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11  TTEENN  GGEELLEEIIDDEE  

In deze beleidsbrief sport geef ik een status questionis van het sportbeleid dat ik het voorbije jaar heb 
gevoerd, rekening houdend met het regeerakkoord en de beleidsnota sport, de resoluties en moties van het 
Vlaams parlement, maar ook inspelend op actuele noden en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Mijn 
sportbeleid zit op kruissnelheid, getuige daarvan de realisatiegraad van de verschillende strategische 
doelstellingen die ik bij het begin van mijn aantreden heb geformuleerd. Naast de continuering van 
verschillende lopende, degelijke en broodnodige sportinitiatieven, heb ik in het parlementaire jaar 2006 - 
2007 voornamelijk werk gemaakt van: 
 

- de besprekingen rond een nieuw te realiseren participatiedecreet; 
- het uitwerken van het nieuwe decreet op het lokale sportbeleid;  
- de evaluatie van het decreet op de sportfederaties; 
- de verdere implementatie van het Topsportactieplan Vlaanderen 2016; 
- de implementatie van het “Jaar van de Fiets”; 
- het opstellen van het Actieplan Sport voor Allen;  
- de verdere uitwerking van het Vlaamse Sportinfrastructuurplan; 
- het nieuwe decreet Medisch Verantwoord Sporten; 
- de opstart van het wetenschappelijke steunpunt “Cultuur, Jeugd en Sport”; 
- de opstart van het initiatief rond kwaliteit in het jeugdvoetbal; 
- de opmaak van de beheersovereenkomst met het Bloso. 

 
 
In deze beleidsbrief maak ik ook graag mijn ambities voor de toekomst kenbaar. Ik ga verder op de 
ingeslagen weg van het versterken van het Vlaamse tweesporenbeleid in sport. Zowel Sport voor Allen als 
Topsport krijgen hierbij de aandacht die ze verdienen. Omwille van de maatschappelijke meerwaarde van 
sport, werk ik verder aan het optimaliseren van het sportklimaat in Vlaanderen met als doel zo veel mogelijk 
mensen zo regelmatig mogelijk te laten bewegen en sporten. Niet enkel het brede publiek wil ik daarbij 
bereiken, maar ook de kansengroepen die om tal van redenen moeilijk de weg naar sport vinden. Daarnaast 
moeten bijzonder getalenteerde sporters optimale ontplooiingskansen krijgen binnen een doordacht en goed 
gecoördineerd topsportbeleid. Ik wil garanderen dat sportbeoefening kan gebeuren in kwaliteitsvolle 
omstandigheden. Dit betekent investeren, niet enkel in bestaande, maar ook in nieuwe infrastructuur. 
Kwaliteit omvat echter ook degelijke begeleiding en coaching en dit met uitdrukkelijke vrijwaring van de 
integriteit van de sport. Ook in dit domein versterk ik bestaande initiatieven en maak ik werk van nieuwe 
acties. 
 
Onderstaand overzicht geeft de klemtonen en accenten weer die de concrete uitwerking van mijn sportbeleid 
zullen bepalen in 2008: 
 

- de administratieve vereenvoudiging en de optimalisering van de efficiëntie van de 
uitvoeringsbesluiten van het decreet op de sportfederaties; 

- de verdere besprekingen met de KBVB over de aanpassing van hun structuur aan het decreet op de 
sportfederaties; 

- de implementatie van het Vlaamse Sportinfrastructuurfonds; 
- de implementatie van het actieplan voetbaljeugdopleiding; 
- de organisatie van de tweede Jeugdolympiade; 
- het uittekenen van een stappenplan voor het project “Eén loket topsport”; 
- de verdere uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen 2016; 
- de verdere uitvoering van het actieplan Sport voor Allen; 
- de opmaak van de uitvoeringsbesluiten voor de impulssubsidie van het decreet lokaal sportbeleid; 
- de uitbreiding van het decreet medisch verantwoord sporten met een luik ethisch verantwoord 

sporten;  
- de opstart van de proeftuinen sport in het transversale participatiedecreet; 
- de verdere uitbouw van de sportdatabank. 
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Mijn ambities voor het volgende jaar liggen opnieuw zeer hoog. Maar zoals vaak in sport, kan ik deze enkel 
waarmaken met de steun en inzet van een gans team. Ik hoop dat alle betrokken actoren en beleidsniveaus in 
het sportveld hun rol zullen spelen en hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. Ik zal hen daarbij graag en 
maximaal ondersteunen en stimuleren. En als grote voorstander van interactieve beleidsvoering, zal ik deze 
sportpartners uiteraard telkens opnieuw en actief betrekken bij de uitvoering van het sportbeleid in 
Vlaanderen. 
 
Ik reken op het enthousiasme en de inzet van velen voor de verdere realisatie van een ambitieus sportbeleid 
in Vlaanderen. Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank. 
 
 
 
Bert Anciaux 
Vlaams Minister 
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22  SSIITTUUEERRIINNGG  TT..OO..  VV..  HHEETT  RREEGGEEEERRAAKKKKOOOORRDD  

In hoofdstuk VII van het regeerakkoord, met als titel “vrije tijd, cultuur, sport, jongeren en vrijwillige inzet 
in verenigingen”, worden voor het beleidsdomein sport volgende doelstellingen geformuleerd. 

2.1 Een eigen Vlaams sportmodel 

“De Vlaamse regering zal in overleg met onder meer de sportclubs en hun federaties, de gemeenten en het 
onderwijsveld een eigen Vlaams sportmodel uitwerken dat aandacht besteedt aan kwalitatieve opleiding, 
aangepaste infrastructuur en een duurzame financiering.” 
 
Mijn sportbeleid is erop gericht zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten 
sporten in goede omstandigheden. Dit beleid wordt zichtbaar via twee sporen: enerzijds een topsportspoor en 
anderzijds een laagdrempelig en verscheiden spoor rond Sport voor Allen. 
In 2007 bleef ik mijn Sport voor Allen beleid verder versterken en uitbouwen. Ik schreef, op basis van het 
voorbereidende document van het Overlegplatform Sport voor Allen, mijn Actieplan “Sport voor Allen” uit. 
Dit plan brengt de verschillende Sport voor Allen-acties op een logische manier samen en omschrijft waar ik 
nog extra impulsen en dynamiek kan geven om nog meer mensen aan het sporten te krijgen. Ook het 
Vlaamse sportinfrastructuurplan – SportInvest – en het nieuwe decreet op het lokale sportbeleid maken 
hiervan deel uit.  
Op het vlak van topsport heeft mijn beleid evenmin stilgestaan. Het Topsportactieplan Vlaanderen 2016 
werd, zoals gepland, met verschillende concrete projecten verder uitgevoerd. Uiteraard geef ik in het 
Olympisch Jaar 2008 een extra budgettaire impuls voor topsport. 

2.2  Sportparticipatie verhogen met bijzondere aandacht voor 
 doelgroepenbeleid  

“We verhogen de brede sportparticipatie, ook voor personen met een handicap en leden van kansengroepen, 
via een actieve sensibilisatie voor sportbeoefening in clubverband. We verlagen financiële drempels zoveel 
als mogelijk.” 
 
Het verhogen van de sportparticipatie blijft mijn belangrijkste ambitie, niet alleen voor het grote publiek, 
maar ook voor specifieke doel- en kansengroepen. Zo gaf ik financiële ondersteuning aan een aantal 
projecten rond sport voor gehandicapten en gedetineerden. Via het project “Kort op de Bal” wil ik 
maatschappelijk kwetsbare jongeren met voetbaltalent extra kansen geven. Maar ook structureel binnen mijn 
decreten besteed ik aandacht aan stimulerende initiatieven voor kansengroepen (bvb. de facultatieve opdracht 
prioriteitenbeleid binnen het federatiedecreet of de toegankelijkheidsinitiatieven binnen het decreet lokaal 
sportbeleid).  
 
Participatie blijft ook in 2008 een belangrijk en centraal thema in mijn sportbeleid. Bovenop deze sectorale 
aandacht voor participatie en doelgroepenbeleid, geef ik via het nieuwe participatiedecreet extra en 
flankerende impulsen. Dit decreet vormt een belangrijke sluitsteen van het cultuur-, jeugd- en sportbeleid dat 
ik de laatste 10 jaar heb gevoerd. Het zet in op de verbreding en verdieping van de participatie aan cultuur, 
jeugdwerk en sport.  

2.3  Een efficiënt en effectief sportbeleid met aandacht voor kwaliteit 
 van het sportaanbod  

“We moderniseren de regelgeving en dragen bij tot sportvernieuwing. We richten de taak van het Bloso op 
de exploitatie van de landelijke sportcentra, de opleiding van trainers en begeleiders, de uitvoering van het 
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Sport voor Allen beleid, het topsportbeleid en de sportpromotie-acties. We verminderen het aantal regels en 
de controle erop (voor federaties, gemeenten, …) en richten deze sterker op (sport)kwaliteit. 
We moedigen de jeugdsport aan door het stimuleren van de kwaliteit van de jeugdbegeleiding in de 
sportclubs”.  
 
In mijn sportbeleid krijgen jongeren een centrale plaats. De acties die ik in 2007 ondernomen heb, 
garanderen dat jongeren in aangename en kwaliteitsvolle omstandigheden kunnen sporten, bijgestaan door 
gekwalificeerde begeleiders. Zo geef ik het jeugdvoetval in Vlaanderen een nieuwe kwaliteitsimpuls, zowel 
op vlak van infrastructuur als wat betreft kwaliteitsvolle begeleiding. De andere sporttakken wil ik extra 
ondersteunen door de facultatieve opdracht jeugdsport administratief te vereenvoudigen en door meer 
middelen te voorzien binnen dit deel van het federatiedecreet. De impulssubsidies binnen het decreet lokaal 
Sport voor Allen beleid hebben eveneens tot doel de kwaliteit van de jeugdsport te verbeteren. Ook het 
vrijwaren van de integriteit in de jeugdsport wordt structureel verankerd.  

2.4  Een planmatig sportinfrastructuurbeleid 

“We maken werk van een efficiënter gebruik van de sportinfrastructuur van de gemeenten en van de scholen, 
zowel tijdens als na de schooluren, ten bate van de sportclubs, de scholen en de gemeentelijke 
sportdiensten.”  
 
Toegankelijke en degelijke sportinfrastructuur is een basisvereiste voor kwalitatieve sportbeoefening. Daarom 
blijf ik werk maken van ondersteuningsmechanismen voor de ontsluiting van de sportinfrastructuur van 
scholen. Een voorbeeld daarvan is de mogelijke samenwerking tussen lokale besturen en scholen binnen het 
nieuwe Vlaams Sportinfrastructuurplan. In 2007 gaf ik mee een aanzet voor de omzendbrief die een oplossing 
biedt voor de problematiek van de onroerende voorheffing. Bij het gebruik van de sportaccommodatie van 
scholen door sportclubs, moeten scholen niet langer vrezen hun vrijstelling van onroerende voorheffing te 
verliezen. 

2.5 Een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid 

“Via aangepast onderwijs en hoogwaardige ondersteuning geven we jonge beloftevolle sporters alle kansen 
om een sportloopbaan uit te bouwen. We continueren de initiatieven op het vlak van het topsportbeleid en 
bouwen dit verder uit in samenwerking met de sportfederaties, het Olympisch en Interfederaal Comité, de 
universiteiten en hogescholen. 
De Vlaamse regering zal de haalbaarheid en ook de wenselijkheid van een eventuele toekomstige 
kandidaatstelling voor de organisatie van de Olympische Spelen in Vlaanderen onderzoeken.” 
 
De ondersteuningspolitiek voor atleten met reële kansen op topsportsucces was nooit groter dan vandaag. 
Door een kwalitatieve omkadering te verzorgen, in de meest ruime zin, en door voldoende werkingsmiddelen 
ter beschikking te stellen, worden de jongeren van vandaag gevormd tot de topatleten van morgen. Hierop 
zal ik onverminderd blijven inzetten.  
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33  SSEECCTTOORROOVVEERRSSCCHHRRIIJJDDEENNDDEE  BBEELLEEIIDDSSKKLLEEMMTTOONNEENN  EENN  AACCCCEENNTTEENN    

3.1  Participatie en interculturaliteit 

33..11..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
  
PARTICIPATIE 
 
Participatie is een centraal aandachtspunt binnen alle aspecten van mijn beleid. Een groot aantal mensen 
blijkt immers niet of nauwelijks te participeren in en aan het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod. Diverse 
beleidsmaatregelen binnen mijn sportbeleid hebben dan ook als doelstelling het betrekken van zoveel 
mogelijk mensen bij een kwalitatief aanbod. In de verschillende sectorale decreten, zoals het decreet op het 
lokaal Sport voor Allen beleid, of via de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid uit het decreet op de 
sportfederaties, stimuleer ik drempelverlagende initiatieven voor kansengroepen. Naast deze structurele 
aanpak binnen de sportsector, probeer ik tevens op projectmatige basis aandacht voor participatie en 
doelgroepenbeleid in sport aan te moedigen. “Samen waar het kan, afzonderlijk waar het moet”, of 
investeren in inclusief én exclusief beleid is ook hier het motto.  
 
In het kader van de open coördinatiemethode werden in het afgelopen werkjaar een aantal concrete acties 
ondernomen vanuit de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport. Het betreft onder meer: 
 

- Onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bestuursorganen van culturele 
instellingen en in bestuursorganen of commissies van sportfederaties; 

- Inzicht verwerven in de verhouding mannen en vrouwen bij trainers in sportclubs en in de eventuele 
relatie met het behaalde diploma; 

- Opstellen en promoten van een charter i.v.m. holebi-vriendelijkheid in de sportwereld 
- Ondersteuning van de Holebifederatie, Wel Jong Niet Hetero en het Steunpunt Allochtone Meisjes 

en Vrouwen (SAMV) 
- d.m.v. een aanpassing van het reglement inzake investeringssubsidies van het Fonds Culturele 

Infrastructuur prioriteit geven aan dossiers die aandacht geven aan integrale toegankelijkheid van de 
nieuw te bouwen of te renoveren infrastructuur; 

- Zelf inzicht verwerven in de mate van toegankelijkheid van de accommodaties in de sectoren van 
Cultuur, Jeugd en Sport; 

- Een communicatieplan opstellen m.b.t. thematiek van fysieke toegankelijkheid. 
 
Het is steeds mijn ambitie geweest om, in het kader van mijn participatiebeleid, nieuwe initiatieven te nemen 
en bestaande te versterken. Ik wil een breed en kwalitatief aanbod waar iedereen zijn of haar gading in kan 
vinden. Voor specifieke groepen van mensen zijn daarenboven specifieke maatregelen nodig. Een zo divers 
mogelijk aanbod voor een zo divers mogelijke groep mensen is in dit verband mijn leidmotief. Bovendien 
steunt mijn participatiebeleid op twee belangrijke pijlers, deze van het ‘deelnemen’ (als toeschouwer, lid of 
gebruiker) en deze van het ‘deelhebben’ (als mede-eigenaar, mee-maker).  
 
Om dit mogelijk te maken werd in 2007 de basis gelegd voor een flankerend en sectoroverschrijdend 
Participatiedecreet voor Cultuur, Jeugdwerk en Sport. Het heeft 3 doelstellingen: de verankering van enkele 
specifieke en sectoroverschrijdende participatie-instellingen, de structurele inbedding van de beleidsaandacht 
voor een aantal specifieke doelgroepen en de ontwikkeling van een subsidiekader voor initiatieven rond 
participatie. Het decreet zal een aanzienlijk aantal beleidsinitiatieven gericht op het bevorderen van 
participatie samenbrengen en een decretaal kader bieden.  
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INTERCULTURALITEIT 
 
Ik maak verder werk van mijn beleid rond de interculturalisering van cultuur, jeugdwerk en sport. De 
culturele diversiteit van Vlaanderen is een realiteit maar dient zich sterker te weerspiegelen in de culturele 
initiatieven. Ik introduceerde in 2006, in hecht samenspel met vele actoren op het terrein, een systematische 
beleidsvoering van en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport. Als minister voor Cultuur, Jeugd en Sport, 
beschouw ik deze aanpak als een groeiend, beweeglijk en evoluerend handelingskader, een inspiratiebron 
voor beleidsdiscussies en daarop volgende keuzes. Het is een levend discussieforum, waarop ik met mijn 
administratie en middenveldactoren werk aan de concretisering van de waarden, de rijkdom maar ook de 
bestuurlijke, politieke en maatschappelijke uitdagingen die interculturaliteit als beleidsprioriteit expliciet 
releveren in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. Deze beleidsvoering is volop in uitvoering. Heel wat 
organisaties uit de sector cultuur, jeugdwerk en sport investeren succesvol in de vooropgestelde 
doelstellingen. 
 
Een van de centrale doelstellingen is de oprichting, binnen het departement CJSM, van een kennisknooppunt. 
Het is in het voorjaar van 2007 van start gegaan. Via dienstverlening en netwerking ondersteunt het 
kennisknooppunt de sectoren bij het realiseren van de specifieke doelstellingen. Het kennisknooppunt speelt 
een faciliterende en innoverende rol via netwerking en expertisedeling. De ontwikkeling van de website 
www.interculturaliseren.be, voorzien eind 2007, vervult daarbij een cruciale rol als een dynamische en 
gebruiksvriendelijke portaalsite. Op de site zullen relevante beleidsinformatie en interculturele ervaringen op 
een toegankelijke en praktijkgerichte manier worden geïnventariseerd, geduid en ontsloten.  
 
Verder beoogt deze beleidsvoering een duidelijk effect op de organisaties in de sportsector. De bestendige 
aandacht voor interculturaliteit in decreten, beheersovereenkomsten, beleidsplannen, raden van bestuur, 
adviesraden, advies- en beoordelingscommissies en convenants wordt van nabij opgevolgd en verloopt zoals 
gepland.  
 
In deze context werd een zelfscan ontwikkeld. Met dit instrument kunnen organisaties, zelfstandig en op 
regelmatige basis, de eigen werking doorlichten m.b.t. interculturaliteit. Voorts werd in 2007 een project 
uitgewerkt om mijn administratie, adviesraden en beoordelingscommissies te coachen, met als doel 
interculturaliteit te kunnen beoordelen vanuit een gedeeld referentiekader. Als resultaat daarvan werd een 
concrete set van criteria ontwikkeld die toelaten op een diepgaande en consistente wijze projecten te 
screenen op het aspect interculturaliteit. 
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PARTICIPATIE 
 
Het Participatiedecreet wordt eind 2007 aan het Vlaams Parlement voorgelegd en wordt voorzien in te gaan 
op 1 januari 2008. De centrale plaats die de aandacht voor participatie inneemt, vraagt immers om een betere 
inbedding en een integratie van de relevante voorzieningen, zowel onderling als in relatie tot de rest van de 
regelgevingen. Daarbij is het ook een expliciet doel om deze inspanningen te versterken, ze scherper af te 
lijnen en ze een nieuwe en meer doeltreffende impact te geven.  
 
De voorbije jaren zijn er tal van inspanningen geleverd met het oog op meer en betere participatie aan het 
cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Bovenop de aandacht in de verschillende decreten, werden er heel wat 
aanvullende initiatieven genomen. Deze ontstonden vaak als direct antwoord op een gedetecteerde nood en 
beantwoordden meestal acute vragen. Zo vormde zich, naast de decretale voorzieningen, een diversiteit aan 
op participatie gerichte instrumenten. Het spontaan ontstaan van deze instrumenten zorgde voor een gebrek 
aan samenhang, een tekort aan onderlinge afstemming en een vaak onduidelijke verhouding tot de rest van 
het beleidsinstrumentarium.  
 
Tegelijk zet het decreet duidelijk in op het wegwerken van hardnekkige participatiedrempels voor een aantal 
kansengroepen. In de Vlaamse samenleving, met haar relatieve welvaart en hoge mate van sociale correctie 
in een sterk uitgebouwde verzorgingsstaat, is er immers toch nog een belangrijk aantal mensen dat niet ten 
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volle participeert in en aan cultuur, jeugdwerk en sport. Bij nader inzicht, kan deze uitval verklaard worden 
door de aanwezigheid van een aantal participatiedrempels. Deze drempels zijn soms heel specifiek en 
exclusief voor bepaalde mensen en groepen (informatiedrempels, praktische drempels, financiële drempels, 
sociale drempels, culturele drempels). Deze oude en nieuwe participatiedrempels vragen dus om een heel 
specifieke aanpak, als een tweede spoor, aanvullend op het eerste algemene spoor van participatie 
bevordering. 
Het nieuwe Participatiedecreet wordt eind 2007 aan het Vlaams Parlement voorgelegd, zodat het in voege 
kan treden in 2008.  
 
Eén van de beoogde kansengroepen waar voor sport uitbreiding is voorzien, zijn de gedetineerden. Het is 
mijn bedoeling het sportaanbod binnen de gevangenis verder uit te bouwen. Vanaf 2008 zal de sportwerking 
van De Rode Antraciet, die voorheen op experimentele basis gesubsidieerd werd, een structurele plaats 
krijgen binnen het participatiedecreet. Daarnaast zitten er voor de sportsector onder de hoofdstukken 
hobbyverenigingen, aanbod aan laagdrempelige basiseducatie, evenementen en projectmiddelen, heel wat 
mogelijkheden om vernieuwende participatie initiatieven op te starten. Ook een aantal proeftuinen rond 
sport, zoals het project rond de opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders die een sportief aanbod in de 
nabije woonomgeving kunnen realiseren of de proeftuinen verenigingsondersteuning die in het 
participatiedecreet aan bod komen, vormen een reële meerwaarde voor de sportsector. De proeftuinen sport 
worden in hoofdstuk 6 over een doelgericht Sport voor Allen beleid uitgebreider omschreven. 
 
In het najaar van 2007 wordt een tweede reeks actieplannen opgestart ter realisatie van de strategische 
doelstellingen rond gelijkheid van kansen in verband met gender, seksuele identiteit en fysieke 
toegankelijkheid. In dat verband engageert de minister bevoegd voor Sport zich om het charter inzake 
holebi-vriendelijkheid in de sportwereld verder te implementeren en zullen hiertoe, onder meer met BLOSO, 
concrete afspraken gemaakt worden. Er wordt ook een informatiebrochure over toegankelijkheid in de 
sportsector opgesteld en voorgesteld. Verder worden ook acties gepland om de beleidsaanbevelingen te 
implementeren die voortvloeien uit de resultaten van het onderzoek naar meer genderevenwicht in culturele 
en sportieve organisaties.  
 
Ook in het nieuwe decreet op het lokaal Sport voor Allen-beleid zijn toegankelijkheid en diversiteit 
aandachtspunten die expliciet in de sportbeleidsplannen van de besturen aan bod dienen te komen. Binnen 
het Vlaams Sportinfrastructuurplan is het aspect toegankelijkheid één van de criteria die in aanmerking 
worden genomen bij de selectie van projecten 
 
 
INTERCULTURALITEIT 
 
Op 26 februari 2008 wordt voor de tweede maal een trefdag interculturaliseren georganiseerd. De 
doelstelling bestaat enerzijds uit het communiceren over de opvolging van de gekozen doelstellingen en 
anderzijds de uitwisseling van recente ontwikkelingen, instrumenten en afgeronde projecten.  
 
In 2008, het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog, werken wij intensief verder aan de implementatie 
van de verschillende elementen van de beoogde doelstellingen, zoals het voorzien van een ruime 
publiekscampagne voorzien in combinatie met gerichte doelgroepcommunicatie om de samenstelling van 
bestuursorganen, commissies, adviesraden en jury’s in de cultuur-, jeugdwerk-, en sportsector meer divers en 
ruimer te maken. Daartoe wordt een divers samengestelde pool van geïnteresseerde en geëngageerde mensen 
aangelegd die de vrijgekomen plaatsen binnen de organen kunnen opvullen.  

3.2 Internationaal engagement 
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Vlaanderen heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld op de internationale fora, daarom hechtte ik ook in 
2007 groot belang aan het onderhouden van de internationale betrekkingen, zowel multi- als bilateraal. Door 
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op het internationale niveau aanwezig te zijn en samen te werken met de internationale partners, wil ik 
voeling houden met wat er in de internationale sportwereld beweegt.  
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 33 37 B Subsidie internationale 
sportprojecten 103.000 100%  

 
 
BILATERALE SAMENWERKING 
 
Zuid-Afrika 
 
Zuid-Afrika bleef in 2007 een Vlaamse prioriteit in de internationale betrekkingen. Op 25 april 2007 vond in 
Vlaanderen de Vaste Gemengde Commissie Vlaanderen-Zuid-Afrika plaats, waarbij voor de verschillende 
beleidsdomeinen een nieuw werkprogramma werd opgemaakt voor de periode 2007-2009.  
 
Het lopende samenwerkingsproject sport met de provincie Vrijstaat kadert in dit culturele 
samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Zuid-Afrika, waarbinnen een meer intense samenwerking op het gebied 
van sport verder werd uitgebouwd in overleg en samen met het Bloso. Volgende projectthema’s kwamen aan 
bod: 
 

- Het opzetten van een Strategisch Plan Sport & Sportieve Recreatie voor de provincie Vrijstaat; 
- Het uitwisselen van atleten, coaches en experten; 
- “Sport voor Allen” opleidingscursussen verzekeren; 
- Op vraag van de provincie Vrijstaat opleidingscursussen verzekeren voor trainers en coaches;  
- Hoogtestages werden voorzien voor Vlaamse topatleten in Bloemfontein (1.500m hoogte) waarbij 

toptrainers van hun aanwezigheid ginds gebruik maken om voor de regionale coaches ter plaatse 
clinics te organiseren. In januari 2007 ging de wielerploeg Jong Vlaanderen op een drieweekse 
stage ter voorbereiding van het nieuwe wielerseizoen. Dit samenwerkingsproject loopt tot eind 
2007.  

