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DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR 
MANAGEMENT 
DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND 
DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Intern reglement van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media   
 
 

De SARC (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) is één van de 
strategische adviesraden die tot taak hebben het Vlaams Parlement, de Vlaamse 
Regering of de individuele ministers te adviseren over strategische 
beleidsaangelegenheden. Het Bestuursdecreet van 7 december  2018 bepaalt dat de 
adviesraad zijn interne werking regelt. In afwijking daarvan regelt de SARC krachtens 
het oprichtingsdecreet van 30 november 2007 de interne werking in een huishoudelijk 
reglement. Het huidige reglement dateert van het jaar van oprichting. De hernieuwde 
samenstelling, de afstemming met het Bestuursdecreet en de nieuwe principes van 
goed bestuur geven aanleiding tot een actualisering van dit reglement. 
 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

 

Deze nota heeft betrekking op de beleidsvelden cultuur, jeugd, sport en media. 

  
 
 

 

 

 

VR 2022 1103 DOC.0214/1



 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Pagina 2 van 10 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Rechtsgronden  
 

- het Bestuursdecreet van 7 december 2018 
- het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, 

Sport en Media. 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en 

vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern 
verzelfstandigde agentschappen 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de 
rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS) 

 
Een ontwerp van huishoudelijk reglement werd bij de oprichting van de SARC in 2007 aan de Vlaamse 
Regering ter goedkeuring bezorgd. 
 
Op verzoek van de voorzitter van het Vlaams Parlement wordt in het reglement expliciet verwezen naar 
de adviserende rol ten aanzien van het Vlaams Parlement. 
 
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 20 februari 2022. 
 

2. INHOUD 
 
Artikel 14 van het oprichtingsdecreet van 30 november 2007 bepaalt dat de Raad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media de interne werking, evenals de bevoegdheden van het vast bureau en van de secretaris 
die de leiding heeft over het secretariaat in een huishoudelijk reglement regelt en ter goedkeuring 
voorlegt aan de Vlaamse regering.   
 
Het huishoudelijk reglement bepaalt de afspraken en de onderlinge afstemming tussen de Raad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Vlaamse Jeugdraad voor alle materies en adviestaken betreffende 
het jeugdbeleid en de jeugdwerksector. 
 
Het oorspronkelijk huishoudelijk reglement bevat geen verwijzing naar het Bestuursdecreet en was ook 
niet langer aangepast aan het huidige statuut van de SARC, naar aanleiding van de inkanteling in het 
departement CJM. 
 
Met dit reglement geeft de SARC verder uitvoering aan de principes van goed bestuur waarover de raad 
zelf ook al advies uitbracht. 
 
De actualisering van dit reglement houdt verder een verduidelijking in van de verhoudingen tussen de 
diverse geledingen (sectorraden, algemene raad en vast bureau). Het lijnt scherper de bevoegdheden af 
van de algemeen voorzitter.  
 
De tekst van het huishoudelijk reglement is als volgt: 
 
