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ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING
HOUDENDE DE UITVOERING VAN HET DECREET VAN 4 APRIL 2003
BETREFFENDE HET SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK
Advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

Vlaams minister Bert Anciaux vroeg op 20 maart 2008 de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
om advies over dit ontwerp van besluit.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk had op zijn plenaire vergadering van 11 april 2008 een
gesprek over het ontwerp met Luc Goossens, directeur van het Agentschap Sociaal-Cultureel
Volwassenenwerk.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht op zijn plenaire vergadering van 28 april 2008
het volgende advies uit.

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk stelt met genoegen vast dat het ontwerp van besluit en
het bijbehorende evaluatiemodel, net als het decreet indertijd, uitvoerig met de sector
werden overlegd. De ruime voorafgaande inspraak heeft tot gevolg dat er zo goed als geen
fundamentele opmerkingen zijn.
De teksten bevatten wel een aantal technische onvolkomenheden.
De administratie zal op voorstel van de ondervoorzitter, de nodige correcties aanbrengen.
Er zijn ook inconsequenties in de terminologie. Mbt personen met een handicap,
bijvoorbeeld, heeft men het de ene keer over vormingsinstellingen, een andere keer over
federaties.
In de overgangsregeling voor migrantenverenigingen is er sprake van een
voortgangsrapport, terwijl dat volgens een recente rondzendbrief een jaarplan en een
jaarverslag moet zijn.

De Sectorraad herinnert verder aan de intentie van de Vlaamse Overheid om de planlast te
verminderen. Dat is hier niet het geval, zeker niet voor de bewegingen. De planlast wéégt
op de organisaties, zeker op de kleintjes.
De Sectorraad stelt vast dat hem in het uitvoeringsbesluit aardig wat taken worden
toevertrouwd.
Artikel 10. §2. Voor de opmaak van de begroting en van het financiële verslag stelt de
administratie, na advies van de raad die bevoegd is voor de adviesverstrekking in de sector van
het sociaal-culturele volwassenenwerk, standaardformulieren ter beschikking van de vereniging.
Die standaardformulieren zijn tevens elektronisch ter beschikking van de verenigingen.
Artikel 13. De minister kan, na advies van de raad die bevoegd is voor de adviesverstrekking in
de sector van het sociaal-culturele volwassenenwerk, aanvullende richtlijnen geven voor de
registratie van gegevens.
Artikel 19/ 26/ 35/ 39/ 43/ 47. §2. Voor de opmaak van de begroting en van het financiële
verslag stelt de administratie, na advies van de raad die bevoegd is voor de adviesverstrekking in
de sector van het sociaal-culturele volwassenenwerk, standaardformulieren ter beschikking van
de beweging/ volkshogeschool/ instelling/ federatie.
Die standaardformulieren zijn tevens elektronisch ter beschikking van de bewegingen/
volkshogescholen/ instellingen/ vormingsinstellingen/ vormingsinstellingen voor personen met
een handicap.
Artikel 55. De raad die bevoegd is voor de adviesverstrekking in de sector van het sociaalculturele volwassenenwerk, wordt vooraf uitgenodigd om een advies uit te brengen in verband
met het profiel van de leden van de adviescommissie.
Artikel 59. Voor de behandeling van de bezwaarschriften, vermeld in artikel 6, 18 en 32,
wordt een beroepscommissie opgericht.
De beroepscommissie is samengesteld uit maximaal vijf deskundigen uit opleidingsinstituten.
De leden van de beroepscommissie worden door de minister aangewezen uit een lijst van
personen, voorgesteld door de raad die bevoegd is voor de adviesverstrekking in de sector van het
sociaal-culturele volwassenenwerk.
De Sectorraad neemt zich voor om die taken nauwgezet ter harte te nemen.
De Sectorraad heeft vragen ivm de timing voor de indiening van de beleidsplannen.
Artikel 7. De erkende vereniging bezorgt voor 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de
nieuwe beleidsperiode, aan de administratie een beleidsplan dat voldoet aan artikel 49.
Artikel 25. De volkshogeschool bezorgt voor 1 april van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe
beleidsperiode, aan de administratie een beleidsplan. Dat beleidsplan voldoet aan artikel 49.
Artikel 33. De erkende gespecialiseerde vormingsinstelling bezorgt voor 1 oktober van het jaar
dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode aan de administratie een beleidsplan dat voldoet
aan artikel 49.
Artikel 38. De syndicale vormingsinstelling bezorgt voor 1 april van het jaar dat voorafgaat
aan de nieuwe beleidsperiode, aan de administratie een beleidsplan. Dit beleidsplan voldoet aan
artikel 49.
Artikel 42. De vormingsinstelling voor personen met een handicap bezorgt voor 1 april van het
jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode, aan de administratie een beleidsplan. Dat
beleidsplan voldoet aan artikel 49.
Artikel 46. De federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap bezorgt voor 1
april van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode, aan de administratie een
beleidsplan. Dat beleidsplan voldoet aan artikel 49.
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De Sectorraad ijvert ervoor dat de organisaties hun beleidsplannen in comfortabele
omstandigheden op kunnen stellen, niet onderhevig aan een te grote tijdsdruk. Omwille van
de uitgetekende procedure moeten de data voor Bewegingen (1 april) en de verenigingen en
gespecialiseerde vormingsinstellingen (1 oktober) behouden blijven. Voor de syndicale
vormingsinstellingen, de volkshogescholen, de vormingsinstellingen voor personen met een
handicap, en de federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap, wordt 1
juni voorgesteld. Met deze datum is er geen overlapping met de indiening van het
voortgangsrapport (eveneens 1 april) en heeft de administratie de ruimte om opmerkingen
bij het ingediende beleidsplan voorafgaand aan de nieuwe beleidsperiode aan de betrokken
organisatie mee te delen.
Art. 3. §1. De aanvraag voor erkenning is alleen ontvankelijk als ze: […]
2° volledig is als vermeld in artikel 4, §1, van het decreet. De aanvraag bevat minstens de
volgende documenten en gegevens: […]
f) een nota waaruit een democratische en zelfstandige werking blijkt en waaruit blijkt dat de
vrijwilligers in het beheer en het beleid van de vereniging een bepalende inbreng hebben;
De Sectorraad vindt dat een vrij vage formulering.
Titel IV. De sociaal-culturele vormingsinstellingen
Hoofdstuk I. De volkshogescholen
Afdeling I. De procedure voor de intrekking van de erkenning
De Sectorraad vindt het eigenaardig dat de intrekking hier eerst aan bod komt.
Voor de duidelijkheid wordt best vermeld dat alle volkshogescholen zijn erkend, en dat een
erkenningsprocedure dus niet nodig is.
Samengevat geeft de Sectorraad voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen het
uitvoeringsbesluit een unaniem positief advies.
De Sectorraad spreekt zijn waardering uit tegenover het kabinet-Anciaux voor de ruime
inspraak bij de totstandkoming van het uitvoeringsbesluit.
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