 
Ik wens de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika méér gecoördineerd te laten verlopen, dat wil 
zeggen over de grenzen van jeugdbeleid, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed en sport heen. Centraal in 
de nieuwe visie staat de ‘adoptie’ van 4 lokale gemeenschapscentra verspreid over Zuid-Afrika, voor de 
periode 2007-2009 met als thema’s jeugd, cultuur en sport. Het is de bedoeling dat op het einde van het 
project de vier geselecteerde gemeenschapscentra voorbeelden worden van geïntegreerde en succesvolle 
gemeenschapscentra. De volgende centra werden uitgekozen:  

- In de provincie Gauteng: Ipelegeng Community Centre; 
- In de provincie Vrijstaat: het Mmabana arts and cultural centre en de satellietcentra Zamdela arts 

and cultural centre, Thabong arts and cultural centre en Basotho cultural village; 
- In de provincie Kwazulu Natal: het BAT centrum; 
- In de provincie West Kaap: Nyanga Arts Centre. 

 
De coördinatie in Zuid-Afrika wordt toevertrouwd aan de National Youth Commission. Het is mijn 
bedoeling om de werking van deze centra op een concrete en duurzame wijze te ondersteunen waarbij, naast 
sport, diverse cultuurvormen aan bod komen. De uitwerking van het sportluik in deze gemeenschapscentra 
zal gebeuren in samenwerking met het Bloso, een structurele Vlaamse operator en de Zuid-Afrikaanse 
partner. 
 
Marokko 
 
Ter voorbereiding van een samenwerkingsakkoord met Marokko werd opdracht gegeven om een 
omgevingsanalyse uit te voeren die de actuele situatie op het veld en de noden en behoeften in kaart brengt. 
Deze omgevingsanalyse werd in het voorjaar aangeleverd en verkennende contacten met verschillende 
actoren werden opgestart. In het najaar 2007 zullen de concrete besprekingen opgestart worden om de 
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mogelijkheden voor een Vlaams-Marokkaanse samenwerking voor de sectoren cultuur, jeugd en sport te 
onderzoeken, waarbij voor sport specifiek naar de noden en opportuniteiten voor beide partijen zal gekeken 
worden. 
 
Catalonië 
 
Op vraag van Catalonië werden de mogelijkheden onderzocht voor een Vlaams-Catalaanse samenwerking 
op het vlak van (top)sport. In overleg met het Bloso, de topsportmanager en het departement CJSM wordt 
samen met de bevoegde personen en diensten in Catalonië nagegaan op welke manier deze samenwerking 
kan verlopen en op welke actieterreinen concrete initiatieven genomen kunnen worden. 
 
Australië 
 
In 2007 werd een studiereis ondernomen door de topsportmanager, het Bloso en enkele Vlaamse experten 
naar het Australian Institute of Sport (AIS). Volgend op deze productieve kennismaking met het AIS en haar 
werking, is het mijn intentie om een samenwerkingsakkoord met het instituut af te sluiten. Het is de 
bedoeling om middels dit akkoord uitwisseling van expertise, sportwetenschappelijke informatie en 
sportwetenschappelijk onderzoek te stimuleren en stagemogelijkheden voor topsportatleten in Vlaanderen en 
Australië aan te bieden.   
 
MULTILATERALE SAMENWERKING 
 
2007 was ook op multilateraal vlak een actief jaar voor de sport. De Europese Commissie publiceerde in juli 
2007 haar EU-Witboek sport. De online consultatie die door de Commissie werd gehouden ter voorbereiding 
van dit witboek werd ook in Vlaanderen gecommuniceerd naar de sportfederaties en betrokken actoren. De 
verdere evolutie van dit witboek en het beleid rond sport binnen de Europese Unie wordt van nabij 
opgevolgd door mijn diensten. 
In juni 2007 trad het Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) van de Raad van Europa in werking. Dit 
EPAS biedt een kader aan de Europese landen om een gezamenlijke benadering van sport na te streven met 
de nadruk op de promotie van een Sport voor Allen beleid, wat tevens één van mijn prioriteiten is. Binnen dit 
akkoord zullen ook de bestaande conventies over anti-doping en geweld in de stadions opgevolgd worden. In 
overleg met de andere Gemeenschappen heb ik mij geëngageerd dat ook Vlaanderen hier zo snel mogelijk 
tot kan toetreden. 
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In 2008 wens ik mijn internationaal engagement te behouden en te versterken, dit zowel op bilateraal als op 
multilateraal vlak door deelname aan de informele vergaderingen van de Europese Unie, de Raad van 
Europa, ministerconferenties, internationale themaconferenties, werkvergaderingen binnen het kader van de 
culturele akkoorden en de (sub)commissies Sport, de bilaterale eigen akkoorden, enz… Hierdoor wil ik 
voeling houden met wat er in de internationale sportwereld gebeurt en welke evoluties andere landen op 
beleidsmatig vlak doormaken. Deze contacten en ervaringen kunnen voor Vlaanderen alleen maar leerrijk 
zijn en bijdragen tot een sterker en beter Vlaams sportbeleid.  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 2008 t.o.v. 
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009 t.o.v. 
2004 (%) 

HF 33 37 B Subsidie internationale 
sportprojecten 55.000 103.000 103.000 87% 103.000 87%
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BILATERALE SAMENWERKING 
 
Zuid-Afrika 
 
Afhankelijk van de evaluatie van het lopende samenwerkingsproject met de provincie Vrijstaat, zal vanaf 
2008 een verderzetting van dit project gebeuren. 
De werking in de gemeenschapscentra zal volop van start gaan en concrete initiatieven om sport binnen de 
gemeenschapscentra te promoten voor en door de lokale inwoners zullen opgezet worden. 
 
Marokko 
 
In 2008 zal op basis van de gevoerde gesprekken en onderhandelingen de samenwerking Vlaanderen– 
Marokko geconcretiseerd worden, waarbij op een geïntegreerde wijze de sectoren cultuur, jeugd en sport de 
hoeksteen vormen voor een respectvolle en positieve samenwerking.  
 
Catalonië 
 
Op basis van de gevoerde gesprekken met de Catalaanse partner, na consultatie van de betrokken actoren in 
Vlaanderen en in samenwerking met het Bloso, de topsportmanager en het departement CJSM wordt, indien 
mogelijk, een samenwerking met Catalonië opgestart op het vlak van (top)sport. 
 
 
MULTILATERALE SAMENWERKING 
 
Binnen de werking van de Europese Unie zal ik de ontwikkelingen op het vlak van sport en de opvolging 
van het EU-Witboek sport van nabij volgen. Wat betreft de Raad van Europa, heb ik mij, in overleg met de 
andere Gemeenschappen, geëngageerd om toe te treden tot het EPAS. Het is mijn bedoeling om hier vanuit 
Vlaanderen een actieve rol in te spelen. 
 

3.3  Overleg en wetenschappelijke onderbouwing 

Een adequaat sportbeleid wordt onderbouwd door gedegen wetenschappelijk onderzoek 
(beleidsvoorbereidend-, beleidsondersteunend-, behoeften-, sportparticipatie- en toegepast 
sportwetenschappelijk onderzoek), enz… Een deel van mijn sportbudget is dan ook vrijgemaakt om 
onderzoek rond allerlei relevante thema’s uit te voeren. Ik gebruik deze resultaten om in mijn sportbeleid 
sturend en corrigerend op te treden en als instrument om de kwaliteit van de sportbeoefening blijvend te 
verbeteren en de (top)sportprestaties te helpen verhogen. 
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WETENSCHAPPELIJK STEUNPUNT “CULTUUR, JEUGD EN SPORT” 
 
De onderzoeksagenda van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek “Cultuur, Jeugd en Sport” bundelt 
onderzoeksvragen uit een zeer diverse waaier aan domeinen die enkel met een breed consortium van 
onderzoeksgroepen kunnen behandeld worden. Toonaangevende onderzoeksgroepen, die zowel in de 
Vlaamse als in een internationale context uitblinken in de opgebouwde expertise op hun domein, werken in 
dit steunpunt samen. Elke onderzoeksgroep neemt deel aan één of meer onderzoekslijnen. Binnen elk thema 
staat een thema-coördinator in voor de onderlinge afstemming en de organisatie van de gemeenschappelijke 
valorisatie.  
Voor het luik Sport nemen 22 promotoren deel aan de onderzoeksthema’s. Om de valorisatie en de 
ontsluiting (organiseren van symposia, workshops, persmededelingen, publicaties, …) van de verschillende 
projecten voor de periode 2007-2011 te kunnen organiseren en om de administratieve kosten van de planlast 
te kunnen dragen, wordt er jaarlijks een minimaal werkingsbudget voorzien.  
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De voornaamste krachtlijnen voor 2007 waren het opstarten van verder overleg tussen de promotoren binnen 
de grote onderzoeksthema’s en de studie rond de behoefte aan sportinfrastructuur. Dit onderzoek kent een 
lichte vertraging door een moeizame doorstart in de aanvangsfase. De resultaten van de studie zullen echter 
tijdig beschikbaar zijn, zodat ze mee kunnen genomen worden om de PPS-projecten te kunnen selecteren. 
 
AUDIT SPORTFEDERATIES 
 
De efficiëntie en de effectiviteit van de totale werking van de sportfederaties werd geëvalueerd om het 
huidige decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding en de 
uitvoeringsbesluiten, waar nodig, aan te passen of een nieuw decreet hiervoor uit te werken. De audit had een 
tweeledig doel, enerzijds de doorlichting/evaluatie van de totale werking van de sportfederatie(s), van het 
huidige decreet op de sportfederaties en van de uitvoeringsbesluiten en anderzijds het formuleren van 
beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit de evaluatie van het decreet en de uitvoeringsbesluiten, alsook het 
formuleren van optimaliseringsaanbevelingen naar de sportfederaties. Het eindrapport wordt afgeleverd in 
oktober 2007. Voor dit onderzoek werd binnen mijn begroting 2006 246.719 euro voorzien (HF 12.23 B en 
HF 12.01 B). 
 
AUDIT VOETBALSTADIONS 
 
In 2007 liet ik door KPMG een behoefte- en haalbaarheidsstudie uitvoeren wat betreft multifunctionele 
voetbalstadions. Dit rapport werd op 1 oktober aan mij overhandigd. Uit deze studie blijkt dat er nood is aan 
8 te vernieuwen of nieuwe voetbalstadions in Vlaanderen en 2 tot 3 voetbalstadions in Brussel. De middelen 
voor dit onderzoek, 76.502 euro, heb ik in 2007 voorzien op HF 12.01 B. 
 
GENDERONDERZOEK 
 
Het departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media laat een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren over de 
participatiegraad van vrouwen in bestuursorganen van sportfederaties en in lokale en provinciale 
sportbesturen. Het onderzoek moet ook de verhouding mannen/vrouwen bij trainers en coaches in de 
sportsector in kaart te brengen. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal ik acties ondernemen om 
een hogere participatie van vrouwen in bestuursorganen in de sportsector en als trainer in de sportclubs te 
promoten.  
Dit onderzoek kadert binnen het Vlaams Actieplan Gelijke Kansen dat het resultaat is van de toepassing van 
de Open Coördinatiemethode door de minister van Gelijke Kansen. De doelstelling van het onderzoek is 
enerzijds het in kaart brengen van de huidige situatie en de achterliggende mechanismen en daaruit volgend 
beleidsaanbevelingen en projectvoorstellen formuleren die de ondervertegenwoordiging en de mechanismen 
die de instroom verminderen, voor zover die aangetoond worden, kunnen verkleinen. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd met middelen van het departement.  
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WETENSCHAPPELIJK STEUNPUNT “CULTUUR, JEUGD EN SPORT” 
 
Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek “Cultuur, Jeugd en Sport” werkt ook in 2008 verder volgens de 
beheersovereenkomst 2007-2011 en het jaarplan 2008. Een eerste grote studie die zal worden afgerond in het 
kader van het nieuwe steunpunt, is de behoeftestudie sportinfrastructuur. De budgetten hiervoor zijn voorzien 
binnen het globale budget voor de werking van het wetenschappelijk steunpunt. 
 
AUDIT SPORTFEDERATIES 
 
Op basis van de resultaten van het auditrapport blijkt dat een snelle aanpassing/vereenvoudiging van de 
uitvoeringsbesluiten bij het decreet op de sportfederaties noodzakelijk is. Ik heb gevraagd aan mijn 
administratie om hiervoor het voorbereidende werk op te starten, zodat de voorgestelde aanpassingen in de 
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loop van 2008 door de Vlaamse Regering kunnen worden goedgekeurd. Een meer grondige bijsturing van 
het decreet kan eventueel worden overwogen door de volgende Vlaamse bestuursploeg.  
 
AUDIT VOETBALSTADIONS 
 
In 2008 zal ik onderzoeken hoe het tekort aan voetbalstadions, zoals aangegeven in de audit, kan worden 
weggewerkt. Eén van de mogelijke pistes die in de studie als mogelijke oplossing wordt voorgesteld is een 
PPS, waarbij verschillende partners (overheden, clubs, private investeerders) participeren. Hierbij wordt 
gedacht aan 1 nieuw voetbalstadion per provincie. Vanzelfsprekend zal ik ook hier rekening houden met de 
motie van het Vlaams parlement van 13 april 2005. 
 
GENDERONDERZOEK 
 
Begin 2008 zal het eindrapport van dit onderzoek aangeleverd worden. Op basis van de hierin vermelde 
aanbevelingen zal ik onderzoeken welke concrete acties genomen kunnen worden om de aanbevelingen te 
implementeren. 
 
SPORTDATABANK 
 
In 2008 voorzie ik 250.000 euro (HF 41.13.B) voor de opstart van de sportdatabank. Het project is erop 
gericht de vele gegevens die op het vlak van sport versnipperd aanwezig zijn, samen te brengen, te 
systematiseren, op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor iedereen die 
deze gegevens nodig heeft. Deze databank sport moet op termijn zowel actuele beleidsrelevante als 
klantgerichte informatie kunnen genereren. In een eerste fase worden de basisgegevens van organisaties en 
personen uitgebouwd, en wordt de bestaande sportinfrastructuurdatabank (zie 8.2) geïntegreerd.  
De sportdatabank is een onontbeerlijk instrument voor het voeren van een doelgericht Sport voor Allen 
beleid. 
 

3.4  Het vrijwilligerswerk 
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Het vrijwilligerswerk in Vlaanderen verdient een degelijke ondersteuning, stimulering en waardering. In het 
kader van het wegwerken van de administratieve overlast, die voor vrijwilligers steeds zwaarder wordt, 
verwijs ik naar de bespreking van de campagne “Samen Vereenvoudigen voor Verenigingen en vrijwilligers” 
onder de opvolging van de resolutie betreffende een duurzaam ondersteunend en flankerend beleid voor het 
vrijwilligerswerk in de jeugd-, sport- en cultuursector in Vlaanderen. Ik verwijs in deze context ook naar de 
maatregelen rond de valorisering van levenslang en levensbreed leren en de overeenkomst met het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk die onder de opvolging van deze resolutie worden besproken. 
De federale wet betreffende de rechten van de vrijwilliger heeft de positie van de vrijwilliger een juridische 
onderbouw gegeven. Ik zal de federale overheid blijven appelleren op haar verantwoordelijkheden om hier 
een goede en duidelijke uitvoering aan te geven en communicatie rond te voeren.  
 
De sportsector was actief betrokken bij de campagne “Samen Vereenvoudigen”. Ook de Vlaamse Sportraad 
speelde op dit vlak een belangrijke rol. Een advies rond planlastvermindering en het verhogen van 
begeleiding/ondersteuning van vrijwilligers was hiervan het resultaat. 

33..44..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Uit de analyse van de ingezonden knelpunten naar aanleiding van de campagne Samen Vereenvoudigen, 
bleek dat de problemen waarmee verenigingen te kampen hebben zich situeren op verschillende 
overheidsniveaus. De knelpunten zijn bekend en nu nog eens bevestigd door de verenigingen zelf. Een groot 
deel van de problemen situeren zich op federaal vlak. Ik zal daarom met nadruk vragen om de toepassing en 
verdere operationalisering van de vrijwilligerswet en alles wat daarbij hoort aan verzekeringen, de inning 
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door SABAM, de billijke vergoeding, en de problemen met de complexiteit van de vzw-wetgeving, op de 
federale tafel te leggen als een absolute prioriteit. Deze euvels worden immers als uiterst pijnlijk aangevoeld 
door tienduizenden Vlaamse verenigingen en vrijwilligers. Ik zal de leden van de federale regering de nodige 
documenten en dossiers bezorgen. Ook de knelpunten die betrekking hebben op het provinciale of lokale 
niveau zullen worden gecommuniceerd aan deze overheden. 
Uiteraard zal de Vlaamse Regering ook elk van de Vlaamse knelpunten analyseren en voorstellen tot een 
oplossing formuleren. De knelpunten die betrekking hebben op het Vlaamse niveau worden thematisch 
aangepakt, waarbij de gesuggereerde oplossingen getoetst worden op hun haalbaarheid. De vorderingen 
hiervan zullen aan de hand van een werkdocument raadpleegbaar zijn op de website 
www.samenvereenvoudigen.be. 
 
Wat betreft de ondersteuning van verenigingen met expertise op het vlak van verenigingsleven zullen vanaf 
2008 nieuwe mogelijkheden geboden worden via het participatiedecreet. Via een specifiek hoofdstuk in het 
participatiedecreet kunnen verenigingen met specifieke expertise op het vlak van het verenigingsleven (die 
de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt) een subsidie krijgen voor specifieke opdrachten.  
 
In het participatiedecreet heb ik een proeftuin voorzien, die specifiek inspeelt op de thematiek van de 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk in sportverenigingen. De proeftuin verenigingsondersteuning/ 
helpdesk sportclubs is een belangrijk nieuw initiatief, waarmee ik de sportclubs zowel qua organiserend 
vermogen als qua sportaanbod duurzaam wil ondersteunen. Enerzijds wordt een “helpdesk voor sportclubs” 
opgericht en anderzijds zullen een aantal verenigingsondersteuners in de sportclubs worden ingezet om het 
vrijwillige bestuurskader op administratief/ beheersmatig vlak te ondersteunen. Tot het takenpakket behoren 
ondermeer: het verwerven van expertise rond sporttakoverschrijdende werkterreinen (financieel en juridisch, 
management, sportpromotioneel, sporttechnisch), het sensibiliseren en informeren over de respectievelijke 
werkterreinen en nieuwigheden alsook het ontwikkelen van producten en concepten voor sportclubs en 
sportfederaties. Vanaf 2008 wordt dit project geoperationaliseerd en de VSF zal de leiding op zich nemen. Ik 
zal hiervoor met hen een convenant afsluiten. Een stuurgroep, met daarin de federaties via VSF, de 
gemeenten via ISB, Vlabus, het kabinet, Bloso en het departement,  volgt het totale project op.  
 

3.5  De billijke vergoeding 

33..55..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Vanaf de aanvang van mijn regeerperiode heb ik, in nauw overleg met het kabinet van de minister president, 
gezocht naar een oplossing voor de kwestie van de billijke vergoeding. Uit mijn analyse bleek dat enkel nog 
een echt probleem bestond voor de activiteiten die plaats vinden in de niet-gebruikelijke accommodatie en op 
occasionele plaatsen. Ik heb de concretisering van de oplossing daarom juist op dit aspect toegespitst. 
Midden 2007 sloot ik een overeenkomst met de beheersvennootschappen van de billijke vergoeding. Ik heb 
samen met hen gezocht naar een manier om de verplichte registratie van de individuele aangiftes zo licht 
mogelijk te maken. Er werd gestreefd naar een haalbaar en betaalbaar systeem waarbij de Vlaamse overheid, 
onder specifieke omstandigheden en voor specifieke doelgroepen, de betaling van de billijke vergoeding 
overneemt, zonder dat dit systeem verwordt tot een anonieme derde betaler.  

33..55..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Voor de billijke vergoeding betekenen de ondertekening van de overeenkomst en de lancering van de 
webstek in 2007 een grote stap vooruit, maar de regeling die ik heb uitgewerkt zal in 2008 voor het eerst echt 
op haar waarde worden getest. Ik zal daarom, samen met mijn administratie, nauwlettend toekijken of de 
webstek haar doel en haar beoogde doelgroep op een goede manier bereikt. Waar nodig, zal dit bijgestuurd 
worden. Voor de uitvoering van dit plan is op HC 12.36 B 250.000 euro voorzien. Een klein deel hiervan zal 
ook naar organisaties uit de sportsector vloeien. 
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44    HHEETT  OOPPTTIIMMAALLIISSEERREENN  VVAANN  HHEETT  SSPPOORRTTKKLLIIMMAAAATT  EENN  HHEETT  
  VVEERRHHOOGGEENN  VVAANN  DDEE  BBEELLEEIIDDSSEERRKKEENNNNIINNGG  VVAANN  DDEE  GGRROOTTEE  
  MMAAAATTSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  BBEETTEEKKEENNIISS  VVAANN  SSPPOORRTT  DDOOOORR  DDEE  
  VVLLAAAAMMSSEE  OOVVEERRHHEEIIDD    

4.1  Een geleidelijke verhoging van het overheidsbudget sport  

 
In 2007 heb ik verder werk gemaakt van de aanbeveling rond het verhogen van het overheidsbudget voor 
sport. Onderstaande tabel geeft aan hoe de verschillende kredieten sport tijdens deze legislatuur positief zijn 
geëvolueerd en verder zullen stijgen, ook in 2009. 
 
 

  EVOLUTIE BELEIDSKREDIETEN 2004/2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009
              
  MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN 1.554 1.695 1.917 1.889 1.939 1.960
    
1203 Uitgaven communicatie MVS 117 118 119 121 122 
1224 Uitgaven MVS 774 848 1.018 1.017 919 
1290 Uitgaven ter bevordering van MVS  10 
3324 Subsidies MVS 659 725 776 737 776 
7401 Vermogensuitgaven MVS 4 4 4 14 4 
 Extra apparaatskredieten MVS  108 

 

 
 
   

  SPORT VOOR ALLEN 37.569 39.507 39.863 43.024 50.861 57.228
    
1222 Allerhande uitgaven sportcommunicatie 101 459 330 185 137 
1223 Allerhande uitgaven i.v.m. sport 202 79 
3333 Subs. sport en sportmanifestaties 1.483 1.483 183 183 183 
3334 Subs. proeftuinen sport   925 
3335 Subs. aanvullende tewerkstelling sport   1.155 
3336 Subs. sociale en experimentele projecten sport 379 449 449 2.445 2.021 
3337 Subs. internationale sportprojecten 55 103 103 103 103 
4108 Subs. lokale overheden 5.755 5.761 6.747 5.867 11.300 
4109 Dotatie Bloso subs sportfederaties, excl. topsport 16.979 16.674 17.237 18.411 19.880 
4110 Dotatie Bloso schoolsport 686 700 700 
4113 Dotatie databank sport  250 
 Oude begrotingsallocaties 800  
 Sportfonds 12.817 14.128 14.128 14.128 14.128 

 

 
 
 
   

  
 
TOPSPORT 6.060 7.450 10.766 14.004 16.840 17.540

    
1102 Wedden en toelagen topsport 400 2.054 
1104 Salaris en toelagen team topsport 230 235 235 
1201 Allerhande uitgaven topsport 303 2.308 2.713 
1202 Allerhande uitgaven voor topsporters en ondersteunend 100 200 
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3301 Subsidies initiatieven topsporters  1.714 2.315 2.415 
4104 Bijzondere dotatie Bloso decreet subs. topsport 3.889 4.375 5.121 5.202 5.741 
4107 Dotatie Bloso topsport 1.474 2.441 3.373 3.419 3.457 
7411 Aankoop duurzame goederen 25 25 25 
 oude begrotingsallocaties * 697 634   
    
  INFRASTRUCTUUR  4.129 4.782 4.855 5.442 7.168 8.054
    
1234 Werkingsmiddelen sportinfrastructuur 500 1.140 
5201 Subs. particuliere sportinfrastructuur 444 451 459 459 1.338 
4112 Dotatie samenwerking sportfacilitator  140 
9911 Vastleggingsmachtiging Bloso 3.685 4.331 4.396 4.483 4.550 
    
  BLOSO 21.561 23.926 25.130 26.496 27.276 28.239
    
4103 Werkingsdotatie 21.561 23.926 25.130 26.496 27.276 
    
            ALGEMEEN TOTAAL 70.873 76.910 82.531 90.855 104.084 113.021
       
OPMERKINGEN      
Alle bedragen in deze tabel en in de tekst zijn vermeld in 1.000 euro    
* De begrotingsallocaties waarop vanaf 2006 geen middelen meer voorzien zijn, werden opgenomen  
onder de benaming "oude begrotingsallocaties".      

 
Onderstaande grafiek geeft weer hoe mijn beleidskredieten sport tussen 2004 en 2007 geëvolueerd zijn en 
verder zullen groeien in 2008 en in 2009.  
 

Evolutie beleidskredieten Sport 2004-09 
+59%

70.873
82.531

90.855
104.084

113.021

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2004 2006  2007 2008 2009

 
       
       

Mijn beleidskredieten sport zullen tussen mijn aantreden in 2004 en het einde van de Vlaamse 
bestuursperiode in 2009 met 59 % gestegen zijn. Ik ben fier op dit cijfer en meen dan ook invulling te hebben 
gegeven aan de doelstelling “het verhogen van het overheidsbudget voor sport”. Deze stijging is aanwezig op 
beide sporen van mijn sportbeleid: zowel de budgetten voor mijn topsportbeleid, als voor mijn Sport voor 
Allen beleid, hebben de afgelopen jaren een sterke groei gekend en zullen dat ook in 2008 en 2009 blijven 
doen. 
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4.2  Brede School 

44..22..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
In de “Brede School-projecten”, die zich bij uitstek op lokaal niveau afspelen, neemt de Vlaamse overheid 
vooral de rol van facilitator op. Door ondersteuning te bieden op verschillende terreinen, zowel inhoudelijk 
als financieel, wil ze bijdragen tot een betere afstemming tussen de verschillende betrokken sectoren. Zo 
zorgt een stuurgroep met vertegenwoordigers van cultuur, jeugd, sport, onderwijs en welzijn, die eerder al de 
ontwikkeling van een visietekst coördineerde, voor de verdere opvolging en ondersteuning van de in 2006 
opgestarte pilootprojecten. In het voorjaar van 2007 lanceerde ik van mijn kant een projectoproep Brede 
School met nadruk op de toeleiding van jongeren van middelbare schoolleeftijd naar vrijwilligerswerk 
enerzijds en naar het brede vrijetijdscircuit anderzijds. Acht projecten werden uiteindelijk aanvaard voor 
subsidiëring en zullen dit najaar van start gaan. Eén van deze projecten is een Brede School-project van 
Buurtsport Brussel.  
 