Hoofdstuk 1 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
ad hoc werkgroep: een ondergeschikte structuur opgericht door de algemene raad of een sectorraad. 
algemeen secretaris: de persoon die de leiding heeft over het secretariaat. Deze is tevens secretaris van het 
Vast Bureau en de Algemene Raad.  
algemeen voorzitter: de voorzitter bedoeld in artikel III 96, paragraaf 2, eerste lid van het Bestuursdecreet.  
beleidsdomein: de verzameling van beleidsvelden van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.  
beleidsveld: een onderdeel van het homogeen beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 
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Bestuurscode Cultuur: een leidraad omvattende een set van  basisprincipes voor goed bestuur van culturele 
organisaties. 
ondervoorzitter: de ondervoorzitter van één van de sectorraden. 
SARC: de strategische adviesraad bestaat uit  (zoals bedoeld in de artikelen 2 en 4 van het oprichtingsdecreet):  
1° een algemene raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, voorgezeten door de algemene voorzitter; 
2° vier sectorraden, namelijk een sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, een sectorraad voor Sociaal-cultureel 
Werk voor Jeugd en Volwassenen, een sectorraad voor Sport en een sectorraad Media, die onder de 
voorwaarden, vermeld in artikel 14, en voor het beleidsveld in kwestie adviestaken kunnen waarnemen; 
3° een vast bureau, dat het bestuur van de strategische adviesraad waarneemt. 
secretariaat: het eigen secretariaat van de  SARC, zoals bedoeld in artikel III.100 van het Bestuursdecreet. 
secretaris: Iedere sectorraad wordt bijgestaan door een secretaris die door het team van de SARC ter 
beschikking gesteld wordt.  
Vast Bureau: treedt op als  het dagelijks bestuur van de SARC, hierin zijn de respectievelijke voorzitters of 
ondervoorzitters van de sectorraden vertegenwoordigd, de voorzitter van de algemene raad en de  secretaris. 
voorzitter: voorzitter van één van de sectorraden 
werkprogramma: het werkprogramma bedoeld in artikel III.105 van het Bestuursdecreet. 
Het intern reglement is van toepassing op de diverse organen van de SARC en hun onderlinge werking. 
 
Hoofdstuk 2 
Samenstelling en specifieke taakstelling van de Algemene Raad, de sectorraden en het Vast Bureau 
Artikel 2 
De samenstelling van de diverse geledingen binnen de SARC, de benoeming en ontslagregeling van de leden is 
bepaald in de artikelen III.95 tot en met III.98 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en in de artikelen 4 
tot en met 12 van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de diversiteit van de samenstelling, in alle 
geledingen van de SARC. 
 
Artikel 3 
De Algemene Raad (AR) 
-is bevoegd voor het ontwikkelen van een geïntegreerde visie over het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport, 
Media of over meerdere beleidsvelden;  
-is bevoegd om op verzoek of op eigen initiatief adviezen te formuleren over beleidsvraagstukken en 
regelgeving die betrekking hebben op meerdere beleidsvelden of het volledige beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media  over algemene internationale ontwikkelingen en over de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap;  
 -kan als klankbord fungeren voor de sectorraden en adviezen die daar worden geformuleerd, in een breder, 
veldoverschrijdend kader plaatsen; 
-kan ad hoc werkgroepen oprichten met betrekking tot beleidsveld- overschrijdende thema’s en coördineert 
de werking ervan; 
-treedt op bij bevoegdheidsconflicten tussen de sectorraden;  
-geeft jaarlijks zijn input voor het werkprogramma en bezorgt dit aan het Vast Bureau; 
-bekrachtigt  het intern reglement, de begroting, de rekening, het werkprogramma en het jaarverslag; 
-de vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad en de vertegenwoordigers van de sectorraden zijn 
volwaardig lid van de Algemene Raad. Zij dienen de standpunten van de sectorraad die zij vertegenwoordigen 
toe te lichten en in een breder perspectief te plaatsen. 
 
Artikel 4 
De sectorraden 
- zijn bevoegd voor adviezen die hun beleidsveld aanbelangen. Wanneer adviezen uit eigen beweging 
onderwerpen betreffen die ook andere beleidsvelden aanbelangen, stellen zij de Algemene Raad hiervan in 
kennis; 
- leveren input voor het werkprogramma en bezorgen dit aan het Vast Bureau. De sectorraden bekrachtigen 
het intern reglement, dat goedgekeurd is door de Algemene Raad en de eventuele wijzigingen hieraan;  
- kunnen ad hoc werkgroepen oprichten met betrekking tot sectorale thema’s en coördineren de werking 
ervan. Indien het thema’s betreft die ook raken aan de bevoegdheden van andere sectorraden, neemt de 
Algemene Raad de coördinatie ervan op zich;  
- kunnen een dagelijks bestuur oprichten dat de agenda van hun sectorraad voorbereidt. 
 
