

Zoals aangekondigd bij haar aantreden in de zomer van 2020 wil de SARC meer inzetten op adviezen 

op eigen initiatief. Zeker in deze turbulente tijden denken wij dat het nodig is om de vinger aan de 

pols te houden en tegelijkertijd de lange termijn voor ogen te houden. De verschillende sectoren 

staan voor onwaarschijnlijk grote uitdagingen. De SARC wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen. 

In dit werkprogramma presenteren we een overzicht van waar de SARC in 2022 op wenst in te 

zetten. 

De Algemene Raad blijft in zijn werking de nadruk leggen op coördinatie, gemeenschappelijkheid, 

samenhang, interactie en verwevenheid. De Algemene Raad zorgt voor de conceptualisering van 

het brede cultuur- jeugd-, sport- en mediabeleid door de onderscheiden beleidsvelden in een 

samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. De Algemene Raad 

geeft advies over alle thema’s die meerdere beleidsvelden aanbelangen. Hij verzorgt ook de interne 

coördinatie van de adviezen van de sectorraden. In 2021 is de SARC een toekomsttraject gestart om 

het strategisch vermogen van de SARC en de diverse sectoren nog verder te stimuleren en te 

valoriseren. In 2022 zal hier versterkt op ingezet worden. Diverse werkgroepen worden opgestart.  

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en 

de Sectorraad Media blijven de ambitie hebben om over de gespecialiseerde beleidsthema’s te 

reflecteren en aanbevelingen te formuleren. Zij toetsen de doelstellingen van het beleid aan de 

praktijk en de behoeften van de sectoren, en dragen op die manier bij tot het verhogen van het 

draagvlak en het bevorderen van de samenwerking. In de cultuursector zijn het vernieuwde 

kunstendecreet en het decreet cultureel erfgoed in 2021 al aan bod gekomen. De Sportraad 

behandelde reeds de herziening van het decreet op de georganiseerde sportsector. Het herziene 

decreet sociaal-cultureel werk en het amateurkunstendecreet staan op stapel in 2022.  

 

2. Werkprogramma 2022 – Algemene Raad / overkoepelend 
  

2.1. Vergaderfrequentie en tijdstip 

De Algemene Raad  vergadert minimum 4  keer per jaar, steeds op vrijdagnamiddag vanaf 14u. 

Naargelang de noodwendigheden kan er van dit principe worden afgeweken. In dringende gevallen 
(spoedadvies) kan het secretariaat de leden via e-mail consulteren.  
   
Vergaderkalender 2022 (onder voorbehoud):   

• Vrijdag 18 februari 

• vrijdag 15 april 

• vrijdag 17 juni 

http://www.sarc.be/
https://cjsm.be/sarc/over-de-raad/index.html#werking
https://cjsm.be/sarc/over-de-raad/index.html#werking
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• vrijdag 16 september 

• vrijdag 25 november 

 

 

2.2. Dialoog en samenwerking 

Op 1 januari 2019 trad het Bestuursdecreet1 in werking. Daarin werden een aantal bestuurlijke 

decreten samengebracht in één Vlaams Bestuursdecreet, met als uitgangspunten het recht op 

kwaliteitsvolle en digitale dienstverlening. Een van de decreten opgenomen in het Bestuursdecreet 

is het kaderdecreet tot regeling van strategische adviesraden uit 2003. De SARC heeft zijn werking 

aangevuld met de nieuwe mogelijkheden of taken die voortvloeien uit dit decreet. 

Onze velden zijn voortdurend in beweging. De omgeving waarin artiesten/individuen en organisaties 

moeten werken is ook hoe langer hoe meer volatiel, complex en onvoorspelbaar. De impact van de 

pandemie op onze sectoren is onmiskenbaar. Strategisch adviseren is meer dan ooit een uitdaging. 

De SARC wenst daarbij bijzondere aandacht te besteden aan een goede samenwerking en vlot 

overleg met de verschillende actoren in de beleidscyclus. Bij uitstek wil de raad: 

- inzetten op een open en constructieve dialoog met de bevoegde minister(s) en 
kabinetsmedewerkers; 

- frequente contacten onderhouden met het management en met vertegenwoordigers 
van Sport Vlaanderen en het Departement Cultuur, Jeugd en Media in functie van 
beleidsontwikkelingen; 

- de contacten met de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement 
onderhouden.   