Naast deze sectoroverschrijdende Brede School-project, heb ik in samenwerking met de Stichting Vlaamse 
Schoolsport ook een specifiek sportproject lopen. In dit Follo-project (Flexibele Opdracht Leerkracht 
Lichamelijke Opvoeding) zorgen de 20 leerkrachten lichamelijke opvoeding binnen de helft van hun 
opdracht voor sportprojecten binnen de driehoek “school-club-gemeente” her en der in Vlaanderen. Meer 
informatie over dit project is terug te vinden onder het hoofdstuk 6 “sportparticipatie verhogen”. 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 41 10 B Dotatie Bloso schoolsport 700.000 100% 

 

44..22..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Wat Brede School betreft zullen, zoals hoger al aangegeven, de acht projecten die goedgekeurd werden voor 
subsidiëring in het najaar van start gaan. Het gaat om 3 projecten die toeleiding naar het vrijwilligerswerk 
bevorderen en 5 projecten die de toeleiding naar het brede vrijetijdscircuit bevorderen. Vanaf 2008 wordt 
voorzien dat de ondersteuning van de Brede School-initiatieven ondergebracht wordt in het 
participatiedecreet.  
 
Onder het hoofdstuk “sportparticipatie verhogen” wordt duidelijk gemaakt op welke manier het Follo-project 
in 2008 wordt gecontinueerd onder de nieuwe naam “brede school met sportaanbod”.  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2007* (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2007* (%) 

HF 41 10 B Dotatie Bloso 
schoolsport  700.000 700.000 0% 742.000 6%

* Referentiejaar 2007       

 

4.3  Sport en media 

44..33..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Het televisieprogramma “Vlaanderen Sportland” werd in het voorjaar 2007 voortgezet. Het had als doel de 
maatschappelijke relevantie van sport in al zijn aspecten aan bod te laten komen. Ook sporten die 
ondervertegenwoordigd zijn in de media maar waarvan de federaties toch perspectieven bieden om het 
sportklimaat te verbeteren, kregen aandacht. In het kader van “het Jaar van de Fiets” werd het vaste 
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programma-onderdeel “Evy Fietst” toegevoegd. De budgetten hiervoor werden op mijn begroting 2006 
voorzien binnen HF 12. 22 B. 
 
Samen met de verantwoordelijke ministers en andere betrokkenen is de mediacampagne tegen racisme in 
voetbalstadions in 2007 verdergezet. Deze mediacampagne werd gevoerd via radio- en tv-spots, advertenties 
in kranten en tijdschriften. In voetbalstadions werden activiteiten georganiseerd in samenwerking met clubs, 
spelers, supportersverenigingen en voetbalvedetten. 

44..33..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Ik ben momenteel in gesprek met de VRT om te kijken op welke manier de promotie van Sport voor Allen 
en topsport in al zijn diversiteit en op een boeiende en enthousiasmerende manier in één of meerdere 
programma’s van de openbare omroep in beeld kan worden gebracht. Ik zal hiervoor zowel binnen mijn 
communicatiebudget topsport als binnen dat van Sport voor Allen de nodige middelen vastleggen (wellicht 2 
x 50.000 euro).  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2004 (%) 

HF 12 22 B Allerhande uitgaven 
sportcommunicatie 101.000 185.000 137.000 36% 137.000 36%

HF 12 01 B Allerhande uitgaven 
topsport 2.308.000 2.713.000 18% * 2.713.000 18% *

* Referentiejaar 2007       
 

4.4  Fiscale stimuli en statuut voor de trainer 

44..44..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Het dossier met betrekking tot fiscale stimuli voor de sport (zoals het fiscaal aftrekbaar maken van 
investeringen in fitnessinfrastructuur, -apparatuur of -abonnementen voor personeelsleden van bedrijven; de 
BTW-verlaging voor de bouw van sportinfrastructuur, …) werd in 2007 inhoudelijk verder voorbereid. 

 
Ook het dossier over een volwaardig statuut voor de trainer, met daarin de bekomen kwalificatie via een 
erkende opleiding gekoppeld wordt aan een fiscaal en sociaalrechterlijk trapsgewijs vrijgesteld bedrag aan 
loon, werd inhoudelijk verder uitgewerkt. Deze maatregelen zouden het zwartgeldcircuit in de sportsector 
ernstig moeten inperken, de rechtszekerheid voor de trainers, lesgevers en clubs verhogen en het streven naar 
kwaliteit blijvend onderhouden. 
 

44..44..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
De onderhandelingen met de federale partners over de fiscale stimuli voor de sport en een volwaardig statuut 
voor de trainer worden opgestart van zodra een federale regering is gevormd. 
 

4.5  De sportcheques 

44..55..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
De federale regering wil met het KB sport- en cultuurcheques de sport- en de cultuurparticipatie promoten 
bij de werknemers via de toekenning van cheques die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. De Vlaamse 
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Gemeenschap werd in extremis nog bij de totstandkoming van het KB sport en cultuur cheques betrokken, 
nadat het was goedgekeurd op de ministerraad. 
 
Voor de uitvoering van het KB stellen we een gefaseerd plan van aanpak voor, met daarin een gecoördineerd 
overleg met de verschillende bevoegde overheden om tot coherente lijsten van organisaties die de 
sportcheques aanvaarden te komen, met respect voor de bevoegdheid van iedere overheid. Het opzet zal zijn 
om de lijst zo ruim mogelijk te houden. Dit biedt het voordeel dat zo veel mogelijk operatoren binnen het 
toepassingsgebied van de cheques vallen en dat de actoren binnen het sportieve veld maximale autonomie 
krijgen voor zelfregulering. Bijkomend voordeel is dat de gebruiker van de cheque deze zo breed mogelijk 
kan gebruiken volgens eigen behoefte en wensen. 
 

44..55..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
De werking van het systeem van de sport- en cultuurcheques wordt in 2008 op zijn resultaat en werking 
geëvalueerd. Er zal tevens onderzocht worden in hoeverre bijsturing mogelijk is.  
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55    HHEETT  VVEERRHHOOGGEENN  VVAANN  DDEE  EEFFFFIICCIIEENNTTIIEE  EENN  EEFFFFEECCTTIIVVIITTEEIITT  DDOOOORR  
  HHEETT  SSTTRREEVVEENN  NNAAAARR  EEEENN  GGEEOOPPTTIIMMAALLIISSEEEERRDDEE  SSTTRRUUCCTTUUUURR  
  VVOOOORR  DDEE  SSPPOORRTT  MMEETT  DDUUIIDDEELLIIJJKKEE  AAFFGGEEBBAAKKEENNDDEE  BBEELLEEIIDDSS--  
  VVEERRAANNTTWWOOOORRDDEELLIIJJKKHHEEDDEENN    

5.1  De beheersovereenkomst met het IVA Bloso 

55..11..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
In 2007 heb ik samen met het departement CJSM en het Bloso de beheersovereenkomst tussen het IVA 
Bloso en de Vlaamse Gemeenschap gefinaliseerd. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en 
plichten vastgelegd die verband houden met de missie en kernopdrachten van het Bloso. Ze is afgesloten 
voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010. De overeenkomst bevat 16 strategische 
doelstellingen en de vertaling ervan in operationele doelstellingen met activiteiten en processen, kritische 
succesfactoren, indicatoren en streefwaarden.  
 
In 2007 ontving het Bloso via verschillende begrotingsallocaties volgende middelen om mijn sportbeleid uit 
te voeren: 
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 
Stand van 
uitvoering 
begroting 2007 

HF 41 03 B Dotatie Bloso 26.496.000 100% 

HF 41 04 B Bijzondere dotatie decretale 
subsidies topsport 5.202.000 100% 

HF 41 07 B Dotatie Bloso topsport 3.419.000 100% 

HF 41 08 B Dotatie decretale subsidies 
sport voor allen 5.867.000 100% 

HF 41 09 B Dotatie decretale subsidies 
sportfederaties 18.411.000 100% 

HF 41 10 B Dotatie voor schoolsport 700.000 100% 

HF 41 11 B Pilootprojecten lokaal 
sportbeleid 800.000 100% 

HF 41 80 B Dotatie Bloso Art 62 bis 
financieringswet 5.607.000 100% 

HF 61 01 B Investeringsdotatie Bloso 5.825.000 100% 

HF 99 11 B Vastleggingsmachtiging 
Bloso 4.483.000 100% 

 

55..11..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
De verschillende strategische doelstellingen uit de beheersovereenkomst zullen in 2008 verder mee door het 
Bloso gerealiseerd worden. Meer informatie over de uitvoering van dit deel van mijn sportbeleid, is 
opgenomen in de hiernavolgende hoofdstukken. Via verschillende dotaties zijn voor het Bloso volgende 
financiële middelen voorzien: 
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Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009 
t.o.v. 
2004 (%) 

HF 41 03 B Dotatie Bloso 21. 561.000 26.496.000 27.276.000 26% 28.239.000  31%

HF 41 04 B 
Bijzondere dotatie 
decretale subsidies 
topsport 

3.889.000 5.202.000 5.741.000
 

48% 
 

5.741.000 48%

HF 41 07 B Dotatie Bloso topsport 1.474.000 3.419.000 3.457.000 135% 3.457.000 135%

HF 41 08 B 
Dotatie decretale 
subsidies sport voor 
allen 

5.755.000 5.867.000 11.300.000 96% 16.000.000 178%

HF 41 09 B 
Dotatie decretale 
subsidies 
sportfederaties 

16.979.000 18.411.000 19.880.000 17% 20.280.000  19 %

HF 41 10 B Dotatie schoolsport 700.000 700.000 0%* 742.000 6 %*

HF 41 12 B 
Dotatie voor 
samenwerking 
sportfacilitator 

140.000** - 140.000** -

HF 41 13 B Dotatie Bloso voor 
sportdatabank 250.000** - 250.000** -

HF 41 80 B Dotatie Bloso art 62 bis 
financieringswet 5.607.000 5.607.000 5.607.000 0% 5.607.000 0%

HF 61 01 B Investeringsdotatie 
Bloso 3.685.000 5.825.000 5.475.000 49% 5.475.000 49%

HF 99 11 B Vastleggingsmachtiging 
Bloso 3.685.000 4.483.000 4.550.000 23% 4.550.000 23%

* Referentiejaar 2007       
** Nieuwe allocatie       
 

5.2 Het creëren van een eigen Vlaams Sport voor Allen model 
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Een van de beleidsaanbevelingen uit de Staten-Generaal van de sportclubs uit 2003, was het streven naar een 
betere samenwerking rond “Sport voor Allen”, zowel beleidsmatig als op het terrein. Daarom werd het 
Overlegplatform Sport voor Allen opgericht, dat tot een gezamenlijke visie kwam over uitgangspunten en 
prioriteiten i.v.m. het te voeren Sport voor Allen beleid.  
 
De representatieve Vlaamse sportactoren (de Vlaamse Sport Federatie, de Stichting Vlaamse Schoolsport, de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de Vlaamse Vereniging van Provincies, de VGC, het 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, het Bloso en de Vlaams Trainersschool) maakten 
allen deel uit van dit Overlegplatform Sport voor Allen. Zij maakten samen werk van de vertaling van de 
visienota in een meer concreet ontwerpactieplan Sport voor Allen, met daarin 68 concrete actiepunten i.v.m. 
het uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid, sportkaderopleidingen, sportinfrastructuurbeleid en 
ruimtelijke ordening en sportpromotie op het Vlaams niveau.  
 
Ik heb dit ontwerpactieplan eind juni 2006 voor advies en prioriteitstelling voorgelegd aan de Vlaamse 
Sportraad. Daarna heb ik zelf, na overleg met de verschillende actoren van dit Overlegplatform over hun drie 
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topprioriteiten, een actieplan opgesteld rekening houdende met de budgettaire beleidsruimte en de reeds 
aangegane engagementen.  
 
In mijn Actieplan Sport voor Allen voor de periode 2007-2009 heb ik 5 prioritaire thema’s uit het 
ontwerpactieplan Sport voor Allen weerhouden:  

- het lokaal sportbeleid; 
- het sportinfrastructuurbeleid ; 
- het sportpromotieprogramma;  
- de sportkaderopleiding; 
- de tewerkstelling in de sport. 

 
Omdat ik ervoor gekozen heb het ruime Sport voor Allen beleid van Vlaanderen in kaart te brengen, heb ik 
naast de aanbevelingen van het Overlegplatform voor nieuwe acties of prioriteiten, ook gefocust op ander 
reeds bestaand of nieuw Sport voor Allen beleid. Vandaar dat dit actieplan ook aandacht besteedt aan de 
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, aan participatie en doelgroepenbeleid, aan gezond en medisch 
verantwoord sporten en aan sportwetenschappelijk onderzoek dat door het steunpunt beleidsgericht 
onderzoek wordt uitgevoerd. 
 
De prioriteiten die in dit Actieplan Sport voor Allen zijn opgenomen, zijn allen budgettair ingepast in mijn 
meerjarengroeipad en betekenen een mooie inhaaloperatie voor mijn Sport voor Allen beleid. Om 
budgettaire redenen kan ik echter niet aan alle voorstellen van het Overlegplatform tegemoet komen. Omdat 
dit actieplan een begin moet zijn van een gestructureerd én toekomstgericht Sport voor Allen beleid, doe ik 
tevens een aantal voorstellen van initiatieven voor een volgende legislatuur.   
 
Ik heb dit Actieplan Sport voor Allen op 17 juli 2007 ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse regering. 
Momenteel wordt dit Actieplan geactualiseerd in functie van mijn begrotingsvoorstel 2008. Daarna zal ik het 
plan voorstellen aan het Vlaamse Parlement.  
 
Voor het Sport voor Allen beleid heb ik in 2007 (sportfonds incluis) een totaal bedrag van 43.024.000 euro 
voorzien, uitgesplitst naar volgende begrotingsallocaties: 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 12 22 B Allerhande uitgaven 
sportcommunicatie 185.000 100% 

HF 12 23 B Allerhande uitgaven i.v.m. 
sport 202.000 93% 

HF 33 33 B Subs. sport en 
sportmanifestaties 183.000 93% 

HF 33 36 B 
Subs. sociale en 
experimentele projecten 
sport 

2.445.000 100% 

HF 33 37 B Subs. internationale 
sportprojecten 103.000 100% 

HF 41 08 B Subs. lokale overheden 5.867.000 100% 

HF 41 09 B 
Dotatie Bloso subs 
sportfederaties, excl. 
Topsport 

18.411.000 100% 

HF 41 10 B Dotatie Bloso schoolsport 700.000 100% 

HF 41 11 B Projecten lokaal sportbeleid 800.000 100% 

 Sportfonds 14.128.000 100% 
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Dit actieplan Sport voor Allen zal in de komende jaren de leidraad vormen voor een sportbeleid dat tot doel 
heeft zoveel mogelijk mensen, ieder op zijn niveau en volgens zijn behoeften, op een kwaliteitsvolle manier 
en in optimale omstandigheden regelmatig te laten sporten. Op die manier vormt het een volwaardige 
pendant van mijn Topsportactieplan en geeft het mee gestalte aan mijn tweesporenbeleid in sport.  
 
Ik heb gevraagd aan het Overlegplatform Sport voor Allen om verder zijn strategisch-adviserende rol te 
spelen inzake het Sport voor Allen beleid. Het Overlegplatform zal op mijn vraag nog verder uitgebreid 
worden met een aantal vertegenwoordigers van het anders-georganiseerde sportveld en van 
doelgroeporganisaties.  
 
Het Bloso zal instaan voor de uitvoering van dit Sport voor Allen beleid, samen met de andere partners, 
zoals de sportfederaties, de lokale en regionale overheden en de vele andere aanbieders van sport her en der 
in Vlaanderen. Een permanente stuurgroep sportpromotie, zal belast worden met de coördinatie van het 
jaarlijkse sportpromotieprogramma. Deze stuurgroep moet de inhoudelijke afstemming, communicatie en 
timing bewaken van de verschillende sportpromotionele acties die door de verschillende sportactoren worden 
ontwikkeld.  
 
Verderop in deze beleidsbrief sport, onder het hoofdstuk 6 “Sportparticipatie verhogen via een doelgericht 
Sport voor Allen beleid”, wordt vermeld hoe dit Actieplan Sport voor Allen in de praktijk gestalte krijgt. 
 
Ik voorzie in mijn begroting 2008 een bedrag van 50.861.000 euro voor de verdere realisatie van mijn Sport 
voor Allen beleid. Dit betekent een stijging van 35% t.o.v. het referentiejaar 2004. Voor 2009 heb ik een 
verdere stijging van dit Sport voor Allen budget voorzien tot 57.228.000 euro, wat zich vertaalt in een 
stijging van 52 % t.o.v. 2004.  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 

2008 
t.o.v. 
2004 
(%) 

Prognose 
2009 

2009 
t.o.v. 
2004 
(%) 

HF 12 22 B 
Allerhande 
uitgaven 
sportcommunicatie 

101.000 185.000 137.000 36% 137.000 36%

HF 12 23 B 
Allerhande 
uitgaven i.v.m. 
sport 

202.000 79.000 - 61%* 79.000 - 61%*

HF 33 33 B Subs. sport en 
sportmanifestaties 1.483.000 183.000 183.000 -88% 183.000 -88%

HF 33 34 B Subs. proeftuinen 
sport  925.000** - 925.000** -

HF 33 35 B Subs. aanvullende 
tewerkstelling sport  1.155.000** - 1.155.000** -

HF 33 36 B 
Subs. sociale en 
experimentele 
projecten sport 

379.000 2.445.000 2.021.000 433% 2.021.000 433%

HF 33 37 B Subs. internationale 
sportprojecten 55.000 103.000 103.000 87% 103.000 87%

HF 41 08 B Subs. lokale 
overheden 5.755.000 5.867.000 11.300.000 96% 16.000.000 178 %

HF 41 09 B 
Dotatie Bloso subs 
sportfederaties, 
excl. Topsport  

16.979.000 18.411.000 19.880.000 17% 20.280.000 19 %

HF 41 10 B Dotatie Bloso 
schoolsport 700.000 700.000 0%* 742.000 6 %*
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HF 41 13 B Dotatie databank 
sport 250.000** - 250.000** -

 Sportfonds 12.817.000 14.128.000 14.128.000 10% 14.128.000 10%

 Oude 
begrotingsallocaties 800.000   

 Extra kredieten 
2009  1.225.000 

TOTAAL   37.569.000 43.024.000 50.861.000 35% 57.228.000 52%

* Referentiejaar 2007       
** Nieuwe allocatie       

 
 

5.3  Het creëren van een eigen Vlaams Topsportmodel 
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HET TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN 2016 
 
In april 2004 werd een topsportactieplan opgesteld door de Stuurgroep Topsport. Het werd licht bijgestuurd 
door de Topsportmanager via het Actieplan Topsport in augustus 2005. Dit plan, met 5 strategische en 82 
operationele doelstellingen, bevat de hoofdlijnen van mijn Vlaamse topsportbeleid en werd in 2007 verder 
uitgevoerd. Verderop in deze beleidsbrief, onder de titel “het voeren van een voorwaardenscheppend en 
integraal topsportbeleid”, geef ik meer informatie over de concrete realisaties in 2007 voor wat betreft 
topsport. 
 
KADEROVEREENKOMST TOPSPORT EN WERKAFSPRAKEN TOPSPORT 
 
Op 28 augustus 2006 werden de “kaderovereenkomst Topsport” tussen de minister van Sport, het 
departement CJSM (topsportmanager) en het Bloso (afdeling Topsport), met de daaraan gekoppelde 
“werkafspraken Topsport” tussen de topsportmanager en de afdeling Topsport van het Bloso, van kracht.  
 
In de “kaderovereenkomst Topsport” wordt de werking van de Stuurgroep Topsport, de Task Force Topsport 
en de procedure voor de toekenning van topsportsubsidies en werkingsmiddelen topsport bepaald, alsook de 
wijze van wederzijdse (financiële) informatie uitwisseling en rapportering.  
 
Conform de kaderovereenkomst Topsport werden dossiers en projecten met betrekking tot de besteding van 
de Bloso-werkingsmiddelen topsport door het Bloso voorbereid en op de Task Force besproken. Vanaf 2007 
beschikte de cel topsport van het Departement CJSM ook over werkingsmiddelen topsport. De voorbereiding 
van de dossiers met betrekking tot de besteding van deze topsportmiddelen gebeurde door de 
topsportmanager en de bespreking gebeurde via de Task Force. 
Per kwartaal werd een detailrapport over de besteding van de Bloso-werkingsmiddelen topsport aan mij en 
de topsportmanager bezorgd. Vanaf 2007 bezorgde de topsportmanager aan mij en het Bloso een zelfde 
detailrapport van de besteding van de werkingsmiddelen topsport van het Departement. Voor de decretale 
subsidies topsport werd, zoals decretaal voorzien, door het Bloso aan mij een advies geformuleerd. 
 
Voor topsport was er n.a.v. de audit van de sportfederaties en het decreet van 13 juli 2001 houdende de 
regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de 
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding en de uitvoeringsbesluiten een intensieve samenwerking 
met Ernst & Young.  
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INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING TUSSEN VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
HET BOIC 
 
Na intens onderhandelen ben ik er in geslaagd om een intentieverklaring tot samenwerking tussen de 
Vlaamse Gemeenschap en het BOIC af te ronden. Beide partijen spraken af om in een volledige 
complementariteit, transparantie en synergie samen te werken rond topsport. Een grotere efficiëntie van het 
topsportbeleid wordt daarbij beoogd.  
De intentieverklaring houdt rekening met de bevoegdheid voor topsport die in Vlaanderen berust bij de 
Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en de opdracht van het BOIC dat ondermeer 
verantwoordelijk is voor de voorbereiding op, de selectie voor en de deelname aan de Olympische Spelen, 
zoals bepaald in het Olympisch Charter.  
 
VLAAMS HUIS VOOR DE TOPSPORT 
 
De realisatie van een Vlaams huis voor de topsport werd opgedragen aan de Vlaamse topsportmanager. Dit 
initiatief werd zowel opgenomen in de beheersovereenkomst met het Bloso als de intentieverklaring tot 
samenwerking met het BOIC. 
 
Voor de uitvoering van mijn topsportbeleid heb ik in 2007 een totaal bedrag van 14.004.000 euro 
uitgetrokken, uitgesplitst naar volgende begrotingsallocaties: 
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 11 02 Wedden en toelagen topsport 400.000 85% 

HF 11 04 Salaris en toelagen team 
topsport 235.000 100% 

HF 12 01 Allerhande uitgaven topsport 2.308.000 100% 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor 
topsporters en ondersteunend 100.000 90% 

HF 33 01 Subsidies initiatieven 
topsporters  2.315.000 100% 

HF 41 04 Bijzondere dotatie Bloso 
decreet subsidies topsport 5.202.000 100% 

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 3.419.000 95% 

HF 74 11 Aankoop duurzame goederen 25.000 87% 
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HET TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN 2016 
 
Ook in 2008 blijf ik verder het spoor volgen dat werd uitgetekend in het Topsportactieplan 2016 en zoals 
verder verfijnd in het Actieplan topsport. Verderop in deze beleidsbrief onder de titel “het voeren van een 
voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid” geef ik meer informatie over de concrete plannen voor 
het Olympische jaar 2008 voor wat betreft topsport. 
 
KADEROVEREENKOMST TOPSPORT EN WERKAFSPRAKEN TOPSPORT 
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In de “werkafspraken Topsport” worden praktische afspraken vastgelegd over de verdere uitvoering van het 
Topsportactieplan Vlaanderen 2016 en het ABCD-project “Jonge Topsporttalenten – Olympische Spelen 
2012-2016” alsook over het opstarten van nieuwe initiatieven. Bovendien worden een aantal praktische 
afspraken vastgelegd rond informele overlegmomenten en permanente wederzijdse informatie-uitwisseling. 
 
INTENTIEVERKLARING TOT SAMENWERKING TUSSEN VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
HET BOIC 
 
Deze intentieverklaring tot samenwerking zal in het najaar van 2007 volledig worden uitgewerkt in 
werkafspraken die via taakverdeling moeten leiden tot een hoger rendement van het topsportbeleid. De 
Vlaamse vleugels van de federaties, de Vlaamse topsporters, de Vlaamse toptrainers, … zullen hierdoor 
uitsluitend een loket(functie) krijgen waardoor alles veel duidelijker en eenvoudiger wordt. Het BOIC en de 
Vlaamse Gemeenschap zullen hun budgetten voor de topsport in overleg en complementair aan elkaar 
inzetten.  
 
De Vlaamse topsportfederaties (liga’s) van de Olympische sporten zullen eveneens nauwer betrokken 
worden bij het topsportbeleid van het BOIC door de installatie van een Vlaamse Interfederale voor Topsport 
(VIT) binnen de schoot van het BOIC. De VIT brengt rechtsreeks advies uit aan de Raad van Bestuur van het 
BOIC.  
Ik gelastte de topsportmanager en de voorzitter van het BOIC gelastte zijn Directeur Topsport met het 
uittekenen van het stappenplan en het uitschrijven van de topsportprocessen die noodzakelijk zijn om tot 
korte beslissingslijnen te komen en een optimale coördinatie van de uitvoering van het topsportbeleid, dit 
alles in nauw overleg met het Bloso. 
 