Artikel 5 
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Het Vast Bureau 
-neemt het dagelijks bestuur van de Algemene Raad waar en bereidt de bijeenkomsten van de Algemene Raad 
voor; 
-kan de Algemene Raad of een sectorraad voorstellen om over een bepaalde aangelegenheid te beraadslagen 
of een (deel)advies uit te brengen;  
-neemt de coördinatie op zich van de  “adviezen op eigen initiatief” van de SARC; 
-is bevoegd voor de opmaak van de begroting en de rekening; 
- is bevoegd voor het opstellen van het werkprogramma - na overleg met de Vlaamse Regering - en legt het 
gehele werkprogramma, na input vanuit de diverse sectorraden en de AR, samen met het jaarverslag,  ter 
goedkeuring voor aan de Algemene Raad; 
- maakt een ontwerp van intern reglement of stelt wijzigingen voor, dat goedgekeurd dient te worden door 
de Algemene Raad en vervolgens ter informatie bezorgd wordt aan de verschillende sectorraden. 
 
Artikel 6 
De algemeen voorzitter 
- is voorzitter van het Vast Bureau en van de Algemene Raad;  
-vertegenwoordigt de SARC in rechte behoudens delegatie van deze bevoegdheid; 
-is binnen de krijtlijnen van het Vlaams Personeelsstatuut samen met de algemeen secretaris verantwoordelijk 
voor het aanwerven van nieuwe personeelsleden en de opvolging en evaluatie van het functioneren van de 
personeelsleden (inclusief functioneringsgesprekken),  
- is verantwoordelijk voor de aanwerving en de opvolging en evaluatie van het functioneren van de algemeen 
secretaris , binnen de krijtlijnen van het Vlaams Personeelsstatuut;  
 leidt de procedure voor aanduiding van de mandaten, zoals vermeld in artikel 8; 
- ondertekent mee de adviezen van de algemene raad en de sectorraden, zoals vermeld in artikel 11, 
- deelt samen met de algemeen secretaris alle wettelijk gevraagde adviezen, na goedkeuring, onverwijld mee 
aan de bevoegde minister, de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, zoals vermeld in artikel 27, 
- verschaft informatie over het beleid van de SARC aan het Vlaams Parlement, de regering, de administratie 
en betrokken stakeholders, zoals vermeld in artikel 28;- is verantwoordelijk voor de externe 
vertegenwoordiging van de Algemene Raad op eigen initiatief, zoals vermeld in artikel 30. 
 
Artikel 7 
De algemeen secretaris 
- maakt deel uit van het Vast Bureau en de Algemene Raad met raadgevende stem en informeert op een 
transparante wijze de Algemene Raad en het Vast Bureau over de context en inhoud van de adviesvragen. De 
algemene secretaris kijkt toe of de adviezen  in samenhang zijn met vroegere standpunten van de Algemene 
Raad of standpunten van de sectorraden; 
- coördineert de totstandkoming van de adviezen die de SARC op eigen initiatief neemt en bereidt samen met 
het team en in overleg met de algemeen voorzitter de werkgroepvergaderingen voor die hiervoor opgezet 
worden; 
- geeft leiding aan het personeel/team dat aan de raad ter beschikking wordt gesteld. De algemeen secretaris 
houdt zich hierbij aan het Vlaams Personeelsstatuut en aan de richtlijnen die door de algemeen voorzitter 
worden gegeven. De algemene secretaris rapporteert regelmatig aan de algemeen voorzitter; 
- is binnen de krijtlijnen van het Vlaams Personeelsstatuut samen met de voorzitter verantwoordelijk voor 
het aanwerven van nieuwe personeelsleden en de opvolging en evaluatie van het functioneren van de 
personeelsleden (inclusief functioneringsgesprekken),  
- wijst een medewerker van het secretariaat aan als secretaris voor iedere sectorraad. Deze secretaris 
assisteert de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van iedere sectorraad bij de uitoefening van hun 
opdracht; 
- neemt de taak van secretaris van de Algemene Raad en het Vast Bureau waar en kan zich hiervoor laten 
bijstaan door een medewerker van het secretariaat; 
-is samen met het personeelsteam verantwoordelijk voor het delen van de beleidsdocumenten op het digitaal 
platform van de SARC en geeft hiervoor de nodige ondersteuning aan de leden van de diverse raden; 
- ondertekent mee de adviezen van de algemene raad en de sectorraden, zoals vermeld in artikel 11; 
- deelt samen met de algemeen voorzitter alle wettelijk gevraagde adviezen, na goedkeuring, onverwijld mee 
aan de bevoegde minister, de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, zoals vermeld in artikel 27. 
 
