Advies Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
17 februari 2014

Advies bij het Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van artikel 6 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september
2007 tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning
van de Vlaamse Gebarentaal
Op 27 januari 2014 ontving de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een adviesvraag van
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege bij het voorontwerp van besluit tot wijziging
van artikel 6 en 18 tot uitvoering van het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse
Gebarentaal.

SITUERING
Dit voorontwerp van besluit volgt op het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse
Gebarentaal dat op 10 januari 2014 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.
De sectorraad gaf het ontwerpdecreet op 9 oktober 2013 een gunstig advies1 zonder verdere
aanbevelingen.
Het decreet omvat bepalingen inzake de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal, de
oprichting van een adviescommissie voor de Vlaamse Gebarentaal, de ondersteuning van
een kenniscentrum en de mogelijkheid tot het toekennen van subsidies voor projecten die
bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal.
Het voorontwerp van besluit brengt twee wijzigingen met zich mee. Doel van deze
wijzigingen is een evenwichtige samenstelling van de adviescommissie Vlaamse
Gebarentaal te verzekeren door toevoeging van de bepaling “er wordt gestreefd naar een
diversiteit aan achtergrond en expertise”. Daarnaast wordt een zo groot mogelijke
objectiviteit nagestreefd bij de behandeling van subsidieaanvragen door de adviescommissie
door de procedure op te nemen in het huishoudelijk reglement door toevoeging van de
bepaling: “de wijze waarop over de projecten beraadslaagd wordt en waarop ze beoordeeld
worden, wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement van de adviescommissie”.

1

Zie het advies van 9 oktober 2012 van de SARC over het voorontwerp van decreet VGT.
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ADVIES
De Sectorraad geeft het voorontwerp van besluit een gunstig advies. Het voorliggend
voorontwerp waarborgt de objectieve beoordeling van projecten en ligt in lijn met de
doorgevoerde decreetswijzigingen waarover de SARC op 9 oktober 2013 reeds positief
advies gaf. De Sectorraad Sociaal-Cultureel werk heeft dan ook geen verdere opmerkingen.
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