- En zich positioneren tegenover de bredere sector, steunpunten en andere 
bovenbouworganisaties 
 

 
De SARC wijst in die context op het belang van het vroeger betrekken van de adviesraad zodat hij 

ingezet kan worden in het meest nuttige stadium van het beleidsproces. De Vlaamse regering is zich 

hiervan bewust, en voorziet hiervoor onder andere in het Bestuursdecreet expliciete mogelijkheden  

omtrent adviezen over conceptnota’s, groen- en witboeken alsook omtrent het vragen van advies 

voordat de Vlaamse Regering collegiaal beraadslaagd heeft over het voorontwerp van decreet of 

ontwerp van besluit. Deze procedure werd ook reeds in de praktijk gebracht met onder meer de 

herziening van het kunstendecreet (2021). De SARC is hier erkentelijk voor, ook al blijft het nog een 

uitdaging om hierin de juiste balans te vinden.  

Daarnaast bevat het Bestuursdecreet de uitdrukkelijke boodschap dat structurele afspraken over de 

informatie-uitwisseling en andere samenwerkingsmodaliteiten bij het begin van elke regeerperiode 

gemaakt moeten worden. De SARC wil daarbij aansluiten en meent dat een positieve samenwerking 

stoelt op regelmatig, constructief en gedegen overleg. Daarom blijft de SARC met de betrokken 

minister(s) waken over afspraken die de samenwerking in optimale vorm kunnen laten gebeuren. De 

raad wenst op die manier een betrouwbare partner te zijn en te blijven voor het beleid.  

 
1 07/12/2018, Decreet Bestuursdecreet 
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2.3. Eigen initiatieven  

Zoals aangekondigd, wil de SARC meer inzetten op adviezen op eigen initiatief. De SARC benadert 

algemene en specifieke maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een deskundige en onderbouwde 

benadering en wenst daar zeker in deze disruptieve tijden advies over uit te brengen voor zover het 

impact heeft op de eigen beleidsvelden.  Zo bracht de SARC in 2020-2021 spontaan advies of 

standpunten uit over governance (juni 2021), kinderarbeid in de media (jan 2022), en 2 spontane 

corona adviezen (maart 2020 en februari 2022)  . Ook in het komende jaar wenst de SARC de vinger 

aan de pols te houden en waar nuttig en relevant adviezen op eigen  initiatief uit te brengen.(zie 

verder). Een aantal geplande initiatieven: 

 

2.3.1. Toekomsttraject 

In 2021 nam de SARC het initiatief om in het kader van zijn strategische opdracht een 

toekomsttraject uit te tekenen. De corona crisis was hier de aanleiding voor. Tegelijkertijd willen we 

op die manier ook verder ontwikkelen van het strategisch vermogen van de SARC. Op basis van een 

omgevings- en trendanalyse zullen in 2022 themawerkgroepen zich buigen over actuele uitdagingen 

voor CJSM. De thema’s zijn relevant voor al onze sectoren. We zoeken dus naar de meerwaarde van 

het transversale met respect voor de eigenheid van de diverse sectoren. Volgende thema’s werden 

weerhouden: ecosysteem benadering (wie speelt welke rol?), de maatschappelijke, economische en 

intrinsieke waarden van CJSM; arbeid); inclusie; ruimte. Als rode draad dienen zich de thema’s 

digitalisering en duurzaamheid aan. Deze oefening zal resulteren in een aantal startpapers, die 

verder als basis zullen dienen voor een momentum met onze sectoren en een meer uitgebreide en 

onderbouwde visie, strategie en beleidsaanbevelingen voor CJSM in het komende decennium.  

 

2.3.2. Lokaal, bovenlokaal en regionaal 

De relatie tussen de verschillende beleidsniveau’s blijft ook na de interne staatshervorming een 

grote uitdaging. De SARC besteedde in het recente verleden reeds aandacht aan het lokale en 

bovenlokale beleid.. Zo leidde de afschaffing van de lokale decreten in het kader van CJS tot een 

herziening van de verhoudingen en enige alertheid bij de raden.  Een decreet bovenlokaal 

cultuurbeleid heeft de impact op het regionale niveau trachten te herdenken. Parallel is door de 

Vlaamse Regering een traject gestart om de regiovorming te herzien. Dit traject over de 

regiovorming en de rol van het bovenlokale niveau blijft een permanent aandachtspunt in de 

betrokken raden. 