Hoofdstuk 3 Werkwijze van de Algemene Raad en de sectorraden 
Artikel 8 Aanduiding van de mandaten 
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De leden van de sectorraden duiden onder de leden een voorzitter en ondervoorzitter aan, beiden van 
verschillend geslacht. De kandidaatstelling dient ten laatste op de vergadering waarop de verkiezing 
geagendeerd is, te worden meegedeeld. Ieder lid heeft één stem. De  kandidaat die de meeste stemmen haalt 
is verkozen. Als geen van de kandidaten de helft plus één van de stemmen behaalt, wordt in de tweede ronde 
enkel met gewone meerderheid gestemd over de twee kandidaten die in de eerste ronde de hoogste scores 
haalden. Blanco stemmen worden niet meegerekend. De aanwijzing is slechts geldig als de helft plus één van 
de leden aanwezig is. De stemming is geheim. 
De algemeen voorzitter leidt de procedure, bijgestaan door de secretaris.  
De leden van de sectorraden duiden  twee vertegenwoordigers aan in de Algemene Raad, waaronder de 
voorzitter of ondervoorzitter, beiden van verschillend geslacht. De voorzitter of de ondervoorzitter, worden 
ambtshalve aangeduid, na onderlinge afstemming wie als vertegenwoordiger in de Algemene Raad zal zetelen. 
Het lid (voorzitter of ondervoorzitter) dat niet in de Algemene Raad zit, wordt automatisch lid van het Vast 
Bureau. Voor de aanduiding van de tweede vertegenwoordiger, naast de voorzitter of ondervoorzitter, geldt 
dezelfde procedure als voor de verkiezing van de voorzitter. 
De voorzitter en ondervoorzitter kunnen onderling afspreken wie van beide in het Vast Bureau zal zitten. 
Indien er geen consensus is tussen beiden of op vraag van ten minste drie leden van de sectorraad, beslissen 
de leden van de sectorraad, met toepassing van de procedure voor de verkiezing van de voorzitter. De 
sectorraden kunnen een einde maken aan de mandaten, op verzoek van de mandataris of op eigen initiatief, 
bij twee-derde meerderheid. In dat geval wordt binnen de 3 maanden een vervanger aangeduid voor de 
vertrokken mandataris.  

 
Artikel 9 Vergaderingen 
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de taak 
overgenomen door de ondervoorzitter. Indien ook deze verhinderd is, of indien er geen ondervoorzitter is, 
wordt de taak waargenomen door het oudste lid. 
De sectorraden vergaderen tenminste 8 maal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig vindt, of 
binnen een maand nadat de voorzitter daartoe een schriftelijk verzoek van ten minste twee leden van de 
algemene raad heeft ontvangen. Op vraag van de bevoegde Vlaamse minister, van de Vlaamse Regering, van 
het Vlaams Parlement of op verzoek van ten minste vier leden van de Algemene Raad of ten minste zes leden 
van een sectorraad, is de voorzitter verplicht de leden samen te roepen binnen tien werkdagen.  
De algemene raad vergadert tenminste éénmaal per kwartaal en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig vindt, 
of binnen een maand nadat de voorzitter daartoe een schriftelijk verzoek van ten minste twee leden van de 
algemene raad heeft ontvangen. 
 