VLAAMS HUIS VOOR DE TOPSPORT 
 
In de komende maanden wil ik de realisatie van het Vlaams Huis voor de Topsport uittekenen. Als 
streefdatum hiervoor wordt 01/10/2008 vooropgesteld (m.a.w., na de Olympische Spelen van Peking). Het 
BOIC stapt samen met het Topsportteam Vlaanderen en de afdeling Topsport Bloso als partner in het 
Vlaams Huis voor de Topsport. Ondertussen wordt de complementariteit, de transparantie en de synergie in 
praktijk omgezet door de werkafspraken al in een virtueel Vlaams Huis voor de Topsport om te zetten. 
 
Met de realisatie van deze projecten is het grootste deel van het “eigen Vlaams topsportbeleid” gerealiseerd. 
Nadien zal het een kwestie zijn van onderdeel per onderdeel verder uit te bouwen en te verfijnen. 

 
Ik voorzie voor de realisatie van mijn topsportbeleid in 2008 in totaal 16.840.000 euro. Ten opzichte van het 
referentiejaar 2004 betekent dit een stijging van 178 %. Voor 2009 laat ik het budget voor topsport verder 
groeien tot 17.540.000 euro, wat overeenkomt met een stijging van 190 %. 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008 
t.o.v. 
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2004 (%) 

HF 11 02 
Wedden en 
toelagen 
topsport 

400.000 2.054.000 413%* 2.054.000 413%*

HF 11 04 
Salaris en 
toelagen team 
topsport 

235.000 235.000 0%* 235.000 0%*

HF 12 01 
Allerhande 
uitgaven 
topsport 

2.308.000 2.713.000 18%* 2.713.000 18%*

HF 12 02 
Allerhande 
uitgaven 
topsporters 

100.000 200.000 100%* 200.000 100%*

HF 33 01 
Subsidies 
initiatieven 
topsporters  

2.315.000 2.415.000 4%* 2.415.000 4%*
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HF 41 04 

Bijzondere 
dotatie Bloso 
decreet 
subsidies 
topsport 

3.889.000 5.202.000 5.741.000 48% 5.741.000 48%

HF 41 07 Dotatie Bloso 
topsport 1.474.000 3.419.000 3.457.000 135% 3.457.000 135%

HF 74 01 
Aankoop 
duurzame 
goederen 

25.000 25.000 0%* 25.000 0%*

 Oude 
basisallocaties 697.000  

 Extra kredieten 
2009 700.000 

TOTAAL    6.060.000 14.004.000 16.840.000 178% 17.540.000 190%

* Referentiejaar 2007       
 

Stuk 1414 (2007-2008) – Nr. 1 30

Stuk 1414 (2007-2008) – Nr. 1 30



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport 2007 – 2008  
 

30

 

66    SSPPOORRTTPPAARRTTIICCIIPPAATTIIEE  VVEERRHHOOGGEENN  VVIIAA  EEEENN  DDOOEELLGGEERRIICCHHTT  
  SSPPOORRTT  VVOOOORR  AALLLLEENN  BBEELLEEIIDD  

6.1  Decreet voor het lokale en regionale Sport voor Allen beleid 
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Voor het werkingsjaar 2007 worden de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de 
VGC nog gesubsidieerd op basis van het decreet van 1995. In 2007 steeg het aantal erkende gemeentelijke 
sportdiensten tot 197 (+4), waarvan 193 gesubsidieerd werden (+6). Naast de gemeentelijke sportdiensten 
blijven de 5 provinciale sportdiensten en de sportdienst van de VGC erkend en gesubsidieerd zodat voor 
2007 in het totaal 203 sportdiensten erkend en 199 gesubsidieerd worden.  
 
Op 9 maart 2007 werd het nieuwe decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid definitief 
goedgekeurd. Op 19 juli 2007 werd het besluit ter uitvoering van dit decreet betreffende de algemene 
bepalingen en de bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie goedgekeurd.  
 
Met een minimum aan administratieve lasten enerzijds maar met het opleggen van een aantal verplichte 
inhoudelijke accenten anderzijds tracht ik via dit decreet in partnerschap met de besturen een vernieuwend en 
doelgericht lokaal en regionaal Sport voor Allen beleid uit te bouwen. De inhoudelijke aandachtspunten zijn 
o.a. de ondersteuning van de sportverenigingen, de andersgeorganiseerde sport en de toegankelijkheid tot en 
de diversiteit van het sportaanbod. Een interactieve bestuursstijl dient gehanteerd te worden bij de 
voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het sportbeleid.  
 
De gemeenten en andere besturen zijn gestart met de opmaak van hun sportbeleidsplannen, die voor eind 
2007 moeten worden goedgekeurd door hun respectievelijke raden. Het flankerende begeleidingstraject 
“Sportbeleidsplanning” waarvoor ik in 2007 800.000 euro heb voorzien (HF 41.11 B), gaf de gemeenten een 
extra steun in de rug (zie ook verderop bij het hoofdstuk over het verbeteren van de kwaliteit van het 
sportaanbod). 
 
Voor de uitvoering van het oude decreet op de erkenning en de subsidiëring van de sportdiensten werd in 
2007 5.867.000 euro voorzien (HF 41.08 B).  
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 41 08 B Dotatie subsidie lokale 
overheden 5.867.000 100% 

HF 41 11 B Pilootprojecten lokaal 
sportbeleid 800.000 100% 
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In 2008 zullen de lokale en regionale besturen, waarvan het ingediende sportbeleidsplan werd aanvaard, voor 
het eerst gesubsidieerd worden op basis van het nieuwe Sport voor Allen decreet. Gezien de beperkte 
administratieve lasten en de vrijheid tot inhoudelijke invulling van het eigen sportbeleid, verwacht ik dat de 
meeste besturen zullen instappen in dit decreet. Voor 2008 heb ik een maximale subsidie van 11.300.000 
euro voorzien op HF 41.08.B.  
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Het Sport voor Allen decreet voorziet vanaf 2009 in een impulssubsidie voor de Vlaamse gemeentebesturen. 
Via de impulssubsidie wil ik een impulsbeleid stimuleren voor één welbepaalde prioriteit. Voor de eerste 
sportbeleidsplanperiode van de gemeentebesturen zal ik als thema “de verhoging van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederaties” voorstellen. 
De jeugdsportbegeleiders vervullen immers een belangrijke rol aan de basis van het sportgebeuren en dit 
zowel op het sporttechnische, tactisch, pedagogische als organisatorische vlak. Decretaal werd reeds een 
subsidie van 0,8 euro per inwoner vastgelegd in het decreet, wat resulteert in extra middelen voor 308 
gemeenten op mijn begroting 2009. 
 
In het voorjaar 2008 zal ik een uitvoeringsbesluit terzake aan de Vlaamse Regering voorleggen zodat de 
gemeentebesturen in het najaar kunnen intekenen op deze beleidsprioriteit en vanaf 2009 gesubsidieerd 
kunnen worden.  
 
Gelet op het specifieke karakter van de faciliteitengemeenten zal ik nagaan op welke wijze de sportraden of 
sportwerking er indien nodig nog extra ondersteuning kan krijgen. Het gaat hier om plaatsen waar de 
plaatselijke sportactoren omwille van het afwezig blijven van het lokaal bestuur de gemeentelijke 
taakstelling moeten overnemen. 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 2008 t.o.v. 
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009 t.o.v. 
2004 (%) 

HF 41 08 B Dotatie subsidie 
lokale overheden 5.755.000 5.867.000 11.300.000 96% 16.000.000 178%

 
 

6.2  Decreet onderwijsgebonden sport 

66..22..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
De Vlaamse Regering keurde in juli 2006 de aangepaste tekst van het voorontwerp van decreet VCOS 
(Vlaams Centrum Ondewijsgebonden Sport) goed. Deze werd vervolgens aan de Raad van State voorgelegd, 
die een aantal ernstige bedenkingen formuleerde in verband met de voorgestelde structuur van het VCOS en 
het statuut van het personeel. Op basis van dit advies werden in 2007 drie mogelijke pistes voor de structuur 
van het VCOS uitgetekend en afgetoetst bij de verschillende betrokken organisaties. Finaal werd gekozen 
voor een koepelstructuur VCOS, waarin de sportwereld ook inbreng heeft, met daaronder twee substructuren 
(SVS en VSSF) die beide een decretale basis krijgen. 
In 2007 heb ik een totaal bedrag van 700.000 euro voorzien voor de realisatie van schoolsportinitiatieven. 
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 41 10 B Dotatie Bloso schoolsport 700.000  100% 

 
 

66..22..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
De piste aangehaald bij de stand van zaken heeft een aantal budgettaire gevolgen, ondermeer voor de 
meeruitgave in verband met de aanvullende pensioenen van het personeel via een pensioenskas. Deze 
aanvullende middelen zullen worden voorzien op de onderwijsbegroting. Van zodra de begroting 2008 is 
gefinaliseerd, zal onderzocht worden welke stappen verder moeten worden gezet om het VCOS met zijn 
vernieuwde werking concreet op te starten. In afwachting van de opstart van het VCOS blijven zowel SVS 
als VSSF verder hun werking ontplooien, net als in het verleden. 
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De middelen die ik geef voor de verdere ontwikkeling van schoolsportinitiatieven zullen naar het VCOS 
gaan.  
 
 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2007* (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2007* (%) 

HF 41 10 B 
Dotatie 
Bloso 
schoolsport 

  700.000 700.000 0% 742.000 6%

* Referentiejaar 2007       

 

6.3  Vlabus 

66..33..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
De vzw Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) zorgt voor kwalitatieve begeleiding in de 
sportsector in Vlaanderen. Vlabus werkt enkel met gediplomeerde lesgevers die via een officieel statuut zijn 
tewerkgesteld en die kunnen ingeschakeld worden voor zowel sporttechnische als organisatorische 
ondersteuning. Op die manier vult Vlabus voor de sportsector de unieke en belangrijke plaats in van een 
soort uitzendbureau voor sportkrachten.  
 
Met Vlabus werd het pilootproject opgestart waarbij sportgekwalificeerde lesgevers aan een gunsttarief ter 
beschikking worden gesteld van sportclubs die zich specifiek richten naar jeugd (-18 jaar), personen met een 
handicap en allochtonen. Tevens werd de decretale verankering van Vlabus, een aanbeveling uit het 
Actieplan Sport voor Allen, gerealiseerd via het nieuwe Sport Voor Allen decreet. Voor het proefproject 
werd binnen begrotingsallocatie HF 33.36 B (totaal 2.445.000 euro) een bedrag van 30.000 euro voorzien. 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 33 36 B Subsidies sociale en 
experimentele projecten sport 30.000 100%  

 

66..33..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Voor de periode 2008 tot 2012 wordt aan Vlabus een subsidie van 25.000 euro (HF 41.08.B, totaal 
11.300.000 euro) toegekend voor haar centrale coördinatierol bij de organisatie van een pool van 
sportgekwalificeerde lesgevers, die als doel heeft een kwalitatieve sporttechnische en organisatorische 
begeleiding te verzorgen voor het sportveld. Hiervoor zal ik een beheersovereenkomst met Vlabus opmaken.  
Als overgang naar de impulssubsidies die vanaf 2009 van toepassing worden binnen het decreet lokaal Sport 
voor Allen beleid, zorg ik opnieuw voor een subsidie van 60.000 euro voor het pilootproject gekwalificeerde 
lesgevers voor sportclubs (HF 33.36. B, totaal 2.021.000 euro).  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2007* (%) 

Prognose 
2009 

2009 
 t.o.v.  
2004 (%) 

HF 33 36 B 
Subs. sociale en 
experimentele 
projecten sport 

30.000 60.000 100% 0**  - 

HF 41 08 B Subs. lokale 
overheden 25.0000*** - 25.000*** -
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* Referentiejaar 2007       
* * Opgenomen in projecten 
impulssubsidies gemeenten       

*** Nieuwe allocatie       

 

6.4  Experimentele en sociale projecten  

66..44..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
KORT OP DE BAL 
 
“Kort op de bal” is een integraal jeugd- en sportproject voor 6 tot 18-jarigen met voetbaltalent die zijn 
aangesloten bij een voetbalclub maar door een cumul van factoren (sociaal-economisch, etnisch-cultureel, 
leerachterstand...) nood hebben aan een breed ondersteuningspakket. Clubs spelen in dit project een cruciale 
rol en worden ondersteund om hun maatschappelijk engagement op te nemen. Het project omvat 4 
deelluiken: een sportief, educatief, tewerkstellings- en infrastructuurluik. De actie wil kwetsbare jongeren en 
hun ouders via sport, en door een degelijke randbegeleiding op het vlak van hun schoolwerk, kansen te geven 
om sterker te staan in de maatschappij.  
In 2007 werd het voortraject van ‘Kort op de bal’ afgerond. Na verschillende en intense contacten met de 7 
betrokken clubs (Ritterklub Jette, Jeunesse Molenbeek, Anderlecht AS Milan, FC Schaerbeek, AS Etoile, K 
Sp FC Haren, FC Uccle Leopold) werd een degelijke SWOT-analyse per club gemaakt, waarin de specifieke 
sterktes en noden in kaart werden gebracht . Het document omschrijft op welke vlakken de clubs zullen 
versterkt worden via het project. Per club werd een analyse gemaakt van zowel de sociaal-educatieve, de 
sporttechnische, de organisatorische als de materiaaltechnische situatie.  
 
Binnen de begrotingsallocatie HG 33.80 C heb ik voor de doorstart van het Kort op de Bal-project voor het 
sportjaar 2007-2008, een bedrag van 350.000 euro voorzien.  
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

 HG 33 80 C  Subs. uitvoering art. 62 bis 350.000 100% 

 
 
JEUGDOPLEIDINGEN VOETBAL 
 
De kwaliteit van het jeugdvoetbal in België zit in een impasse, dit werd herhaaldelijk via onderzoek 
vastgesteld. Voetbalclubs zitten momenteel in een felle concurrentieslag met het buitenland en daardoor 
wordt de dreiging om de jeugdwerking verder af te bouwen nog groter. De jeugdopleidingen voetbal in 
Vlaanderen verdienen dan ook extra impulsen en ondersteuning vanuit het Vlaamse sportbeleid. Op deze 
manier wordt immers een grote groep jongeren bereikt die door de voorlopige weigering van de KBVB om 
zich aan te passen aan de voorwaarden gesteld in het decreet van 13 juli 2001 op de erkenning en 
subsidiëring van federaties, niet structureel kunnen ondersteund worden.  
 
Met het project “Jeugdopleidingscentra voetbal”, een integraal jeugd- en sportproject voor 10 tot 18 jarigen 
met voetbaltalent, wilde ik in samenwerking met de voetbalclubs investeren in de opleiding en begeleiding 
van jong voetbaltalent. De nieuw opgerichte vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen zou dit project ontwikkelen en 
implementeren en dit in nauwe samenspraak met het Vlaamse sportbeleid. Ik heb ervoor gekozen het 
jeugdvoetbal financieel te ondersteunen via specifieke experimentele projecten. 
 
Voor het seizoen 2007-2008 heb ik geopteerd om een rechtstreekse oproep te richten aan alle Vlaamse 
voetbalclubs die een jeugdwerking hebben, alsook aan alle Brusselse clubs met een Nederlandstalige 
jeugdwerking,  met de vraag een voorstel in te dienen voor kleinschalige infrastructuurwerken die direct ten 
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goede komen aan hun jeugdwerking. Uit deze voorstellen zullen een reeks dossiers weerhouden worden 
waaraan een projectsubsidie zal worden toegekend voor een maximaal bedrag van 20.000 euro. Het 
subsidiereglement hieromtrent wordt momenteel aan de voetbalclubs gecommuniceerd. Ik heb voor het totale 
project binnen HF 33.36 (totaal 2.445.000 euro) een bedrag van 1.700.000 euro vrijgehouden.  
 
   

Allocatie Libellé Kredieten 
2007 

Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 33 36 B 

Subsidies sociale en 
experimentele projecten:  
- sportjeugdopleidingen voetbal 
 

1.700.000
 

100%  

 
 
EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET “JAAR VAN DE FIETS” 
 
In 2007 was het fietsen of wielrennen “sporttak in de kijker”. Mede naar aanleiding van de doortocht van de 
Tour de France in Gent, heb ik het Bloso gevraagd om rond dit Jaar van de Fiets een mooi programma op te 
maken. Naast de initiatieven die in het kader van het sportpromotieprogramma van het Bloso werden 
opgestart, werden via de experimentele middelen op begrotingsallocatie HF 33.36 B (totaal 2.445.000 euro) 
en HF 12.22 B (totaal 185.000 euro) verschillende laagdrempelige fietsinitiatieven ondersteund: 
 

- de fietsbeweegcampagne Ventourist/Ventousiast van Sporta voor 50.000 euro 
- de aankoop van de collectie Tour de France door het Centrum Ronde Van Vlaanderen voor 15.000 

euro 
- de fietspadenactie voor 35.000 euro 
- de ondersteuning van de provinciale wielerscholen als overgang naar de inbedding binnen de 

provincies en dat voor een totaal bedrag van 150.000 euro. 
 

Allocatie Libellé Kredieten 
2007 

Stand van 
uitvoering 
begroting 2007 

HF 12 22 B 

Allerhande uitgaven voor 
sportcommunicatie: 
- fietspadenactie 
 

35.000
 

100%  

HF 33 36 B 

Subsidies sociale en experimentele 
projecten:  
- fietsbeweegcampagne   
Ventourist/ventousiast 
- aankoop collectie CRVV 
- provinciale wielerscholen 
 
 

50.000

15.000
150.000

100% 
 

100% 
100% 

 
 
EXPERIMENTELE PROJECTEN LOKAAL BELEID 
 
Vzw De Rand ontving in 2007 voor het laatst een projectsubsidie voor het stimuleren van het 
Nederlandstalige sportgebeuren in de zes gemeenten met een bijzonder taalstatuut in de Vlaamse Rand rond 
Brussel. Ook de vzw Voeren Sport, gericht op het activeren van de lokale sportwerking van de Vlaamse 
Voerenaars, werd opnieuw via de experimentele middelen betoelaagd. Beide organisaties zullen vanaf 2008 
niet langer als experimenteel project worden gesubsidieerd, maar krijgen een structurele verankering in het 
nieuwe decreet lokaal sportbeleid. De werking 2007 werd dan ook grotendeels ingevuld door het 
voorbereiden van de overstap naar dit nieuwe decreet. 
 
Het project “BuurtSport Vlaanderen”, met een duidelijk accent op buurtgebonden en laagdrempelig sporten, 
kreeg eveneens voor het laatst een ondersteuning als experimenteel project. Vanaf 2008 wordt het als een 
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deel van het ISB, het steunpunt-expertisecentrum lokaal sportbeleid, via het decreet lokaal sportbeleid 
structureel ondersteund. Buurtsport vormt in het decreet lokaal sportbeleid immers één van de mogelijke 
invullingen van programma’s anders georganiseerd sporten.  
 
De middelen voor deze projecten werden voorzien binnen HF 33.36 B, waarop in 2007 een totaal bedrag van 
2.445.000 euro stond: 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 33 36 B 

Subsidies sociale en 
experimentele projecten sport: 
- Subs. de Rand vzw 
- Subs. Voeren vzw 
- Subs. Buurtsport VL. 
 
 

119.000
60.000

100.000

100% 
100% 
100% 

 
 
EXPERIMENTELE PROJECTEN DOELGROEPEN 
 
Vzw De Rode Antraciet, die inzet op het ontwikkelen van sociaaleducatieve programma’s voor 
gedetineerden en hen op die manier wil voorbereiden op reïntegratie in de maatschappij, werd ook in 2007 
op experimentele basis ondersteund voor het uitbouwen van een sportieve werking in een aantal 
pilootgevangenissen in Antwerpen en de Kempen. Met de Rode Antraciet werden verschillende 
overlegmomenten gepland om de uitbreiding van het pilootproject naar andere gevangenissen en de 
overgang naar het nieuwe participatiedecreet in 2008 voor te bereiden. 
 
Voor de experimentele ondersteuning van de Rode Antraciet heb ik op mijn begroting 2007 binnen HF 33.36 
B (totaal 2.445.000) 73.200 euro voorzien.  
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 33 36 B 

Subsidies sociale en 
experimentele projecten sport: 
- Subs. De Rode Antraciet 
 

73.200
 

100% 

 
 
Ook de gehandicaptensport heb ik intens op projectmatige basis ondersteund in 2007. Initieel had ik 
middelen voorzien voor de aanloop naar de organisatie van de Europese Special Olympics Spelen in 2010 in 
Vlaanderen. Special Olympics Belgium heeft jammer genoeg de kandidatuur voor de organisatie van deze 
spelen in Vlaanderen niet kunnen binnenhalen. Ik heb de hiervoor voorziene middelen als volgt 
geheroriënteerd naar de ondersteuning van de gehandicaptensport: 
 

- een subsidie van 35.000 euro voor de Special Olympics atleten via Special Olympics Belgium als 
tussenkomst in de deelname aan de Wereld Spelen in Shanghai 

- een subsidie van 3.000 euro voor de Vlaamse Liga voor Dovensport als tussenkomst in de deelname 
aan de Europese Kampioenschappen Voetbal voor Doven 

- een subsidie van 10.000 euro voor de Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport als tussenkomst in de 
kosten voor de aanmaak van mooie beelden ter promotie van de sport voor andersvaliden via de 
media 

- een subsidie van 2.000 euro voor de deelname van rolstoelatlete Marieke Vervoort aan de Iron Man 
in Hawaï via de Vlaamse Triatlon en Duatlon federatie 

 
Deze middelen werden voorzien op de begrotingsallocatie HG 33.80 C 
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Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

 HG 33 80 C  Subs. uitvoering art. 62 bis 50.000 100% 

 

66..44..22            PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
KORT OP DE BAL 
 
Het eerste werkingsjaar van het project ‘Kort op de bal’ loopt tot 31 juli 2008. Voor dit jaar voorzie ik een 
subsidie van 350.000 euro (kredieten 2007) aan de vzw JES die de coördinatie van het project op zich neemt. 
Vzw JES sluit op haar beurt met elk van de 7 clubs een convenant af waarin duidelijk wordt gesteld welke 
ondersteuning door het project wordt geboden en wat de verwachtingen zijn. Vanaf 2008 wordt dit project 
ondergebracht onder de proeftuinen in het participatiedecreet en zal het, mits een gunstige evaluatie van de 
bereikte doelstellingen, gecontinueerd worden. 
 
Deze proeftuin werd als volgt omschreven: “proeftuinen die sportclubs uit centrumsteden in grootstedelijke 
gebieden versterken om beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen naar jongeren en hun ouders, die 
door een cumul van factoren nood hebben aan een breed ondersteuningspakket”. 
 
Dit project wordt gefinancierd deels met middelen HF 33.34 B (75.000 euro) en deels met middelen uit HF 
33.35 B (177.550 euro).  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2004 (%) 

HF 33 34 B 
Subs. proeftuinen sport:  
- proeftuin centrumsteden 

 
    75.000* - 75.000* -

HF 33 35 B 

Subs. aanvullende 
tewerkstelling sport: 
- proeftuin centrumsteden 
 

    177.550*
 

- 
 

177.550* -

* Nieuwe allocatie       
 
 
JEUGDOPLEIDINGEN VOETBAL 
 
In 2008 is er een continuering van het project “Jeugdopleidingen voetbal” voorzien, een integraal jeugd- en 
sportproject voor 10 tot 18 jarigen met voetbaltalent. Na het subsidiëren via een reglement van kleinschalige 
sportinfrastructuurprojecten van jeugdvoetbalverenigingen in 2007, is het de bedoeling van in 2008 projecten 
die de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding ten goede komen, te stimuleren. Ook hiervoor zal een 
subsidiereglement worden ontwikkeld, waarbinnen clubs projecten kunnen indienen voor een maximaal 
bedrag van 10.000 euro. Dit project zal via de Vlaamse Trainersschool worden uitgewerkt en gecoördineerd. 
Het voorziene bedrag (1.525.000 euro) zal via begrotingscontrole herverdeeld worden naar de Vlaamse 
Trainersschool, die hiermee zowel de coördinatie en begeleiding als de projecten zelf zal financieren. De 
werking van de begeleidingsgroep van het jeugdvoetbalproject, de vzw Jeugdvoetbal, blijft via dit kanaal 
gefinancierd voor 75.000 euro. 
De VTS zal daarnaast zijn aanbod aan voetbalopleidingen verder uitbouwen en versterken (100.000 euro).  
 
Tezelfdertijd blijf ik de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aansporen een Vlaamse Liga op te 
richten en zo hun structuren in regel te brengen met de heersende decretale bepalingen. Samen met de KBVB 
zal ik een concreet stappenplan opstellen dat ervoor moet zorgen dat, ten laatste voor de begrotingsopmaak 
2009, de Vlaamse Liga een feit is. 
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De middelen die nu via bovenstaande experimentele projecten naar het jeugdvoetbal vloeien, zullen dan 
gegarandeerd worden via de subsidies toegekend op basis van het decreet op de sportfederaties. 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2007* (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2007*(%)

HF 33 36 B 

subs. sociale en experimentele 
projecten sport: 
- Jeugdopleiding voetbal 
 

 1.700.000 1.600.000**
 

-6% 
 

1.600.000** -6%

HF 41 03 
Werkingsdotatie Bloso: 
- Jeugdopleiding voetbal 

 
 100.000*** - 100.000*** -

* Referentiejaar 2007       
** 1.525.000 euro zal via begrotingscontrole 
aan VTS worden overgedragen       

*** Nieuwe allocatie       
   
 
DE PROEFTUINEN SPORT BINNEN HET PARTICIPATIEDECREET 
 
Het participatiedecreet is vanaf begin 2008 operationeel. Dit flankerende en sectoroverschrijdende decreet 
moet de beleidsaandacht voor participatie binnen cultuur, jeugdwerk en sport verder verankeren en 
versterken, naast de bestaande initiatieven voorzien binnen de sectorale decreten lokaal. Het decreet besteedt 
aandacht aan vernieuwende methodes die het deelnemen en deelhebben stimuleren, heeft aandacht voor 
participatiedrempels van specifieke doelgroepen en wil deze aanpakken en wegwerken.  
 