 

2.3.3. Bauhaus 

Op de EU website lezen we het volgende over dit initiatief: 

The New European Bauhaus is a creative and interdisciplinary initiative, convening a space of 

encounter to design future ways of living, situated at the crossroads between art, culture, social 

inclusion, science and technology. It brings the Green Deal to our living places and calls for a 

collective effort to imagine and build a future that is sustainable, inclusive and beautiful for our 

minds and for our souls. 
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De SARC omarmt dit initiatief en deze ecosysteem benadering en wenst graag te  adviseren over  

welke bijdrage Vlaanderen hiertoe  kan leveren.  Dit is tevens een aanleiding om reeds na te denken 

over mogelijke andere initiatieven in het kader van het EU-voorzitterschap in 2024 vanuit ons 

beleidsdomein. 

 

2.3.4. Samenwerking met UNESCO 

De SARC wil de banden met de Unesco commissie  verder aanhalen. Het advieswerk van de 

commissie kent een aantal raakvlakken met de beleidsdomeinen van de SARC. We onderzoeken 

samen met hen waar we elkaar kunnen versterken en welke thema’s hiervoor in aanmerking komen, 

zoals het immaterieel erfgoed, levenslang leren en duurzaamheid 

 

2.3.5. Eerlijke vergoeding / verloning  

Vandaag worden er enorm veel tijd en middelen gespendeerd aan het uitzoeken van de juiste 

vergoeding voor vrijwilligerswerk, semi-vrijwilligerswerk… Het paritair comité wordt soms zodanig 

strikt toegepast dat het bepaalde creatieve ontplooiing in de weg staat. Dit thema verdient daarom 

ook bijzondere aandacht van de SARC. Het kadert tevens binnen het toekomstdenken over het thema 

arbeid/menselijk kapitaal. 

 

2.3.6. Onderzoek 

De SARC is preferentiële partner bij het uitstippelen van de onderzoeksagenda voor CJSM. Via de 

vertegenwoordiging in het Kennisknooppunt tracht de SARC mee te waken over de aansluiting van 

de onderzoekslijnen op de noden van het veld. Tegelijk stellen we een toenemende versnippering 

van onderzoek vast, waarbij verschillende onderzoeken ook uitbesteed wordt aan private bedrijven.  

Daartoe zal een overleg gehouden worden met de diverse instanties en hierover een advies 

uitbrengen. 

In het kader hiervan zetten we ook een uitwisseling op met de Raad voor Cultuur en de Nederlandse 

Boekmanstichting. 

 

2.3.7. Duurzaamheid  

De klimaatwijziging en het begrip duurzaamheid staat bovenaan de politieke agenda en dus ook een 

belangrijk  aandachtspunt voor de SARC. De Europese Green Deal is hier ook een uiting van. In de 

praktijk blijft er echter nood aan een duidelijke afbakening van de term en de interpretaties, de 

concretisering, en de ontwikkeling van een methodologie voor een duurzame transformatie die door 

de verschillende stakeholders gehanteerd wordt.  

Dit thema leent zich uitstekend voor een transversaal advies. Er is ook een aantoonbare link met 

UNESCO: transformatief leren in het kader van duurzaamheid. Om een aanvang te nemen met deze 

oefening nodigen we het duurzaamheidsnetwerk Pulse uit voor een toelichting over duurzaamheid. 
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2.3.8. Digitalisering 

Digitalisering is zoals duurzaamheid niet meer weg te denken uit onze samenleving. Tijdens de 

coronacrisis was het ook een manier om contact met elkaar te blijven houden. De impact ervan op 

onze beleidsdomeinen kan niet onderschat worden. Digitalisering gaat dus niet van de agenda 

verdwijnen. Dit werd ook aangegeven in het rapport van Cultuurloket en de steunpunten over de 

impact van de coronacrisis op de cultuursector. Ook hier is nood aan de ontwikkeling van een 

overkoepelend en strategisch advies. 

 

2.3.9. Safe spaces 

De publieke ruimte is onze gezamenlijke ruimte. De vraag hoe we hier in de toekomst mee omgaan is 

prangend. Het raakt aan de problematiek van de culturele en sportinfrastructuur en hoe die 

coronaproef kan gemaakt worden als ook aan ruimte in de overdrachtelijke zin. Het creeëren van een 

veilige mentale ruimte. De aandacht voor ongewenst gedrag in onze CJSM sectoren is de afgelopen 

periode geregeld in het nieuws geweest.. De SARC wil zich buigen over de zaak en de vraag hoe  we  

beter de veiligheid en het welzijn van iedere werknemer in zijn werkomgeving kunnen borgen. Het 

gaat daarbij zowel om #metoo als over fysieke, mentale en intellectuele intimidatie en het misbruik 

van machtsposities.  