Artikel 10 stemming 
Een raad beraadslaagt collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. Als 
geen consensus kan worden bereikt, wordt  gestemd of kunnen (gemotiveerde) minderheidsstandpunten 
worden toegevoegd.  
Een raad kan slechts geldig beslissen als tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien 
dit aantal niet bereikt is, kan een raad ofwel een beroep doen op een email procedure voorzien ofwel, na een 
nieuwe oproep van de leden, geldig beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige 
vergadering, wat ook het aantal aanwezige leden is. Tussen de eerste oproep en de nieuwe oproep moeten 
ten minste drie dagen zijn. 
 
Artikel 11 ondertekening 
De adviezen van de algemene raad worden ondertekend door de algemeen voorzitter en de algemeen 
secretaris. De adviezen van de sectorraden worden ondertekend door de algemeen voorzitter, de voorzitter 
van de sectorraad en de algemeen secretaris.  
 
Artikel 12 mogelijke belangenverstrengeling 
De leden van de SARC oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de Vlaamse 
overheid en ten opzichte van hun werkgever of de bestuursorganen waarin zij zetelen. Dit betekent dat de 
leden geacht worden geen belangen van individuele organisaties te vertegenwoordigen. De algemene raad en 
de sectorraden stellen desgevallend een bijkomende verklaring op met betrekking tot de onafhankelijkheid 
van de leden om belangenverstrengeling te voorkomen.  
In geval er twijfel is of de bedoelde situatie zich voordoet besluit de voorzitter of het betrokken lid deel kan 
nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming over het betreffende onderwerp. 
Indien de in het tweede en derde lid bedoelde beraadslagingen en besluitvorming leiden tot een advies, wordt 
bij dat advies vermeld op welke wijze aan dit artikel toepassing is gegeven. 
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Artikel 13 werking Algemene Raad en Sectorraden 
De vergaderingen van de raden zijn niet openbaar. De voorzitter van de vergadering kan besluiten dat een 
vergadering door één of meer externe deskundigen of door ambtenaren en/of kabinetsmedewerkers wordt 
bijgewoond om een toelichting te geven.  Alle documenten op de raden en de werkgroepen ingebracht krijgen 
echter het statuut van vertrouwelijkheid en worden bijgevolg niet verder verspreid. 
De Algemene Raad en elke sectorraad beslissen welke ad hoc werkgroepen worden opgericht, duiden de leden 
ervan aan en coördineren de werking ervan. De ad hoc werkgroepen werken in opdracht van de Algemene 
Raad of een sectorraad. Zij kunnen niet zelf naar buiten treden met adviezen, publicaties of verklaringen. 
De Sectorraad voor Sociaal-Cultureel Werk, de Mediaraad en de Algemene Raad stemmen de vergaderingen 
waarop agendapunten besproken worden die verband houden met het jeugdwerk (in het geval van de 
sectorraad Sociaal-Cultureel Werk)en het brede jeugdbeleid (in het geval van de Mediaraad en de AR) af met 
de Vlaamse Jeugdraad. De vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad lichten de adviezen en hun 
standpunten toe in de betrokken raden, waar zij deel van uitmaken. 
 
Artikel 14 goed bestuur 
De raad handelt volgens de principes van de Bestuurscode Cultuur (2020). 
De leden van de Vlaamse Regering stellen de strategische adviesraad uit eigen beweging of op zijn verzoek 
alle informatie ter beschikking die noodzakelijk is voor de adviesopdracht. 
Tussen de Vlaamse Regering en de strategische adviesraad worden structurele afspraken gemaakt over de 
informatie-uitwisseling en andere samenwerkingsmodaliteiten bij het begin van elke regeerperiode’. (conform 
Art. III.102 van het Bestuursdecreet) 
 
