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Advies bij het voorontwerp van decreet aanpassing
Programmadecreet 2017
Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 principieel goed. Diezelfde dag ontving de
SARC een vraag tot spoedadvies van Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart
Tommelein.
De SARC brengt advies uit over hoofdstuk 6: Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De Sectorraad Media
behandelde Afdeling 1: Fonds Personeelsleden met Verlof voor opdracht. De Sectorraad SociaalCultureel Werk behandelde Afdeling 2: Voorstel tot wijziging decreet sociaal-cultureel
volwassenenwerk tot bijkomende ondersteuning van de verenigingen van migranten.
De Algemene Raad keurde het ontwerpadvies definitief goed via schriftelijke procedure.

Advies
Fonds Personeelsleden met Verlof voor opdracht (art. 10)
Situering
De uitbouw van een nieuw radiolandschap vormt het komende jaar de grootste prioriteit in het
mediabeleid. Op 31 december 2017 vervallen de erkenningen van lokale radio-omroepen en er
moeten in de loop van 2017 4 netwerk radio-omroepen en 131 lokale radio-omroepen worden
erkend. Er worden een 40-tal kandidaatstellingen voor netwerkradio’s en een 400-tal
kandidaatstellingen voor lokale radio’s verwacht.
De kandidaat-omroepen (zowel netwerkradio als lokale radio) moeten ter compensatie van de
kosten voor het werk van de erkenning een prijs betalen per ontvankelijk bevonden dossier. Er is
toegestaan om de ontvangsten als toegewezen ontvangst te voorzien; met deze inkomsten zullen
tijdelijke personeelsleden worden aangeworven voor de afhandeling van deze dossiers. Langs
uitgavenzijde wordt nu voorgesteld om de opdracht van het reeds bestaande Fonds voor
Gedetacheerden (variabel krediet) voor 2017 tijdelijk uit te breiden zodat ook deze tijdelijke
personeelsleden via dit Fonds kunnen worden betaald.
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Advies
De SARC begrijpt dat er voor de verwerking van de verwachtte grote toestroom van
kandidaatstellingen voor netwerk- en lokale radio’s tijdelijk extra personeelsleden moeten
aangeworven worden. Het besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen
over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep legde daartoe de
kosten vast. In antwoord op de vraag om het verhogen van de bedragen van de kosten en
vergoedingen te verduidelijken1, werd in de nota voor de Vlaamse Regering2 onder andere al
verwezen naar de grote inspanningen wat betreft de dossieranalyse en de bijhorende workload.
De SARC adviseert positief over de mogelijkheid om met de inkomsten die worden verkregen van de
ontvankelijke dossiers via het Fonds voor Gedetacheerden de nodige tijdelijke personeelsleden te
betalen.

Bijkomende ondersteuning verenigingen van migranten (art. 11)
Situering
Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voorziet in de erkenning en subsidiëring van sociaalculturele verenigingen. Tien van deze erkende en gesubsidieerde verenigingen worden beschouwd
als ‘verenigingen van migranten’ (etnisch-culturele federaties) of als het allochtone middenveld.
De basis waarop hun subsidie-enveloppe wordt bepaald is het aantal afdelingen in 2008 of 2009.
Omwille van het belang van de verenigingen van migranten wordt een financiële versterking
voorzien. Het gaat om een tijdelijke maatregel (2017-2020) in afwachting van het nieuwe decreet
houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Voor het jaar 2017 is een aanvullend bedrag van 40.000 euro per vereniging voorzien. Vanaf 2018 zal
er nogmaals een bedrag per vereniging bijkomen. De verdeling vanaf 2018 is afhankelijk van een
analyse van de groei van het aantal afdelingen per vereniging tussen de jaren 2008 en 2015.
Advies
Etnisch-culturele federaties vervullen in Vlaanderen en Brussel een belangrijke rol in de civiele
samenleving. Ze staan op het kruispunt van diverse maatschappelijke domeinen. Zo zijn ze actief
rond thema’s als cultuur, tewerkstelling, welzijn, onderwijs, integratie, discriminatie, … Naast de
opdrachten die etnisch-culturele federaties vanwege de Vlaamse overheid krijgen in het kader van
het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, worden deze verenigingen geconfronteerd
met heel wat bijkomende verwachtingen en vragen uit heel verschillende hoeken van onze
samenleving. Hier staan echter geen bijkomende middelen tegenover.
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Sectorraad Media, Advies bij het uitvoeringsbesluit radio-omroep, 31 januari 2017.
https://cjsm.be/sarc/SR_media/adviezen/20170131-advies-UVB-radio.pdf
2
Bisnota voor de Vlaamse Regering, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse
uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep, 24
februari 2017. https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801c6920
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Daarnaast is het aantal afdelingen van deze etnisch-culturele federaties de laatste vijf jaar enorm
gegroeid. Als erkende sociaal-culturele verenigingen worden zij volgens het huidige decreet
gesubsidieerd op basis van een aantal afdelingen. Het huidige subsidiekader biedt echter geen
mogelijkheden om een toename van het aantal afdelingen om te zetten in bijkomende financiële
middelen.
Er is in het verleden al meermaals gewezen op de nood aan extra middelen voor de etnisch-culturele
federaties. Dit initiatief, waarbij op basis van de evolutie in het aantal afdelingen van de etnischculturele federaties een bijkomend subsidiebedrag wordt voorzien kunnen wij dus enkel toejuichen.
Het is ook een goede zaak dat deze bijkomende middelen worden toegevoegd aan de reguliere
subsidie-enveloppe tot en met 2020, zodat deze ook mee de verhoogde basis kunnen vormen om in
het nieuwe (nakende) decreet in te treden.
De SARC stelt vast dat naast etnisch-culturele federaties ook andere organisaties actief werken met
kwetsbare doelgroepen. Ook daar speelt een gelijkaardige problematiek; basiswerkingen op het
kruispunt van diverse maatschappelijke domeinen die geconfronteerd worden met een
(over)bevraging uit diverse hoeken en een groot aantal ongesubsidieerde afdelingen. De Sectorraad
Sociaal-Cultureel Werk verwijst in dit kader naar de armoedetoets3 van het Netwerk tegen Armoede
bij de conceptnota sociaal-cultureel werk. Deze nota maakt een analyse van de problematiek en
vraagt om deze organisaties voldoende te honoreren.
De sectorraad verwijst bij wijze van voorbeeld naar Welzijnsschakels. Ze besteden veel tijd en moeite
aan een laagdrempelige en intensieve ondersteuning van hun afdelingen. Ook voor hen is het
noodzakelijk om op korte termijn bijkomende middelen te voorzien zodat hun werking niet in het
gedrang komt. Het lijkt ons daarom wenselijk om ook andere soortgelijke organisaties zoals
bijvoorbeeld Welzijnsschakels mee op te nemen in dit verhaal zodat ook zij op korte termijn
bijkomende middelen toegekend krijgen en een betere instap krijgen in het nieuwe decreet.
De SARC juicht de financiële versterking van etnisch-culturele federaties toe. Analoog aan de etnischculturele federaties wijst de SARC ook op de financiële noden van andere organisaties die werken
met kwetsbare doelgroepen. Het is wenselijk om ook deze organisaties mee op te nemen in dit
verhaal zodat ook zij op korte termijn bijkomende middelen toegekend krijgen en een de verhoogde
basis krijgen om in het nieuwe (nakende) decreet in te treden.
_________________________________________
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Zie: http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/160516_armoedetoets-decreet-SCW-inbrengNetwerk-tegen-Armoede.pdf
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