Dit thema krijgt verder aandacht in het toekomsttraject. 

 

2.4. Overleg en samenwerking    

De SARC wil graag tussen de sectorraden onderling goed afstemmen en waar mogelijk 

samenwerken. De transversale dimensie van CJSM is een meerwaarde van de SARC. Deze 

afstemming gebeurt in het Vast Bureau en de AR, waarin de afgevaardigden van 

de sectorradenactief deelnemen. .  

De SARC wil een constructief kritische dialoog met haar ministers onderhouden. Daarom willen 

de sectorraden en de Algemene Raad op geregelde tijdstippen samenzitten met de bevoegde 

ministers en hun kabinetten, alsook met vertegenwoordigers van het Departement Cultuur, Jeugd 

en Media of Sport Vlaanderen. Op die manier wil de SARC  kort op de bal  kunnen inspelen  en 

geïnformeerde adviezen kunnen leveren.   
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3. Werkprogramma 2022 - Sectorraad Kunsten en Erfgoed 

 

3.1.  Vergaderfrequentie en -tijdstip 
 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed vergadert in principe op de vierde dinsdag van de maand. De 

vergadering gaat telkens van start om 14u.  

Naargelang de noodwendigheden kan er van dit principe worden afgeweken. In dringende gevallen 
(spoedadvies) kan het secretariaat de leden via e-mail consulteren.  
   
Vergaderkalender eerste helft 2022 (onder voorbehoud):   

• Dinsdag 25 januari  
• Dinsdag 22 februari  
• Dinsdag 29 maart  
• Dinsdag 26 april  
• Dinsdag 24 mei  
• Dinsdag 28 juni  

 

3.2. Decretale opdrachten (te verwachten adviesvragen in 2022) 

 

- Cultureelerfgoeddecreet: uitvoeringsbesluit  

- Uitvoeringsbesluit Indemniteitsdecreet - decreet tot invoering van een waarborg bij 

inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen  

- Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende 

bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse 

Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van 

cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting  

- Nieuw subsidiereglement dat de financiële ondersteuning voor de uitvoering van bepaalde 

ingrepen ter verbetering van de bewaaromstandigheden van topstukken mogelijk maakt  

- Actualisering van het decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking  

- Actualisering van het decreet voor amateurkunsten en bijhorend uitvoeringsbesluit  

- Nieuw generiek decreet voor de verwerking van persoonsgegevens  

 

3.3. Eigen initiatieven 
 

- Evaluatie eerste ronde werkingssubsidies 2023-2027 nieuw Kunstendecreet 

- Cultuur en mentaal welzijn 

- Bovenbouw cultuur (in het kader van de Brede Heroverweging) 

- Gaming (naar aanleiding van nieuwe beheersovereenkomst met VAF) en actualisering 

actieplan gaming 
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3.4. Overleg en samenwerking 
 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed wenst (in functie van de agenda) in overleg te treden met:  
- De minister-president en zijn kabinet en medewerkers van het Departement CJM, dit op 

geregelde tijdstippen;  
- Met andere sectorraden van de SARC inzake gemeenschappelijke onderwerpen;  
- Met de Vlaamse steunpunten voor Kunsten, Cultureel Erfgoed en Bovenlokale Cultuur;   
- Met de (onder)voorzitters van de Adviescommissies Cultureel Erfgoed en Kunsten 
- Met diverse organisaties uit de bovenbouw  
- De afgevaardigden van de Sectorraad K&E nemen actief deel aan het overleg binnen het Vast 

Bureau en de Algemene Raad.    
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4. Werkprogramma 2022 - Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 

4.1. Vergaderfrequentie of -tijdstip 

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vergadert in principe maandelijks in de voormiddag.   
Naargelang de noodwendigheden kan er van dit principe worden afgeweken. In dringende gevallen 
(vb. spoedadvies) kan het secretariaat de leden via e-mail consulteren.    
Vergaderkalender eerste helft 2022 (onder voorbehoud):    

• Donderdag 13 januari 
• Donderdag 17 februari  
• Donderdag 10 maart  
• Donderdag 7 april  
• Donderdag 5 mei  
• Donderdag 30 juni  
• Donderdag 14 juli 

De agendagroep Sociaal-Cultureel Werk komt ook maandelijks samen in de Agendavergadering 
om  de agenda van de plenaire vergaderingen voor te bereiden.     