Artikel 15 termijnen adviezen 
De adviezen worden in de regel verstrekt binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ontvangst 
van de adviesvraag. De SARC gaat in reces van 11 juli tot 16 augustus. Dit houdt in dat deze dagen niet worden 
meegeteld in de bepaling van de termijn, en dat adviesvragen die minder dan een maand voor het reces 
worden overgemaakt, pas na het reces worden behandeld. 
In geval van spoed, die met redenen omkleed wordt, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat 
hij minder dan tien werkdagen mag bedragen.  
Wanneer advies moet worden gegeven op verzoek van het Vlaams Parlement, brengt de raad advies uit 
binnen de door het Vlaams Parlement gestelde termijn, die niet  minder dan tien dagen mag bedragen. 
Artikel 16 voorbereiding vergaderingen 
De algemeen secretaris of de secretaris van de betreffende sectorraad bezorgt ten minste een week op 
voorhand de  nodige informatie en documenten ter voorbereiding van zijn vergadering. Hij/zij informeert en 
geeft duiding bij dossiers ter vergadering.  
Artikel 17 aanwezigheden 
De aanwezigen ondertekenen een presentielijst. Verontschuldigingen worden per e-mail aan het secretariaat 
meegedeeld. In geval van een digitale vergadering kan de secretaris de digitale aanwezigen geldig aanduiden. 
Teneinde als aanwezig te worden beschouwd op een digitale vergadering, dient het lid minstens gedurende 
de helft van die vergadering duidelijk zichtbaar te zijn en/of hoorbaar deel te nemen. 
 
Artikel 18 afwezigheden 
Een lid dat niet kan aanwezig zijn, kan steeds het initiatief nemen om voor de vergadering per mail 
opmerkingen over te maken aan de secretaris. De opmerkingen worden tijdens de vergadering besproken.  
 
Artikel 19 beëindiging mandaat 
De Vlaamse Regering kan op verzoek van de betrokkene een einde maken aan het mandaat van een lid van 
een raad, de ondervoorzitter of de voorzitter. Bovendien kan de Vlaamse Regering, na advies van de 
betrokken raad, in de volgende gevallen ambtshalve een einde maken aan een mandaat:  
- als de betrokkene driemaal na elkaar de vergaderingen van de raad niet bijwoont zonder te verwittigen;  
- als een lid een heel jaar niet kan komen maar zich wel telkens verontschuldigt, wordt hij/zij aangesproken 
door de betrokken voorzitter; 
- als de betrokkene activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat;  
Het plaatsvervangend lid dat wordt benoemd voleindigt dan diens mandaat.  
 
Artikel 20 verslaggeving 
De secretaris zorgt voor een ontwerpverslag van elke vergadering en stuurt dit zo spoedig mogelijk naar de 
leden, die de mogelijkheid krijgen om binnen de twee werkdagen hun opmerkingen op het ontwerpverslag 
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per email over te maken aan het secretariaat. Indien er geen opmerkingen worden ontvangen, dan wordt het 
ontwerpverslag als voorlopig goedgekeurd beschouwd. Indien er opmerkingen zijn worden die opgenomen in 
het verslag. Het aangepaste verslag en/of het voorlopig goedgekeurde verslag wordt door wordt door de 
voorzitter ter definitieve goedkeuring op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de betrokken raad 
geplaatst.  
 
 
 
Artikel 21 procedure adviezen 
De secretaris stuurt een ontwerpadvies dat tot stand komt na bespreking door de leden, zo spoedig mogelijk 
naar de leden. Die krijgen de mogelijkheid om binnen een overeengekomen termijn hun opmerkingen per e-
mail over te maken aan het secretariaat. Indien er geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het 
ontwerpadvies als goedgekeurd beschouwd en is het voor publicatie vatbaar. Stilistische suggesties of 
preciseringen aangegeven door een lid, kunnen in het ontwerpadvies worden opgenomen zonder een tweede 
rondvraag aan de leden. Indien de voorzitter van oordeel is dat er inhoudelijk waardevolle opmerkingen 
worden gemaakt, kunnen deze worden verwerkt in het ontwerpadvies dat voor een tweede rondvraag aan de 
leden wordt gestuurd. De leden dienen binnen de afgesproken termijn hun oordeel over de aangebrachte 
wijzigingen te geven. Op basis hiervan wordt het definitieve advies opgemaakt, voor finaal akkoord 
rondgestuurd  en is het voor publicatie vatbaar. De voorzitter plaatst het goedgekeurde advies ter 
kennisgeving op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de betrokken raad.  
 