Ik voorzie ook een aantal proeftuinen binnen het participatiedecreet. Proeftuinen zijn initiatieven die op 
projectmatige manier inspelen op nieuwe ontwikkelingen en noden in de sectoren jeugd, cultuur en sport en 
waarbinnen een methodisch en inhoudelijk vernieuwde experimentele aanpak centraal staat. Voor sport zijn 
dat vier specifieke proeftuinen.  
 
Een eerste proeftuin wil via verenigingsondersteuning een duurzame professionalisering en 
kwaliteitsverbetering, zowel qua organiserend vermogen als qua laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod, 
van de sportclubs realiseren.  
Het Project verenigingsondersteuning/helpdesk sportclubs geeft uitvoering aan een aanbeveling uit het 
Actieplan Sport voor Allen en van de Vlaamse Sportraad. Om de sportclubs zowel qua organiserend 
vermogen als qua sportaanbod duurzaam te ondersteunen, wordt enerzijds een “helpdesk voor sportclubs” 
opgericht en anderzijds een aantal verenigingsondersteuners ingezet die de sportclubs op administratief/ 
beheersmatig vlak zullen ondersteunen. Tot het takenpakket behoren ondermeer: het verwerven van expertise 
rond sporttakoverschrijdende werkterreinen (financieel en juridisch, management, sportpromotioneel, 
sporttechnisch), het sensibiliseren en informeren over de respectievelijke werkterreinen en nieuwigheden 
alsook het ontwikkelen van producten en concepten voor sportclubs en sportfederaties. Vanaf 2008 wordt dit 
project geoperationaliseerd en de VSF zal de leiding op zich nemen. Ik zal hiervoor met hen een convenant 
afsluiten. Een stuurgroep, met daarin de federaties via VSF, de gemeenten via ISB, Vlabus, het kabinet, 
Bloso en het departement,  volgt het totale project op.  
Dit project wordt deels met middelen HF 33.34 (550.000 euro) en deels met middelen uit HF 33.35 (444.800 
euro) gefinancierd.  
 
Ook proeftuinen voor de opleiding, vorming en duurzame tewerkstelling van buurtsportbegeleiders, die in 
een bestaand buurtsportnetwerk de laagdrempelige sportieve recreatie in de eigen woonomgeving stimuleren, 
zijn voorzien. Voor dit project wordt binnen HF 33.35 532.650 euro voorzien.  
 
Een derde proeftuin omvat projecten die profvoetbalclubs stimuleren tot het opnemen van een kwaliteitsvol 
en duurzaam sociaal-maatschappelijk ondernemersengagement naar de buurt/stad waar ze werkzaam zijn. 
Voor deze Open Stadion-projecten werd binnen HF 33.34 B300.000 euro voorzien.  
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Voor de vierde proeftuin verwijs ik naar het Kort op de Bal-project, dat eerder in dit hoofdstuk uitvoerig aan 
bod kwam.  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009 
 t.o.v. 
2004 (%) 

HF 33 34 B 

Subs. proeftuinen sport: 
- proef tuin verenigings-
ondersteuning 
- soc.mtsch. projecten 
voetbalclubs 

 

    
550.000*

300.000*

 
- 
 

- 

 
550.000* 

 
300.000* 

 

-

-

HF 33 35 B 

Subs. aanvullende 
tewerkstelling sport:  
- proeftuin verenigings-
ondersteuning 
- proeftuin buurtsport- 
begeleiders 

 
 

    

444.800*

532.650*

- 
 

- 
 

444.800* 
 

532.650* 
 

-

-

* Nieuwe allocatie       
 
 
EXPERIMENTELE PROJECTEN DOELGROEPEN 
 
Naast de structurele aandacht voor doelgroepen binnen de verschillende sportdecreten (decreet lokaal Sport 
voor Allen beleid, facultatieve opdracht prioriteitenbeleid binnen het federatiedecreet) en binnen het 
participatiedecreet, wil ik ook in 2008 wil ik verder werk maken van de ondersteuning van initiatieven in de 
gehandicaptensport en andere sportparticipatie bevorderende initiatieven. Op begrotingsallocatie HF 33.36 B 
zijn hiervoor de nodige middelen voorzien.  
 

6.5  Sportend Vlaanderen 

66..55..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Naast de ondersteuning van topsportmanifestaties, koos ik er ook voor om financiële ondersteuning te 
verlenen aan massa- en recreatieve sportmanifestaties die aanzetten tot meer en beter sporten. Ik opteerde 
daarbij resoluut voor het bevorderen van de participatie aan sport van specifieke doelgroepen. Onder de 
noemer “Sportend Vlaanderen” werden evenementen en acties ondersteund die participatieverbreding of -
verdieping beogen. Hiervoor werden twee projectoproepen gelanceerd. 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 33 33 B subs. sport en 
sportmanifestaties 183.000 95%  

  

66..55..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Ook in 2008 zal ik via projectsubsidies financiële ondersteuning verlenen aan massa- en recreatieve 
sportmanifestaties of grootse sportacties die aanzetten tot meer en beter sporten. De keuze om resoluut te 
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kiezen voor het bevorderen van de participatie aan sport van specifieke doelgroepen blijft behouden. Deze 
subsidies bedragen in 2008 183.000 euro (HF 33.33.B).  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008 
 t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2004 (%) 

HF 33 33 B subs. sport en 
sportmanifestaties 1.483.000 183.000 183.000 -88% 183.000 -88%

6.6  Sportpromotie 

66..66..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Voor de concrete invulling van het sportpromotieprogramma koos ik voor 4 duidelijke accenten: 
De concrete invulling van het sportpromotieprogramma 2007 werd door mij, in overleg met het Bloso, 
vastgelegd met 4 duidelijke accenten: 
 

1) Samenwerking met sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding 
 

Op basis van het Actieplan Sport voor Allen heb ik het Bloso opdracht gegeven om samen met de 
Vlaamse sportfederaties meer sportpromotionele acties en evenementen te organiseren.  
Voor de actie “Sporttak in de Kijker” heb ik in 2007 de financiële middelen verhoogd met het oog 
op de realisatie van het “Jaar van de Fiets”. Dit “Jaar van de Fiets”werd een wervelend wielerjaar.  
Daarnaast werd door het Bloso ook samengewerkt met de Vlaamse sportfederaties voor de “Zomer 
Sportpromotietoer, de “Watersportdag”, het “Megabeachvolleyfestival”, “Vlaanderen Wandelt” en 
het “Vlaams Indoor Badmintonfestival”.  

 
In 2007 werd begonnen met de voorbereiding van een tweede Jeugdolympiade in de context van de 
Olympische Spelen 2008. Dit massa-evenement moet jongeren (10-14 jaar) aanzetten tot 
sportparticipatie en is voor iedereen toegankelijk, zowel getalenteerde als niet-getalenteerde 
jongeren. Voor het uitwerken van de verschillende proeven wordt samengewerkt met de 
sportfederaties.  

 
2) Samenwerking met lokale besturen 

 
De gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de VGC hebben op lokaal en provinciaal vlak een 
regierol en voeren hun sportpromotionele opdracht uit in nauw overleg met de andere lokale 
sportactoren. Zij beogen hiermee de verhoging van de sportparticipatie met het accent op regelmatig 
en lifetime sporten in kwaliteitsvolle en gezondheidsbevorderende omstandigheden. In 2007 werden 
in samenwerking met de provinciale sportdiensten en de VGC 6 Doe-aan-Sportbeurzen, 6 
Seniorensportdagen, 12 Jeugd en gezinssportdagen en het Sportlint georganiseerd. 

 
3) Samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) 

 
Vanaf het schooljaar 2007-2008 wordt een nieuwe actie Schoolsport gelanceerd onder de titel 
“Schoolsport geeft kleur”. Via een modulair systeem, waarbinnen scholen kunnen kiezen uit 10 
actiepunten, wil het project kinderen meer laten bewegen gedurende de ganse schoolweek door 
middel van meerdere sportkansen die voor alle leerlingen ongeacht hun afkomst of omgeving 
toegankelijk zijn. 
Het pilootproject rond de flexibele opdracht van de leerkrachten LO werd structureel verankerd in  
SVS en werd omgevormd naar een nieuwe actie “Brede school met sportaanbod”. De belangrijkste 
opdracht bestaat erin om via de ondersteuning van de scholen en hun lokale schoolsportwerking 
bruggen te bouwen tussen de schoolsport, de sportclubs en andere buurtinitiatieven. In 2007, werden 
20 leerkrachten LO deeltijds ingeschakeld voor de begeleiding van de lokale werking van de SVS en 
deels voor de sportpromotie in het Hoger Onderwijs. 
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Verder werden de schoolsportevenementen zoals “De Gordel voor Scholen”, de “Vlaamse 
Veldloopweek”, de “Sportprikkels” en de “Avonturentrophy voor Scholen” ook in 2007 
georganiseerd. 

 
4) Andere sportpromotionele initiatieven 

 
Verder wordt in het najaar van 2007 een pilootproject rond interculturaliteit en sport gerealiseerd via 
een nieuw intercultureel sportfeest voor jongeren onder de naam “SportMix”. De nadruk wordt 
gelegd op diversiteit en respect voor elkaar.  
In 2007 werd ten behoeve van de recreatieve sportbeoefenaars in het kader van “lichte infrastructuur 
sport en natuur” de uitbouw van permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes verder gezet en werd 
een vernieuwd concept van fit-o-meter parcours gepromoot bij de gemeentelijke sportdiensten. Een 
50-tal gemeenten hebben in 2007 hun intentie bekend gemaakt om in de nabije toekomst dergelijke 
vernieuwde fit-o-meter parcours in hun gemeente te plaatsen. 

 
Voor de uitvoering van het integrale sportpromotieprogramma werd binnen de begroting Bloso in 2007 een 
bedrag van 2.576.000 euro voorzien (12.32 08100). 
 

66..66..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
De concrete invulling van het sportpromotieprogramma 2008 werd door mij in, overleg met het Bloso, 
bepaald. Op mijn uitdrukkelijke vraag zullen ook in 2008 opnieuw verschillende samenwerkingsverbanden 
met de andere Vlaamse sportactoren worden gerealiseerd.  
 

1) Samenwerking met sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding 
 

In 2008 zullen de volgende samenwerkingsprojecten met de Vlaamse sportfederaties worden 
gerealiseerd: de “Watersportdag”, “Vlaanderen Fietst”, het “Megabeachvolleyfestival”, de “Zomer 
Sportpromotietoer, “Vlaanderen Wandelt” en het “Vlaams Indoor Badmintonfestival”. 

 
Voor de jaarlijkse actie “Sporttak in de Kijker” zal in 2008 volleybal worden weerhouden. Voor 
deze actie zal intens worden samengewerkt met de Vlaamse Volleybalbond. 

 
In de context van de Olympische Spelen in Peking en vanuit mijn blijvende bezorgdheid om 
stimulansen te geven aan jeugdsport gaat in 2008 mijn bijzondere aandacht uit naar de organisatie 
van de tweede “Jeugdolympiade”. Voor de organisatie van deze actie, waarbij zoveel mogelijk 
jongeren, zowel getalenteerde als niet-getalenteerde op een ludieke manier worden getest in 10 
sporttakken, zal intensief worden samengewerkt met de betrokken sportfederaties (atletiek, 
basketbal, gymnastiek, wielrennen, zwemmen, badminton, tennis, voetbal, handbal en volleybal). 

 
2) Samenwerking met lokale besturen 

 
In 2008 zal het Bloso samen met de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de VGC volgende 
evenementen organiseren: 6 Doe-aan-Sportbeurzen, 6 Seniorensportdagen, 12 Jeugd en 
Gezinssportdagen.  

 
Samen met geïnteresseerde gemeenten zal ook in 2008 verder worden gewerkt aan de uitbouw van 
een kwalitatief hoogstaand netwerk van permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes. Ook de 
promotie van een vernieuwd fit-o-meter concept zal bij de gemeentelijke sportdiensten verder 
worden gezet. 
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3) Samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) 
 

In het schooljaar 2008-2009 wordt de schoolsportactie “Schoolsport geeft kleur”verdergezet, alsook 
de ondertussen klassiek geworden schoolsportevenementen zoals “De Gordel voor Scholen”, de 
“Vlaamse Veldloopweek”, de “Sportprikkels” en de “Avonturentrophy voor Scholen”. 
Verder worden voor de actie “Brede school met sportaanbod” 20 leerkrachten LO deeltijds 
ingeschakeld voor de begeleiding van de lokale werking van de SVS en deels voor de sportpromotie 
in het Hoger Onderwijs. 
 
4) Andere sportpromotionele initiatieven 

 
Het intercultureel sportfeest “Sportmix” zal in 2008 opnieuw worden georganiseerd in Limburg. 
Daarnaast wordt gedacht aan een gelijkaardig initiatief op het domein van Hofstade en met 
voornamelijk families als doelgroep. In beide evenementen ligt de nadruk op diversiteit en respect 
voor elkaar. 
 
In 2008 zal de uitbouw van permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes en van de nieuwe fit-o-
meter parcours verder gezet worden bij de gemeentelijke sportdiensten.  
 

 
Voor de uitvoering van het totale sportpromotieprogramma door Bloso is een budget van 2.359.000 euro 
voorzien binnen de Bloso-begroting 2008 (12.32 08100 specifieke aankopen bij andere sectoren dan de 
overheid (uitgaven sportpromotie)).  
 

6.7  Sportschuttersdecreet 

66..77..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Door het van kracht worden van de Wapenwet van 8 juni 2006 kan sportschieten met vergunningsplichtige 
wapens alleen nog beoefend worden door sportschutters die in het bezit zijn van een sportschutterslicentie 
afgeleverd door of namens de gemeenschappen. 
Het decreet houdende het statuut van de sportschutter voert een sportschutterslicentie in en regelt het statuut 
van sportschutter. 
Dit decreet werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 11 mei 2007. Het bijhorende uitvoeringsbesluit 
werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 1 juni 2007, waardoor Vlaanderen vóór het verstrijken van 
de overgangstermijn van 30 juni 2007 in regel was met de Wapenwet. 

66..77..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
In 2008 zal de uitvoering van het sportschuttersdecreet blijvend worden opgevolgd. Bij eventuele 
tegenstrijdigheden met de federale regelgeving zal worden onderzocht hoe deze opgelost kunnen worden 
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77    KKWWAALLIITTEEIITT  VVAANN  HHEETT  SSPPOORRTTAAAANNBBOODD  VVEERRBBEETTEERREENN  IINN  HHOOOOFFDDEE  
  VVAANN  AALLLLEE  AACCTTOORREENN  

7.1  Samenwerking met en subsidiëring van de sportfederaties 

77..11..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Het decreet van 13 juli 2001 met betrekking tot de sportfederaties werd in het werkingsjaar 2007 verder 
uitgevoerd. Er werden 66 sportfederaties (34 unisportfederaties en 32 recreatieve sportfederaties) 
gesubsidieerd voor de basisopdrachten (basissubsidies). Bij deze 66 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties 
worden 311 voltijdse equivalenten gesubsidieerd. Er werden 14 Vlaamse sportfederaties gesubsidieerd voor 
de facultatieve opdracht jeugdsport, 17 Vlaamse sportfederaties voor de facultatieve opdracht sportkampen 
en 20 Vlaamse sportfederaties voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid. Naast de Vlaamse 
sportfederaties werden ook de koepelorganisatie (VSF) en de 4 organisaties voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding, 1 per vrijetijdscluster, gesubsidieerd.  
 
Op de begroting 2007 was een bedrag van 18.411.000 euro voorzien (HF 41.09 B) voor de subsidiëring van 
de sportfederaties, exclusief de facultatieve opdracht topsport. 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 41 09 B Dotatie Bloso subs 
sportfederaties, excl. top 18.411.000 100%  

  

77..11..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Het decreet van 13 juli 2001 met betrekking tot de sportfederaties wordt in 2008 verder uitgevoerd. In 2008 
zullen vermoedelijk 64 sportfederaties (34 unisportfederaties en 30 recreatieve sportfederaties) gesubsidieerd 
worden voor de basisopdrachten (basissubsidies). Bij deze 64 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties zullen 
vermoedelijk 315 voltijdse equivalenten gesubsidieerd worden. 15 Vlaamse sportfederaties hebben voor 
2008 een aanvraag gediend voor de facultatieve opdracht jeugdsport, 17 Vlaamse sportfederaties voor de 
facultatieve opdracht sportkampen en 21 Vlaamse sportfederaties voor de facultatieve opdracht 
prioriteitenbeleid. Naast de Vlaamse sportfederaties zullen in 2008 ook de koepelorganisatie (VSF) en de 4 
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding gesubsidieerd worden.  
 
Het decreet van 13 juli 2001 voorziet dat de sportfederaties naast het uitvoeren van een aantal 
basisopdrachten ook projecten kunnen indienen in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport. Met de 
facultatieve opdracht jeugdsport beoogt de Vlaamse regering dat de sportfederaties een specifiek 
jeugdsportbeleid realiseren via projecten die de sportparticipatie verhogen of de kwaliteit van de 
jeugdsportwerking in de sportclubs verhogen. 
 
Omdat vele sportfederaties niet kunnen voldoen aan de vereiste subsidiëringsvoorwaarden die opgenomen 
zijn in het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het 
verkrijgen van de subsidies inzake jeugdsport, een gegeven dat ook via de audit gesignaleerd werd, zal het 
besluit jeugdsport aangepast worden. In 2008 zal deze materie in werkgroepen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van het Bloso en de sportfederaties besproken worden. De aangepaste 
uitvoeringsbesluiten zullen eind 2008 door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd. 
Het decreet van 13 juli 2001 voorziet ook in de facultatieve opdracht van sportkampen. Met deze opdracht 
wil de Vlaamse regering sportkampen die op een kwaliteitsvolle manier worden georganiseerd, subsidiëren. 
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Ook hier stelt de audit voor de uitvoeringsbesluiten te vereenvoudigen en deze materie zal eveneens in 
werkgroepen besproken worden. 
 
Op de Bloso-begroting 2008 is er voor de uitvoering van het decreet op de sportfederaties (exclusief 
topsport) een globaal bedrag van 19.880.000 euro ingeschreven (HF 41.09.B). Dit is een stijging met 
1.469.000 euro t.o.v. 2007. 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2004 (%) 

HF 41 09 B 
Dotatie Bloso subs 
sportfederaties, excl. 
topsport 

16.979.000 18.411.000 19.880.000 17% 20.280.000 19%

 

7.2  Begeleiding Vlaamse sportfederaties 

77..22..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Via het decreet op de erkenning en subsidiëring van de sportfederaties van 13 juli 2001 zijn de 
randvoorwaarden gecreëerd voor een kwalitatief beleid en werking van de sportfederaties en de organisaties 
voor sportieve vrijetijdsbesteding. Speerpunt hierin zijn de opmaak en de uitvoering van het beleidsplan en 
de jaarlijkse actieplannen. 
Om de implementatie van het kwaliteitsbeleid te ondersteunen en te verbeteren worden aan het personeel en 
de bestuurders jaarlijks bijscholingsmogelijkheden aangeboden. Ook wordt gewerkt aan een opleiding voor 
de coördinatoren van sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding.  
 
In 2007 werd ook een computerapplicatie gemaakt en getest om dit op een gestructureerde manier te kunnen 
doen. 

77..22..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Omdat de sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding in 2008 aan de voorbereiding van 
de nieuwe beleidsperiode 2009-2012 beginnen, staan de bijscholingen in het najaar 2007 in het teken van de 
processen nodig voor de opmaak van een goed beleidsplan. 
 
In het kader van een meer individuele begeleiding van de sportfederaties op vlak van kwaliteitsbeleid, zal in 
2008 gestart worden met een individuele analyse en begeleiding van de beleidsplannen van de 
gesubsidieerde sportfederaties voor wat betreft een aantal basisopdrachten en onderdelen ervan.  
Het aanbieden van bijscholingen met betrekking tot de implementatie van integrale kwaliteitszorg in het 
beleid en de werking van de sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding blijft uiteraard 
evenzeer een aandachtspunt.  
 

7.3  Samenwerking met en begeleiden van de lokale en regionale 
 besturen 

77..33..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Om de gemeentebesturen in functie van het nieuwe Sport voor Allen decreet te ondersteunen bij de opmaak 
van hun sportbeleidsplan werd in 2007 een subsidie van 800.000 euro (HF 41.11.B) toegekend aan het 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) voor het begeleidingstraject 
“sportbeleidsplanning”. Dit traject omvat de ontwikkeling van methodieken en instrumenten, de individuele 
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begeleiding van 130 gemeenten bij de opmaak van hun sportbeleidsplan en het opstarten van een helpdesk 
voor alle gemeenten. Door het Bloso en het ISB werd als flankerende maatregel bij het decreet een 
Handboek Sportraden uitgegeven en eind 2007 wordt een handboek Subsidiereglementen voorgesteld. 
 

77..33..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
  
Aangezien het Sport voor Allen decreet wat betreft de beleidssubsidie in 2008 het eerste jaar van toepassing 
zal zijn, zal het Bloso een actieve begeleidingsrol op zich nemen,  bijvoorbeeld door de vragen en problemen 
van de besturen m.b.t. de interpretatie van dit decreet en in het bijzonder m.b.t. de basisvoorwaarden inzake 
het sportbeleidsplan, de sportraad en de sportgekwalificeerde ambtenaar, intensief op te volgen. Tevens zal 
een actief informatiebeleid gevoerd worden via zoveel mogelijk communicatiekanalen (infomomenten, 
Bloso-website, email, brieven, …) en dit zowel naar de besturen als naar de sportraden. 
 
Daarenboven wordt binnen het budget van het Sport voor Allen decreet jaarlijks een subsidie van 175.000 
euro toegekend aan het ISB voor de begeleiding van de gemeentebesturen in het kader van dit decreet. De 
beheersovereenkomst wordt tegen einde 2007 gefinaliseerd. Tevens wordt eind 2007 een overheidsopdracht 
van zes jaar uitgeschreven waarbij jaarlijks 25.000 euro uitgetrokken wordt binnen het budget van het 
decreet voor de opvolging en monitoring van de effecten van het decreet. 
 
Het uitvoeringsbesluit rond de impulssubsidies breng ik, na input van het werkveld, uiterlijk begin 2008 voor 
de Vlaamse Regering. Samen met het Bloso zal ik een actief informatiebeleid voeren naar de lokale besturen 
met het oog op de indiening van de subsidieaanvragen in het najaar 2008. 
 

7.4  De Vlaamse Trainersschool 

77..44..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
De Vlaamse Trainersschool (VTS) heeft in 2007 bijzondere aandacht besteed aan de rationalisering en 
methodische opbouw van de 224 actieve opleidingsstramienen (doelstellingen, toelatingsvoorwaarden, 
modules) van de verschillende sporttakken en disciplines, beroepsopleidingen en begeleidingsgerichte 
opleidingen. Om de partners te ondersteunen bij dit rationaliseringsproces werd een raamwerk uitgewerkt 
waarin de richtlijnen vervat zijn voor de uitbouw van een opleidingsstramien op het niveau Initiator (4 
modules). Gelijktijdig werd verder aandacht besteed aan het screenen en digitaliseren van de cursusteksten 
van verschillende opleidingen met het oog op inhoudelijke kwaliteitsverbetering en de afstemming op de 
modules “Algemeen Gedeelte”.  
 
In 2006 hebben de 3 Vlaamse universiteiten met een faculteit LO hun opleidingsprogramma doorgelicht, 
bijgestuurd en afgestemd op de betrokken VTS-opleidingsstramienen waardoor de studenten van de 
afstudeervariant “Training/Coaching” via een generieke inschaling het diploma Trainer A van de VTS 
kunnen verwerven.  
 
In 2007 werd eveneens een specifieke module van 30u uitgewerkt voor de coördinatoren en bestuurders van 
sportfederaties.  
 
Tot slot werden ernstige inspanningen geleverd om de communicatie met docenten, medewerkers, partners 
en cursisten te optimaliseren via een doorgedreven informatisering. De honderden medewerkers worden op 
geregelde tijdstippen geïnformeerd via digitale flashes en de inschrijvingen voor de honderden 
cursusorganisaties verlopen nu online via het web. 
 
De opmaak van sportspecifieke ontwikkelingslijnen, waarbij, in functie van topsport, uitgegaan wordt van de 
optimale en actuele prestatielijnen in de betrokken sport, blijft een zorgenkind. In overleg met de afdeling 
topsport, de topsportmanager en het BOIC zal de prestatielijn door de betrokken sportfederatie worden 
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vastgelegd. Nadien zal in relatie hiermee de ontwikkelingslijn in functie van de sportkaderopleiding 
uitgeschreven worden. 
 
In 2007 werd voor de tweede keer een specifieke dagcursus “Algemene Gedeelten” van de verschillende 
opleidingsniveaus georganiseerd voor topsporters, ex-topsporters en trainers van (ex-)topsporters. Dit 
initiatief kende opnieuw een groot succes. 35 topsporters uit de sporttakken atletiek, basketbal, handbal, 
judo, squash, tafeltennis, tennis, volleybal, en gehandicaptensport namen deel en 30 hiervan wisten zich te 
kwalificeren op het niveau Trainer B. 
 