 

4.2. Decretale opdrachten (te verwachten adviesvragen) 

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk zal in 2022 vermoedelijk adviesvragen ontvangen over:  

- Herziening van het Amateurkunstendecreet  
- Actualisatie decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 

- Actualisatie decreet bovenlokale cultuurwerking  
- Actualisatie Participatiedecreet  
- Regiovorming 

- Wijziging het decreet rond jeugdverblijven  
- Uitwerking van een geïntegreerd jeugddecreet  

 

4.3. Eigen initiatieven 

- Vlaams eenzaamheidsplan 2021-2024 
- Actieplan levenslang leren ‘Koers zetten naar een lerend Vlaanderen’ 

- Opvolging van verenigingswerk (in samenwerking met de Vlaamse Sportraad) 
 

4.4. Overleg en samenwerking    

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wenst (in functie van de agenda) in overleg te treden met:   
 

- De minister van Cultuur en de minister van Jeugd en medewerkers van het Departement CJM;  
- Met andere sectorraden van de SARC inzake gemeenschappelijke onderwerpen;   
- De andere actoren binnen de bovenbouw voor het SCW (zoals het steunpunt Socius) 

De afgevaardigden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk nemen actief deel aan het overleg 

binnen het Vast Bureau en de Algemene Raad.     
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5. Werkprogramma 2022 - Vlaamse Sportraad 

 

5.1. Vergaderfrequentie of -tijdstip 

De Vlaamse Sportraad vergadert in principe maandelijks op de tweede donderdag van de maand. 
Naargelang de noodwendigheden kan er van dit principe worden afgeweken. In dringende gevallen 
(spoedadvies) kan het secretariaat de leden per mail consulteren.   
Overzicht data plenaire vergadering eerste helft 2022 (onder voorbehoud):   

• 13 januari 2022 
• 10 februari 2022 
• 10 maart 2022 
• 21 april 2022 
• 12 mei 2022 
• 9 juni 2022 

 
Om de vergaderingen voor te bereiden, worden er maandelijks vergaderingen gepland met de leden 
van het Dagelijks Bestuur.   
 

5.2. Decretale opdrachten (te verwachten adviesvragen) 

De Vlaamse Sportraad zal in 2022 vermoedelijk adviesvragen ontvangen over:  

- Aanpassing decreet 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het 
subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector  

- Decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 
sportsector 

▪ Uitvoeringsbesluit(en) 
▪ Opvolging feedback advies 

- Evaluatie van het decreet van 20 december 2013 Gezond en Ethisch Sporten (timing 2022, 
eventuele opstart herwerking regelgeving) 

- Visienota Sportpromotie 
 

5.3. Eigen initiatieven 

Ontwikkelingen vanuit het sportbeleid waarop een advies (op eigen initiatief) van de Vlaamse 
Sportraad kan volgen:  

Prioriteit voor het jaar 2022 

- Relancebeleid en impact corona 
- Opvolging van verenigingswerk (in samenwerking met de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk) 
- Onderzoek Sociaal-maatschappelijke impact van sport  
- WK Wielrennen 2021 – terugblik / evaluatie in het kader van het sportevenementenbeleid 
- Opvolging gunstregimes binnen de sport  
- Schoolsport en de rol van MOEV 

 
Andere onderwerpen waarover de Vlaamse Sportraad zich wil informeren 
 

- Ethiek en de rol van ICES  
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- Brede evaluatie van het subsidiebeleid 
- Voldoende en goede sportinfrastructuur: specifiek rond nieuwe initiatieven als ‘sportspurt’ en 

de Green Deals. 
- Sportbeleid op Europees/internationaal niveau 
- Jeugdopleidingen en opleidingsvergoedingen 
- Stand van zaken Vlaamse Trainersschool en een breder overzicht van alle sportgerelateerde 

opleidingen specifiek rond nieuwe graduaat-opleidingen) 
- UBO-boetes  
- Analyse Lotto middelen binnen de sportsector 
- Gokken en gokreclames 

 

 

5.4. Overleg en samenwerking    

- De Vlaamse Sportraad wil graag samenwerken met andere sectorraden van de SARC. De 
afgevaardigden van de Vlaamse Sportraad nemen actief deel aan het overleg binnen het Vast 
Bureau en de Algemene Raad.   