Indien er een advies wordt uitgebracht dat inhoudelijk ook betrekking heeft op een ander beleidsveld , wordt 
het ontwerp advies ook besproken in de andere betrokken sectorraad. Op basis daarvan worden nog 
eventuele aanpassingen gedaan. De finale adviestekst wordt vervolgens goedgekeurd door de beide 
sectorraden, vooraleer ze gepubliceerd wordt. Indien er een andere standpuntbepaling is in beide sectorraden 
omtrent eenzelfde thema, worden de verschillende versies doorgestuurd naar de algemene raad die beslist 
over de finale formulering van de adviestekst.  
 
Artikel 22 digitale procedure 
In bijzondere omstandigheden kunnen de voorzitter en de ondervoorzitter gezamenlijk beslissen om een 
advies digitaal af te handelen, tenzij minstens vier leden van de Algemene Raad of minstens zes leden van de 
sectorraad vragen om de betrokken raad samen te roepen. In geval van een digitale afhandeling krijgen alle 
leden de mogelijkheid om digitaal hun bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het advies. De 
secretaris stuurt een ontwerpadvies zo spoedig mogelijk naar de leden. Die krijgen de mogelijkheid om binnen 
de  afgesproken periode hun opmerkingen digitaal (schriftelijk) over te maken aan het secretariaat. Indien er 
geen opmerkingen worden ontvangen, wordt het ontwerpadvies als goedgekeurd beschouwd en is het voor 
publicatie vatbaar. Ook bij een digitale procedure is een tweede ronde mogelijk. Dezelfde procedure geldt als 
in artikel 21. De voorzitter plaatst het goedgekeurde advies ter kennisgeving op de agenda van de 
eerstvolgende vergadering van de betrokken raad.  
 
Hoofdstuk 4 Budget 
Artikel 23 goedkeuring begroting 
Binnen de perken van de toegekende dotatie stelt de Algemene Raad jaarlijks, op voorstel van het Vast 
Bureau, de begroting van de raad vast en keurt de rekeningen goed.  
Artikel 24  
Presentiegelden en reisvergoedingen worden met toepassing van de besluiten tot regeling van 
presentiegelden en vergoedingen en binnen de perken van de begroting van de SARC uitbetaald aan de 
algemeen voorzitter, de voorzitters en ondervoorzitters en de leden van de raad. Reisvergoedingen worden 
uitbetaald op basis van reëel gemaakte kosten en op basis van een door het lid getekende kostenstaat. Een 
kostenstaat die niet binnen een termijn van 1 jaar bij de algemeen secretaris wordt ingediend, is 
onontvankelijk.  
Artikel 25  
Het Vast Bureau kan beslissen om derden te vergoeden voor hun aanwezigheid op vergaderingen, voor hun 
onkosten of prestaties.  
Artikel 26 
De algemeen voorzitter mandateert de algemeen secretaris om contractuele en financiële verbintenissen 
namens en voor de raad aan te gaan. Bij bedragen boven de 2.500 euro is het fiat van de algemeen voorzitter 
of, als die verhinderd is, een daartoe door de algemeen voorzitter gemandateerd lid van het Vast Bureau 
vereist.  
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Hoofdstuk 5 Openbaarmaking en vertegenwoordiging  
Artikel 27 
Alle gevraagde en wettelijk voorziene adviezen en adviezen op eigen initiatief zijn openbaar en beschikbaar 
via de website na rapportage aan de bevoegde minister(s), de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. Alle 
wettelijk gevraagde adviezen worden na goedkeuring, onverwijld aan de bevoegde minister, de Vlaamse 
Regering of het Vlaams Parlement meegedeeld door de algemeen voorzitter en de algemeen secretaris. In 
geval van een tussentijds advies of een advies ‘op eigen initiatief’ beslist de voorzitter van de betrokken raad 
in overleg met de algemene voorzitter en de algemeen secretaris over de timing van de publicatie. 
Artikel 28 communicatie en representatie 
Conform de beginselen van goed  bestuur, draagt de algemeen secretaris in overleg met de algemeen 
voorzitter en/of de voorzitter van de betrokken sectorraad zorg voor de bekendmaking van adviezen van de 
SARC via de website en de nieuwsbrief.  
De algemeen voorzitter verschaft informatie over het beleid van de SARC aan het Vlaams Parlement, de 
regering, de administratie en betrokken stakeholders. Naast de algemeen voorzitter kunnen achtereenvolgens 
ook de voorzitter, ondervoorzitter of een gewoon lid van de sectorraden optreden als externe 
vertegenwoordiger  als het over hun beleidsveld gaat. Een toelichting in het Vlaams Parlement en/of de 
communicatie gebeurt steeds gecoördineerd in overleg met de algemeen voorzitter en de algemeen secretaris. 
Het Vast Bureau beslist over de wijze van communicatie. 
Artikel 29 
Na bekrachtiging wordt het jaarverslag en het werkprogramma voor 15 mei voorgelegd aan de Vlaamse 
Regering en aan het Vlaams Parlement.  
Artikel 30 
Voor externe vertegenwoordiging van de Algemene Raad op eigen initiatief is de algemeen voorzitter 
verantwoordelijk. De algemeen voorzitter kan een lid van de algemene raad, de algemeen secretaris of een lid 
van het secretariaat machtigen in zijn plaats op te treden voor bepaalde materies.  
Artikel 31 
Alle raadsleden kunnen inzage vragen van de documenten die bekomen worden via de 
vertegenwoordigingsopdracht.  
 