Daarnaast werd in 2007 een reglement goedgekeurd door de Stuurgroep VTS waardoor Vlaamse 
topsportfederaties ondersteund kunnen worden om een buitenlandse spreker uit te nodigen voor 
sporttakspecifieke bijscholingen voor trainers van hoog niveau. 
 
In uitvoering van het “Topsportactieplan Vlaanderen” werd in 2006 het “Vlaams Coachesplatform” (VCP) 
opgestart. Het VCP tracht alle trainers en coaches van Vlaamse topsporters of topploegen te verzamelen voor 
het geven van specifieke topsportbijscholingen en voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Het Vlaams 
Coachesplatform is een samenwerking tussen de Vlaamse Trainersschool, de afdeling Topsport van het 
Bloso, de topsportmanager en het BOIC en organiseert in eerste instantie verschillende lezingen.  
 
In functie van een gericht diversiteitsbeleid werden voor de gehandicaptensport twee nieuwe aanvullende 
modules ontwikkeld en uitgewerkt voor het begeleiden van skiërs en schutters met een handicap. Er werd 
eveneens een uitgebreide communicatiecampagne gevoerd om alle opleidingen in de gehandicaptensport op 
lokaal vlak te promoten. 
Voor de opleiding Bewegingsanimator werden belangrijke samenwerkingen gerealiseerd met het Belgisch 
leger (KMILO) en met de diensten van buitenschoolse opvang. 
Er werden eveneens verschillende bijscholingen over een lokaal diversiteitsbeleid georganiseerd voor 
sportfunctionarissen. Dit onderwerp is eveneens geïntegreerd in de beroepsopleiding Sportfunctionaris. 
 
Tijdens de “Dag van de VTS-medewerker” zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de integratie van het 
vak Didactiek in de sporttakspecifieke modules zodat de algemene principes op een uniforme en correcte 
wijze in alle opleidingen worden toegepast. 
 
In 2007 heeft het Publicatiefonds van de Vlaamse Trainersschool volgende nieuwe werken uitgegeven: 
“Congresboek Dag van de Trainer”en “Moduleteksten voor Redders”. Voor het najaar is nog een uitgave 
over gymnastiekopleidingen gepland. 
 
Tijdens  de tweede Dag van de Trainer handelde de inleidende plenaire voordracht over “maximale 
participatiekansen bieden aan alle jongeren in de sport”. Daarnaast konden de deelnemers een uitgebreide 
informatiemarkt met 45 standhouders bezoeken. Er werd ook een congresboek uitgegeven met gedetailleerde 
informatie over de organisatie, sfeerbeelden, teksten van de sprekers en resultaten van de evaluatie. 
 
De gesprekken omtrent de problematiek rond de opleidingen “pedagogisch getuigschrift lesgevers 
topsportscholen” en “het niveau van de opleidingen Trainer B en A” werden door de topsportmanager terug 
opgestart.  
 
De trainers van de topsportscholen moeten naast hun topsporttechnische diploma’s en een grote ervaring aan 
topsportexpertise ook beschikken over een pedagogisch diploma. In de praktijk blijkt het zeer moeilijk om 
voor alle sporten licentiaten en regenten te vinden met de noodzakelijke topsportspecifieke kennis.  
Een grote groep federaties blijkt niet in staat te zijn om de opleidingscursussen Trainer B en A met eigen 
inbreng tot op het niveau te krijgen dat de gevormde trainers in staat zijn om talenten, beloftevolle jongeren 
en elitesporters te trainen.  
De universiteiten zijn bereid gevonden om beide noden via projectmatige aanpak op te lossen. Hun 
sportspecifieke kennis zal ingezet worden om de noodzakelijke competenties uit te schrijven, de 
cursusteksten op te stellen en de nodige docenten aan te leveren. Dit zal uiteraard ook een accent worden 
voor 2008. 
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Voor de uitvoering van het programma van de Vlaamse Trainersschool werd binnen de begroting 2007 van 
Bloso een totaal bedrag van 1.388.000 euro voorzien (12.31 08100).  
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De Vlaamse Trainersschool zal in 2008 de volgende klemtonen leggen: 
 

- De permanente remediëring van het opleidingsaanbod met bijzondere aandacht voor de 
informatisering van de honderden lessenroosters via het web 

- In samenwerking met de universiteiten en met de topsportmanager de algemene eindcompetenties 
voor Trainer B en Trainer A uitschrijven 

- In samenwerking met de universiteiten en met de topsportmanager de sporttakspecifieke 
competenties voor Trainer B en Trainer A gedetailleerd uitschrijven voor de sporttakken met reële 
kans op topsportsucces. Aansluitend hierop de cursusteksten voor deze sporttakken op punt stellen 

- Het ontwikkelen en opstarten van een specifieke module “GPB-topsport” welke in samenwerking 
met universiteiten, hogescholen en het departement onderwijs bij de VTS kan gevolgd worden na of 
tijdens het volgen van de opleiding tot Trainer A; een attest van deze module zou toegang verlenen 
tot het lesgeven in een topsportschool 

- De verdere uitbouw van opleidingen die een integratie beogen van de sportspecifieke opleidingen 
naar de verschillende doelgroepen: ontwikkelen van aanvullende modules voor atleten (atletiek) en 
gymnasten met een handicap, samenwerking met het project “kort op de bal” in Brussel 

- In samenwerking met de Bloso afdeling topsport, het BOIC en de topsportmanager het Vlaams 
Coachesplatform verder uitbouwen:  

- De verdere uitbouw van het Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool. 
- Het promoten van de sportkaderopleidingen van de VTS; 
- De competenties trainer B en A zullen voor de sporttakken met kans op topsportsucces -

uitgeschreven worden. De jeugdtopsportindex zal verder uitgewerkt worden. 
- Het verder uitbouwen van de opleidingen in het kader van het project jeugdopleidingcentra voetbal. 

 
Voor de werking van de Vlaamse Trainersschool is binnen de begroting 2008 van Bloso een totaal bedrag 
van 1.745.000 euro voorzien.  
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8.1  Het Vlaams sportinfrastructuurfonds: SportInvest 
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Vanaf het begin van deze legislatuur heb ik nadruk gelegd op het voeren van een planmatig 
sportinfrastructuurbeleid. Vlaanderen kampt immers met een tekort aan sportinfrastructuur. Zonder geschikte 
infrastructuur kunnen heel wat sporten niet beoefend worden, zeker niet op permanente basis. Nationale en 
internationale sportfederaties leggen ook steeds meer sporttechnische criteria op inzake sportinfrastructuur. 
Ook de burger stelt steeds meer kwaliteitseisen. De overheid tenslotte verstrengt de eisen inzake milieu en 
volksgezondheid. Ondanks de inspanningen die de jongste jaren geleverd werden door zowel de Vlaamse, 
provinciale als gemeentelijke overheden, blijkt er op lokaal vlak zowel een structureel ( in 40% van de 
gemeenten) als periodiek (in 30% van de gemeenten) tekort aan overdekte en openlucht sportinfrastructuur te 
bestaan. 
 
De hierboven opgesomde tekorten geven echter duidelijk aan dat lokale besturen vaak andere prioriteiten 
leggen met de middelen die zij ter beschikking krijgen via het Gemeentefonds. De bouw van nieuwe en 
noodzakelijke sportinfrastructuur wordt vaak uitgesteld of afgevoerd bij gebrek aan de nodige budgettaire 
middelen. Grote dupe zijn de sportbeoefenaars die in hun woonomgeving over onvoldoende (of onvoldoende 
kwalitatieve) infrastructuur beschikken om – al dan niet in clubverband – hun favoriete sport(en) te 
beoefenen.  
 
In het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid wordt bepaald dat lokale besturen 
een sportbeleidsplan moeten opstellen en uitvoeren, in ruil voor subsidiëring. Het vierde hoofdstuk van dit 
sportbeleidsplan moet gewijd worden aan de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot 
de sportinfrastructuur op het gemeentelijke grondgebied. Dit decreet is dus al een eerste stap om lokale 
besturen te verplichten na te denken over hun lange termijn beleid inzake sportinfrastructuur. Om hen een 
nog grotere (financiële) duw in de rug te geven heb ik nagedacht over de mogelijkheden van een 
“inhaalbeweging in sportinfrastructuur”. 
 
Om dergelijke inhaalbeweging te kunnen realiseren, werkte ik het ambitieuze Vlaams 
Sportinfrastructuurplan uit, dat door middel van alternatieve financiering sportinfrastructuur zal realiseren 
voor een totale investeringswaarde van 225 miljoen euro, meteen de grootste investering ooit inzake 
sportinfrastructuur in Vlaanderen.  
Volgende prioriteiten werden vooropgesteld:  

- 60 kunstgrasvelden  
- 50 eenvoudige sporthallen  
- 4 tot 8 multifunctionele sportcentra 
- 5 zwembaden 

 
De alternatieve financiering bestaat in een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), waarbij 
verschillende projecten per deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden, kunstgrasvelden 
en multifunctionele sportcentra) geclusterd worden. Deze 4 clusters worden afzonderlijk in de markt 
geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er per deeldomein een SPV (Special Purpose Vehikel) 
opgericht. Wanneer de sportinfrastructuurprojecten gekozen zijn wordt er een DBFM(O)-contract (Design, 
Build, Finance, Maintenance,(Operate)) aangegaan tussen het SPV en het lokale bestuur die het 
geselecteerde project ingediend heeft. Het SPV staat in voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en in 
bepaalde gevallen ook exploitatie van de sportinfrastructuur. In ruil voor de terbeschikkingstelling betaalt het 
lokale bestuur aan de SPV een beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse Regering subsidieert 30% van deze 
jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.  
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Na de goedkeuring van de eerste principenota op 30 juni 2006, waarbij ik de nodige middelen voor de 
werking van Sportfacilitator en voor de tegemoetkoming in de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding heb 
verkregen, werd een werkgroep opgericht voor de verdere verfijning en uitwerking van dit Vlaamse 
Sportinfrastructuurplan. De samenwerking tussen verschillende partijen met elk hun expertise, resulteerde in 
een tweede principenota: “Verdere implementatie van het Vlaamse Sportinfrastructuurplan”.  
 
De Vlaamse Regering hechtte op 13 juli 2007 haar goedkeuring aan deze nota en de daarin beschreven 
aanpak om: 
- Te werken met niet één maar verschillende projectvennootschappen (SPV’s) 
- Een samenwerkingsverband Sportfacilitator (tussen het kabinet Sport, Bloso, Departement CJSM, het 

Kenniscentrum PPS en PMV) op te richten als faciliterend orgaan. Er werd een taakverdeling vastgelegd 
op basis van de expertise van elke partner 

- In 2008 en 2009 een aantal projecten te selecteren op basis van volgende selectiecriteria: 
- Een sportbeleidsplan aanvaard door minister (zie het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en 

provinciebesturen en de VGC voor het voeren van een sport voor allen - beleid).  
- Het project moet duidelijk beantwoorden aan een reële behoefte. Het Steunpunt Beleidsrelevant 

Onderzoek voert momenteel een behoeftestudie naar sportinfrastructuur, waarvan de resultaten zullen 
gekend zijn eind 2007. Concreet zal het steunpunt alle sportinfrastructuur in Vlaanderen in kaart brengen 
en o.a. op basis daarvan, de behoeftenorm trachten te actualiseren. Het is de bedoeling om de resultaten 
van deze behoeftestudie te vergelijken met de aangegeven behoefte van de gemeenten.  

- Het project moet realiseerbaar zijn voor 2011 (geschikte locatie, bouwrijp perceel,…) 
- Geen exclusief gebruik: de sportinfrastructuur moet kunnen gebruikt worden door meerdere sportclubs, 

scholen, organisaties, individuele sportbeoefenaars, … 
- Goede toegankelijkheid 
- Geografische spreiding: er wordt gestreefd naar een optimale spreiding van de sportinfrastructuur over 

de verschillende regio’s, rekening houdend met de vastgestelde behoeften aan sportinfrastructuur. 
- In 2009, 2010 en 2011 de geselecteerde projecten per cluster te realiseren. (In 2009 realisatie van 40 

kunstgrasvelden en 2 tot 4 multifunctionele sportcentra; in 2010 realisatie van 20 kunstgrasvelden, 20 
sporthallen, 2 tot 4 multifunctionele sportcentra en 5 zwembaden en in 2011 realisatie van 30 
sporthallen.) 

 
Ten laatste op 21 december 2007 verwacht ik alle sportbeleidsplannen, met daarin gesloten eventueel een 
aanvraag om in te stappen in het Vlaamse Sportinfrastructuurplan. 
 
Om de werking van de Sportfacilitator op te starten heb ik in 2007 op HF 12.34 B een budget van 500.000 
euro voorzien.  
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 12 34 B 
Werkingsmiddelen 
sportinfrastructuur 500.000  100% 
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Begin 2008 worden de projecten voor de eerste fase geselecteerd, zijnde 40 kunstgrasvelden en 2 tot 4 
multifunctionele sportcentra. Er zal een selectie-adviescommissie worden opgericht die de ingediende 
projecten beoordeelt en een selectie ter goedkeuring tegen april 2008 voorlegt aan de Vlaamse Regering. De 
lokale besturen van de geselecteerde projecten zullen op hun beurt een mandaat verlenen aan Sportfacilitator 
om een private partner te selecteren. Wanneer de private partner gekozen is kan die met elk lokaal bestuur 
een DBFM(O)-contract aangaan (najaar 2008). Begin 2009 kan dan de bouw of aanleg van de infrastructuur 
beginnen. Van zodra de infrastructuur beschikbaar is start de betaling van een jaarlijkse 
beschikbaarheidsvergoeding door de lokale overheid aan het SPV. 
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Voor de realisatie van dit Vlaams Sportinfrastructuurplan heb ik voor 2008 volgende budgetten voorzien: 
- werkingsmiddelen sportinfrastructuur (HF 12.34.B): 1.140.000 euro 
- dotatie Bloso voor samenwerking Sportfacilitator (HF 41.12.B): 140.000 euro 

 
Naast de middelen voor de werking van de Sportfacilitator, is tevens 5.625.000 euro voorzien voor de 
kapitaalinbreng in Sportinvest. Vanaf 2009 zal ik op mijn sportbegroting de nodige middelen voorzien voor 
het uitbetalen van de 30% tussenkomst van Vlaanderen in de beschikbaarheidsvergoeding van de 
verschillende infrastructuurprojecten. 
 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2007*(%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2007* (%) 

HF 12 34 B Werkingsmiddelen 
sportinfrastructuur  500.000 1.140.000 128%* 1.140.000 128%*

HF 41 12 B Dotatie 
sportfacilitator  140.000** _ 140.000** _

* Referentiejaar 2007       
** Nieuwe allocatie       
 
 

8.2  Sportinfrastructuurdatabank 
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Begin 2007 werd de tweejaarlijkse actualisatie van de 18.500 aanwezige sportaccommodaties in Vlaanderen 
uitgevoerd. Een gebruiksvriendelijke applicatie zal in het najaar 2007 via de Bloso-website ter beschikking 
worden gesteld van alle sportactoren en het grote publiek. 
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Op basis van deze databank zal in 2008 via een GIS-applicatie een gedetailleerd overzicht gemaakt worden 
van de zonevreemdheid/zone-eigenheid van de voornaamste openlucht sportvoorzieningen in Vlaanderen. 
Deze informatie zal ter beschikking worden gesteld van het toekomstig sectoraal overleg in verband met de 
opmaak van een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
Informatie uit deze databank wordt vanaf 2008 geïntegreerd in het ruimere geheel van de sportdatabank, die 
onder het hoofdstuk over wetenschappelijk onderzoek wordt omschreven. 
 

8.3  Infrastructuurprojecten met FFEU-kredieten  
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Volgende topsportinfrastructuurprojecten of bovenlokale sportaccommodaties werden in 2003 en 2004 via 
de FFEU-kredieten ondersteund en in 2007 gerealiseerd: 
 

- Een atletiekcentrum in Zuid-Limburg  
- Een toptrampolinehal in Gent 
- Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent 
- Een gehandicaptencentrum in Blankenberge. 
- Een topsporthal te Antwerpen 
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- Een regionaal atletiekcentrum in Kapellen 
- De uitbouw van het auto- en motocircuit in Zolder 
- Een sportcentrum in Sint-Gillis-Dendermonde 

 
Voor de realisatie van deze projecten heb ik in 2007 een budget van 1.800.000 euro voorzien. 
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Onderstaande projecten bevinden zich in de aanbestedings- of uitvoeringsfase en zullen in 2008 opgeleverd 
worden: 
 

- Een regionale Vlaamse sportinfrastructuur in Brussel-Noord  
- Een wildwaterbaan in het Bloso-domein van Hofstade 
- De overkapping van de ijsbaan in Herentals 
- Een topsporthal in Maaseik. 

8.4  Topsportinfrastructuur 
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Topsportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van en maakt deel uit van een 
doeltreffend topsportbeleid. Zonder geschikte infrastructuur kan de topsport zich niet verder ontwikkelen. Ik 
geef dan ook vanuit mijn topsportkredieten ondersteuning aan nieuwbouw of aanpassing van bestaande 
sportinfrastructuur. 
  
In 2007 gaat er 350.000 euro naar het project Duiktank in Zwevegem. Daarnaast wordt zowel voor de 
heraanleg van de sportvloer aan de KU Leuven (trainingsplaats van onze sprinters met o.m. Kim Gevaert) als 
voor de sporthal in Maaseik (thuisbasis van een van de Vlaamse topvolleybalploegen) een bedrag van 54.500 
euro uitgetrokken. 
  
Voor de realisatie van deze topsportprojecten heb ik in 2007 een budget van 459.000 euro voorzien op HF 
52.01 B.  
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 52 01 B Subsidies particuliere 
sportinfrastructuur 459.000 100%  

 
Via middelen die vrijkwamen na uitzuivering van encours werd deze basisallocatie in 2007 eenmalig 
verhoogd met 121.000 euro. De besteding van deze middelen zal in de volgende weken worden bepaald. 
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Willen de Vlaamse topatleten hun internationaal niveau verder verbeteren, dan zullen de nodige extra 
faciliteiten voor topsport moeten aangelegd worden. In 2008 is hiervoor een bedrag van 1.338.000 euro 
beschikbaar op HF 52.01 B. Aan de besteding van deze middelen zal ik op basis van reële behoeften begin 
2008 invulling geven. 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009 t.o.v. 
2004 (%) 

HF 52 01 B Subsidies particuliere 
sportinfrastructuur 

444.000 459.000 1.338.000 201% 1.338.000 201%
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8.5  Bloso sportcentra 
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In de beheersovereenkomst 2008-2010 tussen de Vlaamse regering en het Bloso werden 2 kerntaken bepaald 
voor de 13 Bloso-centra: enerzijds de organisatie van sportkampen en sportklassen en anderzijds het 
uitbouwen en ter beschikking stellen van de centra aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, topsporters 
en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie van trainingen, stages en wedstrijden op alle 
niveaus. Het hoofddoel is door een effectief en efficiënt gebruik te streven naar een maximale bezetting in 
functie van het vervullen van deze kernopdrachten.  
 
Tijdens de schoolvakanties organiseert het Bloso in haar centra sportkampen. Het aantal deelnemers steeg 
van 8.100 in 2001 naar meer dan 10.000 in 2007. Het bezettingspercentage evolueerde van 80% in 2001 naar 
97% in 2007. Tijdens het schooljaar worden in de centra, in samenwerking met de koepelorganisaties uit het 
onderwijs, sportklassen georganiseerd. De sportactiviteiten staan onder leiding van gediplomeerde Bloso-
lesgevers. De bezetting van de sportklassen steeg van 15.600 leerlingen in het schooljaar 2000-2001 tot bijna 
17.500 leerlingen in het schooljaar 2006-2007 (+ 1.900). Het totale aantal overnachtingen in de Bloso-centra 
steeg van 119.000 in 2001 naar meer dan 155.000 in 2007 (+30%). 
 
In 2007 werden in de Bloso-centra 130 VTS-cursussen georganiseerd met ongeveer 2.500 deelnemers. 
 
Sinds 1990, toen nog een groot mincijfer werd opgetekend, is het exploitatieverlies stelselmatig verminderd 
tot zelfs een positief resultaat in 2006. Dat jaar bedroeg het positieve saldo ruim 700.000 euro en ook voor 
2007 wordt een positief saldo verwacht van meer dan 700.000 euro.  
 
Zoals in voorgaande jaren werden bij de uitbouw van de Bloso-centra in 2007 diverse 
investeringssamenwerkingsakkoorden afgesloten met andere publieke en private partners (Brugge, Gent, 
Hofstade en Waregem). Volgende grote infrastructuurwerken werden in de Bloso-centra gerealiseerd:  

- De verdere omgevingsaanleg in Blankenberge en in Hofstade; 
- De aanleg van een openlucht wielerbaan in Brugge; 
- De renovatie van de Zuidvleugel van het geklasseerde strandgebouw in Hofstade; 
- De bouw van een sporthotel in Waregem; 
- De bouw van een toptrampolinehal in Gent. 

 
Bovendien werd gestart met de bouw van een gymnastiekhal in Brugge en van bijkomende stallen in 
Woumen. 
 
Begin 2007 werd het gerenoveerde sporthotel van het Bloso-centrum Blankenberge in gebruik genomen, 
alsook de openluchtwielerbaan Patrick Sercu (Brugge) en een trampoline- en ritmiekhal (Gent). In het Bloso-
centrum Waregem werd een nieuw eigentijds sporthotel met 74 bedden in gebruik genomen.  
 
In 2007 werden in het Bloso-centrum in Herentals 2 proefprojecten gerealiseerd (warmterecuperatie en 
elektriciteitsvermindering) die een aanzienlijke energiebesparing beogen. Deze projecten zullen geëvalueerd 
worden en kunnen als voorbeeld dienen voor lokale besturen die soortgelijke energiebesparende ingrepen 
plannen. 
 
Voor de exploitatie van de Bloso-centra werd in de Bloso-begroting 2007 een bedrag van 3.383.000 euro 
voorzien (12.35 08100). Daarnaast werden werken uitgevoerd voor een totale waarde van 4.483.000 euro 
(HF 99 11 B). 
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Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

12.35 08100 Exploitatie Bloso-centra 3.383.000 100% 

HF 99 11 B Vastleggingsmachtiging 4.483.000 100% 

 

88..55..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
Ook in 2008 zal in functie van het vervullen van de kernopdrachten van de Bloso-centra door een effectief 
en efficiënt gebruik van de Bloso-sportinfrastructuur een maximale bezetting worden nagestreefd.  
 
De bezetting van de Bloso-sportkampen zal in 2008 verder worden geoptimaliseerd, zowel wat de 
programmatie, de sporttechnische programma’s als de omkadering met gekwalificeerde lesgevers betreft. 
Het is de bedoeling het hoge bezettingspercentage van 2007 te handhaven. De bezetting met sportklassen zal 
tijdens het schooljaar 2007-2008, o.m. door een volledige exploitatie van het gerenoveerde sporthotel van het 
Bloso-centrum Blankenberge en de ingebruikname van de nieuwe overnachtingsaccommodatie van het 
Bloso-centrum Waregem, stijgen tot ongeveer 18.000 deelnemers. Hierdoor zal ook het totaal aantal 
overnachtingen stijgen tot ruim 155.000. 
 
De Bloso-centra zullen ook in 2008 zo frequent en effectief mogelijk worden ingeschakeld in de werking 
van de VTS.  Streefdoel is de organisatie van 140 cursussen met 3.000 deelnemers. 
 
Ook voor 2008 en de daaropvolgende jaren wordt verwacht dat de extra inkomsten de extra uitgaven zullen 
overtreffen. 
 
De accommodaties in de meeste Bloso-centra zijn de laatste jaren kwalitatief verbeterd en ingrijpend 
gerenoveerd. In het Vlaamse sportlandschap vervullen zij een voorbeeldfunctie. Desondanks blijven er 
“probleemcentra” waar bij gebrek aan middelen of omwille van externe problemen (stedenbouw, discussies 
met natuursector…) de gehele infrastructuur belangrijke deelaccommodaties niet meer aangepast zijn aan de 
actuele (sport-)behoeften.  
Voor de periode 2007-2014 werd daarom een investeringsprogramma voor de Bloso-centra opgemaakt. Dit 
investeringsprogramma wordt in totaal geraamd op 42.960.000 euro. Er wordt uitgegaan van een 
investeringsparticipatie van “derden” ten belope van ongeveer 14.900.000 euro. Met de realisatie van dit 8-
jarenprogramma zullen alle Bloso-centra op een optimale wijze uitgebouwd zijn en zullen zij de regionale en 
Vlaamse uitstraling bezitten die bij de oprichting ervan werd beoogd. 
 
De bouw van de laatste fase van het sporthotel te Genk zal aanleiding geven tot een permanente en meer 
optimale jaarbezetting. 
Met de voltooiing van de omgevingsaanleg ter hoogte van het inkomplein te Blankenberge en de aanleg van 
een bijkomend openluchtsportveld wordt dit centrum verder uitgebouwd tot hét Bloso-centrum in 
Vlaanderen waarin sportieve gehandicapten op een optimale wijze hun sport kunnen beoefenen. 
Het Bloso-centrum te Waregem, waar in 2007 een nieuw sporthotel in gebruik werd genomen, zal verder 
worden afgewerkt met aangepaste omgevingsaanleg. 
De in 2007 gerealiseerde openlucht wielerbaan in het Bloso-centrum te Brugge vormde de aanzet voor een 
verdere samenwerking met de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen voor de gezamenlijke realisatie 
van een gymnastiekhal in 2007. Dit project zal in 2008 verder worden afgewerkt.  
De in 2007 begonnen de werken voor de overdekking van de openlucht ijsbaan te Herentals en de bouw van 
stallen te Woumen zal in 2008 worden gefinaliseerd.  
Aansluitend op het “Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx” te Gent, zal een BMX-parcours worden 
aangelegd.  
Te Herentals zal de mogelijkheid onderzocht worden om samen met de stad Herentals een 
wielerjeugdopleidingsparcours te realiseren. 
Zoals in de voorbije jaren zal ook bijzondere aandacht geschonken worden aan de verbetering en verfraaiing 
van de omgevingsaanleg in het Bloso-domein te Hofstade. 