- De Vlaamse Sportraad wil op geregelde tijdstippen samenzitten met de minister en zijn 
kabinet, alsook met vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen om kort te kunnen inspelen op 
beleidsinitiatieven en geïnformeerde adviezen te kunnen leveren.   

- De Vlaamse Sportraad organiseert dit jaar een overleg met de Nederlandse Sportraad 
(NLsportraad)  

- De Vlaamse Sportraad wenst overleg te organiseren met de leden van het Vlaams Parlement.   
- De Vlaamse Sportraad wenst overleg te organiseren met adviesraden van relevante 

beleidsdomeinen zoals Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
- De Vlaamse Sportraad wenst overleg te organiseren met de Hoge Raad voor Sport van de 

Franse Gemeenschap (Conseil Superieur Des Sports). 
- De Vlaamse Sportraad wenst overleg voor wat betreft de federale materies (eventueel met 

de collega’s uit de andere gemeenschappen).   
- De Vlaamse Sportraad heeft twee vertegenwoordigers in de Stuurgroep van het 

Onderzoeksplatform Sport 2017-2022.   
- De Vlaamse Sportraad blijft via een vertegenwoordiger in de opvolgingsgroep MOEV op de 

hoogte van de activiteiten van schoolsport.  
- De Vlaamse Sportraad zit jaarlijks samen met de VRT over de uitvoering van het luik sport van 

de beheersovereenkomst.  
 

  

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6628
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6. Werkprogramma 2022 - Sectorraad Media 

 

6.1 Vergaderfrequentie of –tijdstip 

De Sectorraad Media vergadert in principe maandelijks afwisselend op de tweede maandag en 
woensdag van de maand. Naargelang de noodwendigheden kan er van dit principe worden 
afgeweken. In dringende gevallen (spoedadvies) kan het secretariaat de leden per mail consulteren.   
Overzicht data plenaire vergadering eerste helft 2022 (onder voorbehoud):   

• 12 januari 2022 
• 14 februari 2022 
• 9 maart 2022 
• 11 april 2022 
• 11 mei 2022 
• 13 juni 2022 
 

Om de vergaderingen voor te bereiden, worden er maandelijks vergaderingen gepland met de leden 
van de agendagroep.   

 

6.2. Decretale opdrachten (te verwachten adviesvragen) 

 

De Sectorraad Media zal in 2022 vermoedelijk adviesvragen ontvangen over: 

-  de aanpassing van de stimuleringsregelging en investeringsverplichtingen voor de 

audiovisuele sector. 

- de uitrol van leeftijds- en inhoudsclassificaties voor audiovisuele content 

- de omzetting van de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn en het Europees Wetboek voor 

Elektronische Communicatie: uitvoeringsbesluiten 

- de afronding van de omzetting van de Toegankelijkheidsrichtlijn  

- de start van een brede herziening van de structuur en terminologie van het Mediadecreet  

- een nieuw erkenningskader voor DAB+ waarbij de frequentiegebruiksrechten toegekend 

worden aan de omroepen zelf  

 

 

6.3. Eigen initiatieven 

Ontwikkelingen vanuit het mediabeleid waarop een advies (op eigen initiatief) van de Sectorraad 
Media kan volgen:  

- de code voor influencers en kinderarbeid in de mediasector 

- initiatieven rond gaming 

- de uitwerking van een alternatief voor kennisverwerving & onderzoek voor het mediabeleid 

- de voorbereiding van het EU-voorzitterschap in 2024  

- de vernieuwde samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland 
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6.4. Overleg en samenwerking    

- De Sectorraad Media wil graag samenwerken met andere sectorraden van de SARC. De 
afgevaardigden van de Sectorraad Media nemen actief deel aan het overleg binnen het Vast 
Bureau en de Algemene Raad.   

- De Sectorraad Media wil op geregelde tijdstippen samenzitten met de minister en zijn kabinet, 
alsook met vertegenwoordigers van het Departement Cultuur, Jeugd, Media om kort te 
kunnen inspelen op beleidsinitiatieven en geïnformeerde adviezen te kunnen leveren.   

- De Sectorraad Media wenst overleg voor wat betreft de federale materies (eventueel met de 
collega’s uit de andere gemeenschappen).   

 
 
 

 