Hoofstuk 6 Andere werkzaamheden  
Artikel 32 
Als hij dit nuttig acht, dan wel op verzoek van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, kan een raad 
bijeenkomsten of werkzaamheden organiseren ter bevordering van de gedachtevorming, reflectie en het 
debat over de materies waarvoor de SARC bevoegd is. Bijeenkomsten of werkzaamheden kunnen een publiek 
of semi-publiek karakter hebben, met name studiedagen, colloquia of hoorzittingen – dan wel een besloten 
karakter – met name een bijzonder overleg tussen een beperkt aantal partners.  
Artikel 33 
Een raad kan op eigen initiatief studies of onderzoeken laten uitvoeren, na goedkeuring door het Vast Bureau. 
Bijeenkomsten of werkzaamheden op verzoek worden door de raad georganiseerd of uitgevoerd indien ze in 
het met de Vlaamse Regering overlegd werkprogramma staan en de nodige middelen beschikbaar zijn. 
 
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 
Artikel 34 
Het werkjaar van de raad loopt van 1 januari tot 31 december. De Algemene Raad reflecteert één keer per jaar 
over zijn eigen functioneren en maakt hier verslag van. Een voorstel tot wijziging van het intern reglement 
wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij het Vast Bureau. Het gewijzigde voorstel wordt goedgekeurd 
door de Algemene Raad waarna het door de diverse sectorraden wordt bekrachtigd. 
Artikel 35 
De zetel van de raad is gevestigd op volgend adres: Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel 
Artikel 36 
- Dit reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring door de Vlaamse Regering en de publicatie ervan. 
- Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van orde van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media, vastgesteld door de Algemene Raad in de vergadering van 10 december 2021. 
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3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Niet van toepassing 

B. ESR-TOETS 

Niet van toepassing 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Niet van toepassing 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Niet van toepassing 

4. VERDER TRAJECT 
 
Het intern reglement van de Strategische adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt 
bekendgemaakt via de website van de SARC. 
 
Het vernieuwd intern reglement dient vervolgens als handleiding voor de regeling van de 
werkzaamheden van de raad. 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering keurt het vernieuwd huishoudelijk reglement van de Strategische Adviesraad 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media goed. 

 
 
 
 
 

De Vlaamse minister van Buitenlandse zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, 
 
 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
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De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 
 
 
 
 
 
 

Ben WEYTS 
 
 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 
 
 
 
 
 
 

Benjamin DALLE 