53 Stuk 1414 (2007-2008) – Nr. 1

53 Stuk 1414 (2007-2008) – Nr. 1



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport 2007 – 2008  
 

53

Een aantal structurele renovatiewerken zullen worden uitgevoerd, met het oog op een verbetering van het 
imago en van de kwaliteit van bepaalde deelaccommodaties (het overdekt zwembad en het sporthotel te 
Hofstade, renovatie van de gebouwen te Woumen, renovatie van de technische installatie van de “oude” 
sporthal te Gent en de renovatie van de manege te Waregem). 
 
Zoals in de voorbije jaren zal bij de realisatie van deze sportinfrastructuurprojecten maximaal worden 
samengewerkt met andere partners. Aldus wordt de financiële inbreng beoogd voor de realisatie van o.m.: 

- de gymnastiekhal te Brugge (vanwege de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen); 
- de overkapping van de openlucht ijsbaan te Herentals (vanwege de Vlaamse regering en de stad 

Herentals); 
- een wielerjeugdopleidingsparcours te Herentals (vanwege de stad Herentals en de Lotto); 
- de omgevingsaanleg te Waregem (vanwege de stad Waregem); 
- de aanleg van een BMX-parcours te Gent (vanwege de stad Gent en de Lotto). 

 
In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan zullen in 2008, zoals beslist door de Vlaamse regering, 
5 Bloso-proefprojecten via een DBFM-constructie worden gerealiseerd, overeenkomstig een 
investeringswaarde van circa 4.600.000 euro, excl. BTW of circa 5.500.000 euro, BTW inbegrepen. 
Volgende projecten komen in aanmerking als proefproject: 

- De bouw van een sporthal te Brugge, in samenwerking met het stadsbestuur; 
- De aanleg van een wildwaterbaan te Hofstade; 
- De bouw van een loods te Hofstade, in samenwerking met vzw Sportmuseum Vlaanderen; 
- De bouw van tennisaccommodaties te Hasselt, in samenwerking met het stadsbestuur en de 

Vlaamse Tennisliga vzw; 
- De aanleg van een open golf te Willebroek. 

 
In de Bloso-begroting is voor de exploitatie van de centra voor 2008 een bedrag voorzien van 3.447.000 euro 
(12.35 08100).  
Voor de aanpassing en verdere uitbouw van de Bloso-centra zoals hierboven omschreven, heb ik in 2008 een 
totaal budget van 4.550.000 euro voorzien (HF 99.11.B). 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008  
t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2004 (%) 

 12.35 08100 Exploitatie Bloso-centra 3.398.000 3.383.000 3.447.000 1% 3.447.000 1%

HF 99 11 B 
 
Vastleggingsmachtiging 
 

3.685.000 4.483.000 4.550.000 23% 4.550.000 23%

 

8.6  Ruimtelijke ordening 

88..66..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
In uitvoering van het actieplan Sport voor Allen werd in 2007 een expert Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu aangeworven door het Bloso. Deze is belast met de studie en opvolging van deze beleidsvelden in 
relatie tot sport. Hij is het “ankerpunt sport, ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur” op het Vlaamse 
niveau. Bovendien speelt hij een actieve rol bij sensibilisering en begeleiding van de partners op de 
verschillende bestuursniveaus en de betrokken sportactoren wat betreft deze thematiek. 
 
In 2007 werd tevens een onderzoeksopdracht gegund voor de bespreking van en de inventarisatie van de 
ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten en knelpunten en/of de gevolgen van het sportbeleid en de 
sportbeleving in Vlaanderen en desgevallend het formuleren van beleidsvoorstellen. Op mijn begroting 2007 
is hiervoor binnen HF 12.23 een budget van 50.000 euro voorzien. 
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De zoektocht naar locaties voor “Permanente omlopen met trainingsfaciliteiten voor lawaaierige sporten” 
ging ook in 2007 verder. Het engagement om per provincie één dergelijk terrein te zoeken, en zo te 
beantwoorden aan de reële behoefte die bestaat om dergelijke sporten te kunnen beoefenen, blijft behouden. 
Hierbij moet wel geëvalueerd of voor de mogelijke locaties een maatschappelijk draagvlak bestaat. 
 
Van de mogelijke locaties die op basis van een behoefteanalyse werden weerhouden voor mogelijke 
uitbreiding of nieuwe inplanting van terreinen voor golf, werd een eerste dossier op 19 juni 2007 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het gaat om de uitbreiding van de golf te Damme. 
 

88..66..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
In 2008 zal de expert Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu binnen het Bloso verder zijn rol spelen. De 
opdrachtnemer voor het onderzoek van ruimtelijke en stedenbouwkundige implicaties voor het sportbeleid 
zal, waar nodig en gewenst, beleidsadviezen formuleren.  
De zoektocht naar gepaste locaties voor golf en ‘lawaaierige’ sporten gaat onverminderd door. 
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99    HHEETT  VVOOEERREENN  VVAANN  EEEENN  VVOOOORRWWAAAARRDDEENNSSCCHHEEPPPPEENNDD  EENN  
  IINNTTEEGGRRAAAALL  TTOOPPSSPPOORRTTBBEELLEEIIDD  

9.1  Algemeen 

99..11..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
In 2007 werd door de topsportmanager en het Bloso het Topsportactieplan Vlaanderen 2016, opgesteld door 
de Stuurgroep in april 2004 en bijgestuurd via het Actieplan Topsport in augustus 2005, verder gerealiseerd. 
In overleg met de federaties met kans op topsportsucces werd de sportspecifieke en disciplinespecifieke 
topsportwerking verder uitgetekend. 
 
In 2007 was op de sportbegroting in totaal 14.004.000 euro voorzien voor de realisatie van de verschillende 
topsportinitiatieven.  
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 11 02 Wedden en toelagen topsport 400.000 85% 

HF 11 04 Salaris en toelagen team 
topsport 235.000 100% 

HF 12 01 Allerhande uitgaven topsport 2.308.000 100% 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor 
topsporters en ondersteunend 100.000 90% 

HF 33 01 Subsidies initiatieven 
topsporters  2.315.000 100% 

HF 41 04 Bijzondere dotatie Bloso 
decreet subsidies topsport 5.202.000 100% 

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 3.419.000 95% 

HF 74 11 Aankoop duurzame goederen 25.000 87% 

TOTAAL 
  

14.004.000
  

 

99..11..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
- De projecten voor de sportwetenschappelijke begeleiding van de elitesporters en beloftevolle jongeren -

opgestart in 2007 – zullen geëvalueerd en geoptimaliseerd worden.  
 
- Voor de sporten met kans op topsportsucces waarvoor de sportwetenschappelijke begeleiding nog niet 

kon geoptimaliseerd worden, zal een project worden uitgetekend. 
 
- De projecten talentdetectie, sportindex en carrièrebegeleiding zullen van nabij opgevolgd worden en 

waar nodig bijgestuurd worden. 
 

- Het opleidingsproject dat de opleidingen “pedagogisch getuigschrift lesgevers topsportscholen” en 
“Trainer B en A” meer moet afstemmen op de topsportnoden zal – via een pilootproject - in 2008 het 
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raamwerk geven van de competenties voor de verschillende cursussen en zal in 2008 een aantal 
universiteiten de kans geven om voor sporttakken met kans op succes het raamwerk sportspecifiek uit te 
bouwen. 

 
- De nieuwe aanpak van de wielerploegen die door de Vlaamse Gemeenschap werden ondersteund, zal 

kritisch opgevolgd worden en indien nodig worden bijgestuurd.  
 

- Het ABCD-project jonge topsporttalenten 2012-2016 zal in 2008 worden ingezet om de beloftevolle 
jongeren optimaal te begeleiden. 

 
Voor de realisatie van de diverse onderdelen van mijn topsportbeleid heb ik voor het Olympische jaar 2008 
een totaal budget van 16.840.000 euro uitgetrokken.  
 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008 
 t.o.v.  
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v.  
2004 (%) 

HF 11 02 
Wedden en 
toelagen 
topsport 

 400.000 2.054.000 413%* 2.054.000 413%*

HF 11 04 
Salaris en 
toelagen team 
topsport 

 235.000 235.000 0%* 235.000 0%*

HF 12 01 
Allerhande 
uitgaven 
topsport 

 2.308.000 2.713.000 18%* 2.713.000 18%*

HF 12 02 
Allerhande 
uitgaven 
topsporters 

 100.000 200.000 100%* 200.000 100%*

HF 33 01 
Subsidies 
initiatieven 
topsporters  

 2.315.000 2.415.000 4%* 2.415.000 4%*

HF 41 04 

Bijzondere 
dotatie Bloso 
decreet 
subsidies 
topsport 

3.889.000 5.202.000 5.741.000 48% 5.741.000 48%

HF 41 07 Dotatie Bloso 
topsport 1.474.000 3.419.000 3.457.000 135% 3.457.000 134%

HF 74 11 
Aankoop 
duurzame 
goederen 

 25.000 25.000 0%* 25.000 0%*

 Oude ba’s 697.000  

 
Extra 
kredieten 
2009 

 700.000 

TOTAAL    6.060.000 14.004.000 16.840.000 178% 17.540.000 190%

* Referentiejaar 2007       
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9.2  Decretale topsportsubsidies  

99..22..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
De topsporttakkenlijst en de indeling in categorieën van de Vlaamse topsportfederaties werd in 2005 
vastgelegd door de Vlaamse Regering voor de Olympiade 2005-2008 en is in 2007 niet gewijzigd. De 
topsportfederaties kregen in 2007 in totaal 5.202.000 euro aan decretale subsidies voor hun werking rond 
topsport. 
 
In 2007 In 2007 werden 12 unisportfederaties voor de organisatie van 3 Wereldkampioenschappen, 6 
Europese kampioenschappen en 19 Wereldbekerwedstrijden gesubsidieerd (decretale subsidies topsport).  
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 41 01 Dotatie Bloso decretale 
subsidies topsport 5.202.000 100% 

 

99..22..22  PPrrooggnnoossee  oovveerr  ddee  bbeelleeiiddssiinnvvuulllliinngg  ttiijjddeennss  hheett  vvoollggeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000088  
 
De decretale subsidiëring van Topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties bedraagt 5.741.000 
euro (HF 41.04 B). Deze dotatie wordt aangewend voor de topsportscholen, voor de voorbereiding en 
deelname aan internationale wedstrijden, voor de organisatie van een WK, EK of WB in Vlaanderen en voor 
de voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen, Wereldspelen, 
Paralympics en EYOD. De verhoging t.o.v. de begroting 2007 heeft hoofdzakelijk te maken met de 
deelname van Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen in Peking. 
 
De decretale subsidies topsport worden in 2008 als volgt aangewend: 
 
- 1.621.000 euro voor de aanvullende subsidies voor Topsportscholen  
- 3.086.000 euro voor de aanvullende subsidies voor voorbereiding en deelname aan internationale 

wedstrijden  
- 237.000 euro voor aanvullende subsidies voor WK, EK, en WB in Vlaanderen 
- 797.000 euro voor aanvullende subsidies voor voorbereiding deelname topsporters aan Olympische 

Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD  
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008 
 t.o.v.  
2007* (%) 

Prognose 
2009 

2009 
t.o.v.  
2007* (%) 

HF 41 04 
Bijzondere dotatie 
Bloso decreet subs. 
topsport 

3.889.000 5.202.000 5.741.000 48% 5.741.000 48%

* Referentiejaar 2007       
 
 
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen  
 
Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven dienen de leerlingen over een topsportstatuut te 
beschikken dat wordt uitgereikt door de selectiecommissie van het topsportconvenant en dit op basis van 
strenge selectiecriteria. In deze selectiecommissie zetelen vertegenwoordigers van de betrokken 
sportfederatie, het BOIC, de topsportexpert en het Bloso. Om een topsportstatuut te bekomen moet men door 
de sportfederatie voorgedragen worden bij de selectiecommissie. Het topsportstatuut geeft bovendien recht 
op een aantal dagen gewettigde afwezigheid voor stages, wedstrijden en tornooien die begeleid worden door 
de sportfederatie. 
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Het onderwijsgedeelte binnen deze specifieke “Topsport”-studierichtingen wordt gefinancierd door het 
departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Het gedeelte topsport binnen het 
onderwijscurriculum dient integraal gefinancierd te worden door de sportfederaties. Dit zijn alle kosten voor 
trainers, begeleiders, verplaatsingen, huur sportinfrastructuur, enz. De subsidiëring van de unisportfederaties, 
die participeren in een topsportschool, maakt deel uit van het integraal topsportbeleid zoals voorzien in het 
decreet van 13 juli 2001 (artikel 26, §2, 2°). 
In het Topsportactieplan Vlaanderen werd een verhoging vooropgesteld van de decretale subsidiëring van de 
topsportscholen teneinde de 12 naschoolse uren topsporttraining en een uitbreiding naar de middenschool 
mogelijk te maken. 
 
Voor het schooljaar 2007-2008 worden er door 17 sportfederaties in 7 topsportscholen 18 sporttakken 
(atletiek, badminton, basketbal, golf, gymnastiek, handbal, judo, schermen, ski, snowboard, taekwondo, 
tafeltennis, tennis, triatlon, volleybal, voetbal, wielrennen en zwemmen) aangeboden. Het spreekt voor zich 
dat ook na de schooluren intens getraind wordt. Daarnaast wordt voor deze leerlingen door de school in 
specifieke studiebegeleiding voorzien. 
638 leerlingen/topsporters in het secundair onderwijs kregen voor het schooljaar 2007-2008 een 
topsportstatuut. Hiervan hebben 575 leerlingen/topsporters zich ingeschreven in een topsportschool waarvan 
376 aangesloten bij een erkende Vlaamse unisportfederatie. In het totaal zijn in het schooljaar 2007-2008 40 
leerlingen/topsporters meer dan in het schooljaar 2006-2007.  
Verder werden er 56 statuten ‘topsportbelofte’ toegekend aan leerlingen in het basisonderwijs. Voor 
gymnastiek 43 en voor tennis 13. 
Niet erkende en/of niet voor topsport gesubsidieerde sportfederaties zoals de Vlaamse Ski en Snowboard 
Federatie (7 leerlingen/topsporters), de Koninklijke Belgische Voetbalbond (182 leerlingen/topsporters) en 
de Vlaamse Vereniging voor Golf (10 leerlingen/topsporters) participeren in het schooljaar met 199 
leerlingen/topsporters in een topsportschool. Dit zijn 25 leerlingen/topsporters meer dan in het schooljaar 
2006-2007. 
 
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan internationale 
wedstrijden  
 
Deze subsidies zijn bestemd voor de geselecteerde sporttakken en de desbetreffende Vlaamse 
unisportfederaties voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden door Vlaamse 
topsporters, met name de elitesporters en de beloftevolle jongeren. 
 
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (WK, EK, en WB in Vlaanderen) 
 
De subsidiëring van de Vlaamse unisportfederaties die internationale competities in het Nederlandse 
taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad organiseren, maakt deel uit van het integraal 
Vlaams topsportbeleid. 
De decretale ondersteuning volstaat in een aantal gevallen niet en wanneer de organisatie dan voldoet aan de 
voorwaarden, kan eventueel via het kanaal Topsport Vlaanderen extra worden ondersteund. 
 
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding deelname van Vlaamse 
topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD  
 
Vermits 2008 een Olympisch jaar is wordt een verhoging van de middelen voorzien t.o.v. de begroting 2007. 
De Olympische spelen en Paralympics 2008 vinden plaats in Peking, wat voor een forse toename van 
verplaatsingkosten van deelnemers en hun begeleiding zal zorgen. Voor de voorbereiding wordt 212.000 
euro voorzien, voor de deelname 585.000 euro.  
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9.3  Projecten topsport 

99..33..11  SSttaanndd  vvaann  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  ddee  bbeeggrroottiinngg  vvaann  hheett  llooppeennddee  bbeeggrroottiinnggssjjaaaarr  22000077  
 
Voor de uitvoering van de verschillende topsportprojecten in 2007 zijn volgende middelen voorzien: 
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 11 02 Wedden en toelagen topsport 400.000 85% 

HF 12 01 Allerhande uitgaven topsport 2.308.000 100% 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor 
topsporters en ondersteunend 100.000 90% 

HF 33 01 Subsidies initiatieven 
topsporters  2.315.000 100% 

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 3.419.000  95% 

 
 
Pool van Toptrainers 
 
In 2007 werd het aantal toptrainers in de Pool van Toptrainers uitgebreid tot 13. 12 van de 13 trainers zijn 
aangesteld voor de voorbereiding van Vlaamse topsporters op selectie en deelname aan de Olympische 
spelen van 2008. Eén toptrainer is aangesteld in functie van de voorbereiding van Vlaamse shorttrackers op 
de Olympische winterspelen van 2010. 
 
Participatie in gemeenschappelijk (ABCD) project “Jonge topsporttalenten – Olympische spelen 2012-2016” 
 
In 2007 werden volgende ABCD-projecten van Vlaamse sportfederaties gefinancierd: Gymnastiek (180.000 
euro), Zwemmen (125.000 euro), Roeien (bi-communautair project voor 180.000 euro), Tafeltennis (70.000 
euro), Tennis (150.000 euro voor het schooljaar 2006-2007), Volleybal (80.000 euro voor het seizoen 2006-
2007), Ski (25.000 euro voor het seizoen 2006-2007), Wielrennen (bi-communautair project voor 330.000 
euro), Judo (80.000 euro) en Atletiek (goedkeuring onder voorbehoud voor maximaal 120.000 euro).  
In totaal is hiervoor binnen HF 41.07 B een bedrag van 1.340.000 euro voorzien. 
  
Projecten ter ondersteuning en begeleiding van de Vlaamse topsportfederaties 
 
De topsportfederaties werden in functie van hun specifieke noden en behoeften ondersteund via 
verschillende projecten op het vlak van bewegingsanalyse, rughygiëne, houdingsperceptie en –sturing, 
plannen en periodiseren, sportpsychologie en letselpreventie. Deze projecten zorgen voor de uitbreiding van 
de kennis en expertise binnen de topsportfederaties en topsportscholen. Hierbij gaat speciale aandacht uit 
naar het verankeren van deze kennis door het opstellen van sportspecifieke cursussen over de betrokken 
onderwerpen, elektronische oefeningenlijsten, … Daar waar nodig wordt gespecialiseerde software of 
apparatuur ter beschikking gesteld van de topsportfederaties. In 2007 werd het Bewegingsplatform opgestart, 
waarbinnen drie zelfstandige trainingsexperten de begeleiding van de topsportfederaties ondersteunen op het 
vlak van bewegingsanalyse, rughygiëne, houdingsperceptie en –sturing en planning en periodisering.  
 
Digitale trainingsagenda  
 
Sinds het schooljaar 2004-2005 wordt in samenwerking met een externe softwarefirma een digitale 
trainingsagenda ter beschikking gesteld van leerlingen/topsporters en individuele topsporters. Met dit 
instrument kunnen online de trainingen van de (leerlingen/)topsporters worden opgemaakt en kan er een 
dagelijkse opvolging van de (leerlingen)topsporters gebeuren. 
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Topsportervolgsysteem 
 
In 2007 werd de ontwikkeling van het Topsportervolgsysteem verder gezet. Dit topsportervolgsysteem stelt 
topsportfederaties in staat relevante gegevens in de ontwikkeling van topsporters (prestaties, testresultaten, 
lichaamskenmerken, jaarplanning, trainingsgegevens, letsels, …) op te volgen en te vergelijken met 
normwaarden en met de gegevens van andere (kandidaat) topsporters (vb. internationale elite). Hierdoor kan 
de (kandidaat) topsporter gerichter gedetecteerd worden en wordt zijn ontwikkeling gerichter gestuurd. 
Daarnaast beoogt het systeem een grote administratieve vereenvoudiging voor de topsportfederaties en de 
andere actoren in het topsportbeleid (Bloso, topsportmanager, BOIC). De topsportfederaties zullen via dit 
systeem veel efficiënter informatie kunnen doorgeven. Aanvragen voor een topsportstatuut A, B of een 
statuut Topsportbelofte lager onderwijs zullen eenvoudig online kunnen worden aangevraagd en beheerd. 
Ook contracten binnen het tewerkstellingsproject Topsport en het Topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs en toegekende statuten, die relevant zijn voor de ontwikkeling van de (potentiële) topsporters, 
zullen online kunnen ingegeven en geraadpleegd worden. 
 
Sportpsychologische begeleiding  
 
In 2006 werd het project ‘Sportpsychologische begeleiding in sportfederaties en/of topsportscholen’ 
opgestart in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Binnen dit project kunnen topsportfederaties 
beroep doen op een sportpsycholoog met jarenlange praktijkervaring om de trainers en de 
sportpsycholo(o)g(en) waarmee ze samenwerken te ondersteunen. De ondersteuning omvat zowel bijsturing 
in de praktijk als het gezamenlijk opmaken van een sportspecifieke ontwikkelingslijn sportpsychologie als 
basis voor de werking van de topsportfederatie inzake sportpsychologische begeleiding. Het project werd in 
2007 verder gezet bij de Vlaamse Tafeltennisliga, de Vlaamse Tennisvereniging, de Vlaamse Volleybalbond 
en de Vlaamse Zwemfederatie en opgestart bij de Vlaamse Judofederatie, de Wielerbond Vlaanderen, de 
Vlaamse Basketbalbond. Binnen de Vlaamse Atletiekliga werd het project voortgezet en uitgebreid naar de 
topsportschool in Hasselt. Daarnaast werd de bestaande werking van sportpsychologen binnen de 
topsportscholen en voor de Vlaamse Liga Gehandicaptensport verder uitgebouwd. 
 
Letselpreventie  
 
Binnen het project letselpreventie/performance-stability werden in 2007 de Vlaamse Volleybalbond, de 
Vlaamse Tennisvereniging, de Vlaamse Basketbalbond, de Vlaamse Handbalvereniging, de Vlaamse 
Atletiekliga, de GymnastiekFederatie Vlaanderen, de Vlaamse Badmintonliga, de Vlaamse Vereniging voor 
Golf (eigen kosten), de Vlaamse Taekwondobond en de Vlaamse Tafeltennisliga begeleid. De paramedici en 
medici (sportartsen en sportkinesitherapeuten) werkzaam binnen de topsportfederaties en topsportscholen 
kregen specifieke bijscholingen in het opstellen van een persoonlijk motorisch bilan en het opstellen en 
begeleiden van een blessurepreventieprogramma van (kandidaat) topsporters. Dit gebeurde aan de hand van 
de internationaal hoog aangeschreven opleiding Performance-stability, via individuele bijsturing in de 
praktijk en bijsturing in groep door een domeinexpert met jarenlange ervaring.  
Het proefproject ‘Sportverzorging/Letselregistratie’ werd verder uitgevoerd. Daarin werd een 
sportkinesitherapeut dagelijks voor een beperkte duur (afgestemd op het aantal leerlingen) ter beschikking 
gesteld van één topsportschool (waarbinnen verschillende topsportfederaties participeren) voor het uitvoeren 
van enerzijds sportverzorging en anderzijds letselregistratie en -opvolging. In het kader van de 
sportverzorging voert de sportkinesitherapeut de noodzakelijke sportverzorging uit: eenvoudige handelingen 
als het verzorgen van een schaafwonde of het aanleggen van tape, die anders de beschikbare tijd voor echte 
paramedische verrichtingen (sportkinesitherapie) beperken en de kwaliteit ervan hypothekeren. In het kader 
van de letselregistratie registreert hij de opgetreden letsels en volgt er de evolutie in op. De bekomen 
informatie – een sportspecifieke en leeftijdsspecifieke letselepidemiologie binnen de verschillende 
topsportscholen – is noodzakelijk om letselpreventie gericht bij te sturen. Het project werd ter beschikking 
gesteld van de topsportschool Wilrijk (Vlaamse Tennisvereniging, Vlaamse Badmintonliga, Vlaamse 
Taekwondobond) en Hasselt (Vlaamse Handbalvereniging, Vlaamse Atletiekliga). 
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Talentdetectieproject 1 
 
In functie van de noden en op vraag van de topsportfederaties, werd expertise ter beschikking gesteld bij het 
inhoudelijk en praktische vorm geven of optimaliseren van de werking betreffende talentdetectie, -selectie en 
ontwikkeling. Ook werd aandacht besteed aan de uitvoering in de praktijk. Dit project heeft dus aanvullende 
doelstellingen aan het project “talentdetectie 2” dat verderop in de tekst aan bod komt en waarin zowel het 
detecteren van nieuw talent als het bewaken van de instroom van de topsportscholen aan bod komen. 
 
Financiering coördinatoren topsport 
 
Het decreet op de Sportfederaties bepaalt dat enkel die topsportfederaties die participeren in een 
topsportschool, recht hebben op subsidies voor het aanstellen van een topsportcoördinator, die moet voldoen 
aan de diplomavereisten die vastgelegd zijn in het algemene uitvoeringbesluit. In functie van de noden tot 
sturing en coördinatie van het topsportbeleid binnen de topsportfederaties, heb ik beslist uitzonderlijk een 
aantal coördinatoren topsport te financieren, wanneer de betrokken sportfederatie of coördinator topsport niet 
voldeden aan de decretale voorwaarden tot subsidiëring: 
De aanstelling van Gella Vandecaveye als topsportcoördinator van de Vlaamse Judofederatie, de aanstelling 
van Luc Ameloot als topsportcoördinator van de Vlaamse Yachtingfederatie, de aanstelling van Karen 
Opdencamp (voltijds - Vlaamse Liga Gehandicaptensport) en van Tom Coeckelberghs (halftijds - Vlaamse 
Ski en Snowboard Federatie), werden verder gefinancierd vanuit de werkingsmiddelen topsport. 
 
Tewerkstellingsproject Topsporters (beloftevolle jongeren en elitesporters) 
 
Topsport is steeds minder combineerbaar met andere deeltijdse of voltijdse engagementen (werken of 
studeren). Het noodzakelijke trainingsvolume en programma van internationale stages en wedstrijden om 
concurrentieel te blijven op topniveau, vereist in de meeste gevallen een voltijds engagement van de 
topsporter. Vanuit deze zorg werd het Topsport Tewerkstellingsproject (GESCO project met 
maximumpremie) opgestart als eerste maar belangrijke stap naar een volwaardig sociaal statuut van de 
Vlaamse topsporter. Via dit tewerkstellingsproject werden op het Bloso 37 Vlaamse Topsporters 
tewerkgesteld in 2007. In 2007 werd er extra ruimte gecreëerd voor 20 extra contracten bij het departement 
CJSM. Onder andere voor de Vlaamse wielerploegen, Atletiek Vlaanderen, Eventing Vlaanderen en 
Beachvolleybal Vlaanderen worden 78 atleten tewerkgesteld.  
 
Het toekennen van tewerkstellingscontracten voor topsporters op basis van het niveau van de atleet (niet 
volgens diploma) en waar prestaties op belangrijke competities (OS, WK, EK, Wereldspelen, …)  kunnen 
beloond worden met een premie, bleek administratief niet eenvoudig te realiseren. In 2007 werd er zeer 
intensief samengewerkt met de kabinetten en administraties van Werk en Bestuurszaken en dit om deze 
doelstellingen vanaf 2008 te kunnen realiseren. Aan deze hervorming zal een ruimere return van de atleten 
aan het topsportklimaat gekoppeld worden. 
 
Het al of niet opnieuw opnemen van bepaalde topsporters in dit tewerkstellingsproject na afloop van hun 
contract, heeft te maken met de geleverde prestaties getoetst aan de concrete resultaatsverbintenis in hun 
contract alsook de doelstelling en het programma van de topsporter voor de nieuwe periode van het contract. 
Diegenen die stoppen met topsport, verdwijnen uiteraard uit dit project. Dit topsportproject biedt dus geen 
oplossing voor het “zwarte gat” waarin topsporters na hun sportcarrière dreigen terecht te komen. Hiervoor 
startte ik in 2007 het project “carrièrebegeleiding” op. 
 
 Voor het project tewerkstelling Topsporters is op HF 11.02 B in 2007 een bedrag van 400.000 euro 
uitgetrokken. In deze contracten zullen specifieke voorwaarden worden toegevoegd met betrekking tot 
visibiliteit van Vlaanderen. 
 
Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs 
 
Topsport kan in de meeste gevallen slechts gecombineerd worden met hogere studies wanneer het 
studiecurriculum kan gespreid worden door middel van een individueel leertraject. Ook binnen de BAMA-
structuur is dergelijke flexibiliteit mogelijk. Hierdoor wordt de kans op slagen groter, maar het volledige 
curriculum langer Dit betekent dat de topsporter/student, en/of diegene wie hij/zij ten laste is, over een 
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langere periode dan normaal met hoge studiekosten zit en inkomen derft door een latere intrede op de 
arbeidsmarkt. Maatregelen moeten er dus op gericht zijn om (1) de kosten verbonden aan de topsport te 
dragen, (2) de kosten verbonden aan het uitwerken en begeleiden van een individueel studietraject te 
compenseren en (3) in een vervangend inkomen te voorzien ter compensatie van de hogere studiekosten en 
het uitstel van een beroepsinkomen. 
Om die redenen kwam het “Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs” tot stand, wat er toe heeft geleid dat 
de combinatie van topsport en studie in het hoger onderwijs werd geoptimaliseerd. Topsporters worden zo 
niet alleen aangemoedigd maar krijgen ook maximale kansen om een studiecarrière in het hoger onderwijs 
aan te vangen, en succesvol te voltooien, en uitzicht te krijgen op een latere succesvolle beroepscarrière. 
 
Het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs is als dusdanig een structureel en volwaardig alternatief voor 
het Tewerkstellingsproject Topsport, ten behoeve van de topsporter/student. Deze topsporters/studenten 
ondertekenen een arbeidscontract met het Bloso, waarbij de wedde sinds 1/1/2006 100% bedraagt van de 
gangbare barema’s, afhankelijk van het diploma, in een deeltijdse tewerkstelling (80%). Het Bloso betaalt 
aan de betrokken onderwijsinstelling, die verondersteld wordt de noodzakelijke studie- en examenfaciliteiten 
te verlenen, een bedrag van maximum 3.000 euro voor de studiebegeleiding. Door het BOIC wordt voor deze 
topsporters/studenten (enkel voor Olympische disciplines) voor hun topsportprogramma een budget van 
maximum 20.000 euro per topsporter/student per academiejaar voorzien. Indien nodig wordt de 
ondersteuning aangevuld met de werkingsmiddelen topsport. 
 
De topsporters/studenten van de categorie Beloftevolle Jongeren ondertekenen een arbeidscontract met het 
Bloso, waarbij de wedde sinds 1/1/2006 100% bedraagt van de gangbare barema’s, afhankelijk van het 
diploma, in een deeltijdse tewerkstelling (50%). De betrokken onderwijsinstelling krijgt een bedrag van 
maximaal 3.000 euro voor de studiebegeleiding. Door het BOIC wordt voor deze topsporters/studenten 
(enkel voor Olympische disciplines) van de categorie Beloftevolle Jongeren voor hun topsportprogramma 
een budget van maximaal 7.200 euro per topsporter/student per academiejaar voorzien. Wanneer dit 
onvoldoende blijkt te zijn om de jaarplanning van de topsporter/student te realiseren, wordt er bijgepast 
vanuit de werkingsmiddelen topsport. 
In het academiejaar 2006-2007 werden 18 topsporters/studenten (8 Elitesporters en 10 Beloftevolle 
Jongeren) in dit project opgenomen. Voor dit project werd in 2007 binnen HF 41.07 260.000 euro voorzien. 
 
Topsportprojecten van het Steunpunt Sport 
 
De vertaling van de topsportprojecten van het Wetenschappelijk Steunpunt Sport naar het veld gebeurt via 
een extra ondersteuning vanuit de werkingsmiddelen topsport. In 2007 werd hiervoor een bedrag van 96.000 
euro uitgetrokken.  
Hierdoor krijg ik de zekerheid dat atleten, trainers en beleidsmakers de onderzoeksresultaten ook 
daadwerkelijk zullen kunnen gebruiken in het veld.  
 
Hoogte- en klimaatkamer  
 
Binnen Topsport ABC, het Topsportbegeleidingscentrum van de K.U.Leuven, werd een hoogte- en 
klimaatkamer geïnstalleerd voor topatleten. De trainingsruimte werd officieel in gebruik genomen op 26 
maart 2007, en wordt momenteel reeds door atleten uit diverse disciplines (wielrennen, triatlon, atletiek, 
kajak, schermen) intensief gebruikt voor specifieke hoogtetrainingen.  
 
Het doel van deze ruimte is om de atleten voor te bereiden op grote internationale competities. Eliteatleten 
van de Vlaamse Overheid kunnen volledig gratis gebruik maken van deze trainingskamer. Ik ben overtuigd 
dat de mogelijkheden van dergelijke hoogte- en klimaatkamer een grote meerwaarde zal betekenen in het 
streven naar uitzonderlijke sportprestaties. Hiervoor heb ik in 2007 een bedrag van 102.540 euro 
uitgetrokken. 
 
Voeding en voedingssupplementen  
 
Er bestaat momenteel een grote nood naar specifiek advies in verband met het optimaal gebruik van 
voedingssupplementen bij topatleten. Tegelijk is er een gebrek aan kennis bij atleten in verband met optimale 
compensatie van vochtverlies en elektrolytenverlies tijdens inspanningen van lange duur. Nochtans kan dit 
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op de Olympische Spelen van Peking in tal van disciplines een prestatiebepalende factor zijn. In 2007 werd 
dit probleem dan ook op een gestructureerde manier en op individuele basis aangepakt bij de Olympische 
selecties. Eliteatleten van de Vlaamse Overheid kunnen van dit project volledig gratis gebruik maken. In 
2007 heb ik hiervoor een bedrag van 77.942 euro uitgetrokken. 
 
Project roeien  
 
De roeisport behoort tot de categorie van de krachtuithoudingssporten (middenlange duur) waarbij kracht en 
uithoudingsvermogen tot een optimum moeten worden getraind in functie van de voortstuwing van de 
roeiboot, die onderworpen is aan de wetten van de fysica.  
Bovendien zijn biomechanische parameters van belang voor het samenstellen van een ploegboot (zelfde stijl, 
techniek en krachtverloop), alsook om de roeistijltechniek te optimaliseren. In deze context zullen er, naast 
de welbekende lactaatanalyses en hartfrequentiemetingen, biomechanische analyses uitgevoerd worden 
tijdens training om het trainingsproces in de juiste richting te sturen en optimale biologische aanpassingen te 
induceren om tot topprestaties op internationaal niveau te komen. Hiervoor is in 2007 een bedrag van 
105.000 euro uitgetrokken. 
 
Project kajak, judo, triatlon en  zwemmen  
 
De sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van de elitesporters, beloftevolle jongeren en 
topsportschool leerlingen van deze sporten konden een stuk professioneler en meer sportspecifiek aangepakt 
worden. Dit heb ik gerealiseerd door per sporttak een op maat uitgetekend project - waar alle specialisten de 
handen in elkaar steken – op te starten. Hiervoor is in 2007 een bedrag van 463.608 euro uitgetrokken. 
 
In de nabije toekomst wordt de sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van andere sporten 
geanalyseerd en indien nodig bijgestuurd. 
 
Project wielrennen  

 
De optimale fietspositie wordt bepaald door een optimale combinatie van aërodynamische positie en de 
positie met optimale kracht/vermogen. Het is de bedoeling een meetinstrument te ontwikkelen, dat een 
enorme meerwaarde zou betekenen voor de renners. Ook voor triatlon en duathlon betekent dergelijke tool 
een bijkomende troef.  
 
Talentdetectieproject 2  
 
Het talentdetectieproject 2, dat in samenwerking met de UG loopt, zal: 

- De testbatterij voor het testen van fysieke en motorische vaardigheden omlijnen 
- De testbatterij uittesten bij 8000 schoolgaande kinderen van het basisonderwijs 
- De instroom van de topsportscholen bewaken via een analyse van de sportspecifieke testbatterijen van 

de federaties en het afnemen van de eigen testbatterij. 
 
Tijdens de realisatie van dit project zal er systematisch geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden. Dit 
project moet leiden tot een performant talent detectiesysteem op maat van Vlaanderen. Hiervoor is in 2007 
een bedrag van 255.367 euro uitgetrokken. 
 
Jeugdtopsportindex  
 
Het principe van de ontwikkelingslijnen en leerfases werd al meerdere malen besproken en het belang bij het 
selecteren van de ‘echte’ talenten is eindelijk aanvaard. De meeste federaties blijken echter niet in staat om 
dit op eigen initiatief te realiseren. Vandaar dit project dat talent opspoort en de vorderingen op een efficiënte 
manier evalueert met het oog op doorstroming naar de absolute top. Men zal dus m.a.w. trachten om de 
semi-talenten te onderscheiden van de ‘echte toptalenten’ om op die manier doelgerichter te kunnen 
investeren. Tegelijkertijd zal de Vlaamse topsportindex voor de jeugd een beeld geven van de prestaties van 
de jongeren, zowel algemeen als sportspecifiek. Hiervoor is in 2007 een bedrag van 12.210 euro 
uitgetrokken. 
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De projecten ‘talentdetectie’ en ‘jeugdtopsportindex’ zullen voor elkaar een ondersteunende betekenis 
hebben. 
 
Carrièrebegeleiding  
 
Ik doe er alles aan om de Vlaamse geselecteerde elitesporters en beloftevolle jongeren optimale 
sportprogramma’s te kunnen aanbieden en hun sportcarrière en na-carrière zo gunstig mogelijk te laten 
verlopen. Succesvolle sportlanden realiseren deze laatste doelstellingen via een project 
“carrièrebegeleiding”. Dergelijk project is geen parallel circuit naast de werking van de federaties, maar is 
aanvullend en ondersteunend. 
 
In eerste instantie focussen we op de begeleiding van elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge talenten 
die doorgedreven sportprogramma’s koppelen aan studies. Het project moet deze dubbele opdracht 
begeleiden, faciliteren en optimaliseren zodat: 
 

- er betere studie- en sportresultaten kunnen bereikt worden 
- er zo weinig mogelijk problemen zullen opduiken 
- de mogelijke valkuilen tijdig kunnen ingeschat worden en er passende oplossingen worden 

aangereikt 
- …  

 
In een tweede fase zal het project zich toespitsen op de na-carrière van atleten; Hiervoor in 2007 een bedrag 
van 53.063 euro uitgetrokken. 
 
Het opleidingsproject dat de opleidingen “pedagogisch getuigschrift lesgevers topsportscholen” en “Trainer 
B en A” meer moet afstemmen op de topsportnoden werd in 2007 opgestart en zal in 2008 op volle toeren 
draaien. 
 
De wielerploegen  
 
De werking van de door de Vlaamse Gemeenschap ondersteunde wielerploegen, werd grondig geëvalueerd 
en bijgestuurd. De plaats in het landschap werd – in overleg met de Wielerbond Vlaanderen - 
geherdefinieerd maar ook de trainingssturing en -begeleiding van de renners zal in de toekomst via een 
ondersteuningsproject met de KU Leuven worden opgevolgd. Hiervoor is  in 2007 een bedrag van 450.000 
euro uitgetrokken. 
 
Atletiek Vlaanderen  
 
Met het project Atletiek Vlaanderen bied ik, binnen de verschillende disciplines van de atletieksport, een 
kans aan beloftevolle jongeren. De elitesporters worden ondergebracht in het contingent Bloso-GESCO’s, de 
beloftevolle jongeren worden ondergebracht in het contingent van het departement CJSM. Daar waar de 
contracten vroeger deels via het dept werkgelegenheid en deels via het dept CJSM werden afgesloten, 
worden ze in de toekomst via een budgetoverheveling allemaal via het functioneel bevoegd departement 
CJMS geregeld. Dit garandeert een meer coherente, efficiënte en betere aansturing op sportieve resultaten. Ik 
heb voor dit project in 2007 een bedrag van 135.000 euro uitgetrokken. 
 
Eventing Vlaanderen  
 
De paardensport is zeer complex en dit omwille van de combinatie ruiter – paard waar het paard een 
dominante plaats inneemt in de succeskansen van de ruiter. Iedere discipline heeft haar eigen aanpak nodig. 
In eventing halen we met Karin Donckers de absolute top. Het project geeft de noodzakelijke middelen om 
de professionele werking die Karin al heeft uitgebouwd nog verder uit te bouwen waardoor succes op lange 
termijn tot de grote mogelijkheden behoort. Jonge talentrijke eventingruiters worden ook mee opgenomen in 
dit project zodat zij kunnen genieten van de rijke ervaring van Karin. Hiervoor is in 2007 een bedrag van 
72.500 euro uitgetrokken. 
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Beach volleybal Vlaanderen  
 
Liesbet Mouha en Liesbeth Van Breedam zijn twee profspeelsters die bereid waren het zaalvolleybal te 
ruilen voor beach volleybal. Zij willen alles op alles te zetten om een selectie voor de Olympische Spelen in 
Peking 2008 af te dwingen. Analyse van de mogelijkheden toonde aan dat dit geen onmogelijke doelstelling 
is en daarom werd er rond deze twee atleten een project uitgetekend. Hiervoor is in 2007 een bedrag van 
15.000 euro uitgetrokken. 
 
Het Vlaams (top)sportfonds 
 
Dit fonds kende jammer genoeg een valse start. De verschillende private initiatiefnemers die bereid 
gevonden waren zich achter dit project te zetten, moesten - omwille van verandering in hun 
beroepsactiviteiten – afhaken. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een alternatief. Hiervoor is in 2007 een 
bedrag van 100.000 euro voorzien. 
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De uitvoering van mijn Topsportactieplan wordt in 2008 door Bloso en de topsportmanager verder gezet 
door: 
 

- Het optimaliseren en professionaliseren van de topsportstructuur binnen de topsportfederaties; 
- Het realiseren van een trainingscentrum voor elke topsporttak (met geïntegreerde topsportschool 

binnen het trainingscentrum); 
- Het realiseren van een tewerkstellingsproject jeugdtrainers in functie van talentscouting, 

talentdetectie en talentontwikkeling; 
- Het verder scherper stellen van de selectiecriteria (topsportbeloften, leerlingen/topsporters, 

beloftevolle jongeren en elitesporters) op basis van de ontwikkelingslijn per sporttak/discipline; 
- De verdere uitbreiding van de Pool van Toptrainers; 
- Het uitwerken van een specifiek project voor de Olympische ploegsporten; 
- Het verder uitbouwen van het Vlaams coachesplatform; 
- Het verder zetten van de begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties inzake 

talentdetectie en talentontwikkeling, topsportervolgsysteem, trainingstechnische begeleiding, 
plannen en periodiseren, digitale beeldvorming, mentale begeleiding, medisch-paramedische 
begeleiding;  

- Het verderzetten van de participatie in de ABCD-projecten (740.000 euro); 
- De tewerkstellingsprojecten topsport (2.054.000 euro); 
- Het topsportstudentenproject (260.000 euro); 
- De verdere uitbouw van de projecten van 2007: 

• Topsportprojecten van het Wetenschappelijk Steunpunt Sport (75.115 euro). 
• Hoogte- en klimaatkamer (6.900 euro voor onderhoudskosten) 
• Voeding en voedingssupplementen (76.050 euro) 
• Project roeien (89.500 euro) 
• Project kajak, judo, triatlon, zwemmen ( 483.075) 
• Project wielrennen 
• Talentdetectie (255.367 euro) 
• Jeugdtopsportindex (40.000 euro) 
• Carrièrebegeleiding  (120.000 euro) 
• Wielerploegen Vlaanderen (400.000 euro) 
• Atletiekploeg Vlaanderen (135.000 euro) 
• Eventing Vlaanderen (90.000 euro) 
• Beach volleybal Vlaanderen (15.000 euro) 

- Nieuwe sporttakoverschrijdende en sportspecifieke sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten;  
- Projecten om de sportspecifieke competenties van de Trainer A en B en de topsportschooltrainer te 

omlijnen en de opleiding te verbeteren.(120.000 euro). 
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De realisatie van de verschillende projecten topsport is in 2008 voorzien binnen volgende 
begrotingsallocaties: 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008 
 t.o.v.  
2007* (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v. 
2007* (%)

HF 11 02 Wedden en toelagen 400.000 2.054.000 413% 2.054.000 413%

Hf 12 01 Allerhande uitgaven 
topsport 2.308.000 2.713.000 18% 2.713.000 18%

HF 12 02 
Allerhande uitgaven 
voor topsporters en 
ondersteunend 

100.000 200.000 100% 200.000 100%

HF 33 01 Subsidies initiatieven 
topsporters  2.315.000 2.415.000 4% 2.415.000 4%

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 3.419.000 3.457.000 135% 3.457.000 135%

* Referentiejaar 2007       
 

9.4  Ondersteuning topsportevenementen 
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Naast de decretaal toegekende subsidies aan WK-, WB en EK-evenementen geef ik ook een ondersteuning 
aan topsportevenementen die Vlaanderen een internationale uitstraling geven en de kans bieden aan 
elitesporters en beloftevolle jongeren om in Vlaanderen op internationaal niveau in competitie uit te komen. 
Gelet op het feit dat de topsportwerking een grote evolutie ondergaat en gegeven dat het aantal aanvragen 
van jaar tot jaar toeneemt, drong zich in 2007 een andere aanpak op. De kredieten versnipperen over diverse 
grote, minder grote tot zelfs kleine manifestaties bleek geen efficiënte werkwijze. Dit werd in het verleden 
ook al opgemerkt door de controle-instanties die advies moeten verstrekken over de besteding van de 
Vlaamse overheidsmiddelen. Daarom heb ik in 2007 de criteria aangepast. Het aantal manifestaties werd 
beperkt tot de grote manifestaties die een hoge sportieve waarde, deelname van de internationale top en grote 
uitstraling naar een breed publiek kunnen garanderen. “Topsport Vlaanderen” is een kwaliteitslabel, en kan 
die hoge kwaliteitsquotering en de aanzienlijke kwaliteitszorg alleen handhaven door resoluut voor grote 
manifestaties te kiezen.  
 
In het kader van de “Topsport Vlaanderen-evenementen” werden in 2007, op basis van de nieuwe criteria, 
een veertigtal organisaties financieel ondersteund. Het betrof manifestaties gespreid over verschillende 
sporttakken en disciplines. Tot de belangrijkste “Topsport Vlaanderen”-evenementen behoren de 
wielerklassieker “Ronde van Vlaanderen”, de internationale atletiekmeeting “Memorial Van Damme”, de 
Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder, de Kerstjumping van Mechelen, het belangrijke 
vrouwentennistornooi “Diamond Games” in Antwerpen, de belangrijkste veldritten in Vlaanderen, aantal 
gerenommeerde turnmanifestaties, …. 
 
Deze Vlaamse topsportevenementen hebben een wervend effect voor de sporttak in het bijzonder en sport in 
het algemeen. Ze moeten uitstraling en kwaliteitsvolle ondersteuning geven aan de Vlaamse topatleten en 
groeikansen aan Vlaamse talentvolle jongeren. Tevens zijn deze topsportmanifestaties een middel om de 
naambekendheid van Vlaanderen internationaal te realiseren. 
 
Binnen HF 33.01 B heb ik voor de ondersteuning van de Topsport Vlaanderen-evenementen een bedrag van 
1.100.000 euro voorzien.  
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Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 33 01 B Subsidies initiatieven 
topsporters  2.315.000  100% 
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In het kader van de “Topsport Vlaanderen-evenementen” zullen in 2008 voor het toekennen van subsidies 
dezelfde criteria worden behouden. Ik merk immers dat het sterker profileren van deze middelen naar de 
echte grote en belangrijke evenementen, die veel media uitstraling en aandacht voor de topsport genereren, 
een goede keuze is. Een extra criterium ‘Evenementen die passen in het topsportbeleid‘ zal worden 
toegevoegd. In 2008 voorzie ik voor deze initiatieven een totaal bedrag van 1.100.000 euro binnen HF 
33.01.B. 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008 
 t.o.v.  
2007* (%) 

Prognose 
2009 

2009  
t.o.v. 
2007* (%) 

HF 33 01B Subsidies initiatieven 
topsporters  2.315.000 2.415.000 4% 2.415.000 4%

* Referentiejaar 2007       
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1100    HHEETT  VVRRIIJJWWAARREENN  VVAANN  DDEE  IINNTTEEGGRRIITTEEIITT  VVAANN  SSPPOORRTT  OOPP  AALLLLEE  
  NNIIVVEEAAUUSS  

10.1.  Het vrijwaren van de integriteit van de sport 
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Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw hebben op mijn vraag in 2006 de campagne “Sport op 
Jongerenmaat” invulling gegeven. De kick off van deze campagne was het symposium “Sport op 
Jongerenmaat”, waarop sportfederaties, scholen, overheidsinstanties, media en sponsors van gedachten 
wisselden over 6 ethische thema’s in de jeugdsport. Elke werkgroep formuleerde op basis van de Panathlon 
Verklaring een aantal beleidsaanbevelingen die zij als sector wil nemen om de verklaring te kunnen 
toepassen. Daarnaast werd in dezelfde huisstijl ook de website Sport op Jongerenmaat gerealiseerd 
(www.sportopjongerenmaat.be). Een mooie folder voor trainers en leerkrachten bundelde een aantal 
praktische tips om sport meer op maat van kinderen en jongeren te maken. Ook tijdens de Dag van de 
Trainer werd binnen het thema “Maximale participatiekansen voor jongeren” aandacht besteed aan de 
thematiek. Dit project werd gerealiseerd met middelen uit 2006. 
 
In 2007 gaf ik opdracht om een inleidende studie te maken over mogelijke beleidsinterventies rond ethisch 
verantwoord sporten. Bovenop de meer sensibiliserende aanpak zoals voorzien in campagnes zoals "Sport op 
jongerenmaat", of het charter tegen homofobie in de sport, beoog ik een decretale verankering van een aantal 
mechanismen om ethische mistoestanden in de sport het hoofd te bieden.  
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Een aantal aanbevelingen uit de campagne werd intussen structureel ingebouwd. Zo wordt in het 
opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool bijzondere aandacht besteed aan een ethisch verantwoorde 
omkadering van jongeren. Als thema van de impulssubsidies uit mijn nieuwe Sport voor Allen decreet, heb 
ik gekozen voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding.  
 
In 2008 zal ik het decreet medisch verantwoord sporten uitbreiden met een luik ethisch verantwoord sporten. 
Het is de bedoeling dit aangevulde MVS-EVS-decreet uiterlijk in het najaar 2008 door het Vlaams Parlement 
te laten goedkeuren. 
 

10.2  Het promoten van een gezonde sportbeoefening en 
 lichaamsbeweging 
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Als Vlaams minister van Sport heb ik de nodige initiatieven voorzien om de huidige regelgeving Medisch 
Verantwoord Sporten op vlak van dopingbestrijding in overeenstemming te brengen met de reglementering 
van het wereldantidopingagentschap (WADA) en de UNESCO.  
Hierbij werd geopteerd voor een gefaseerde aanpak. Op internationaal vlak werd op 28 maart 2007 het 
decreet houdende instemming met de internationale conventie van de UNESCO tegen het dopinggebruik in 
de sport en zijn bijlagen unaniem aangenomen door het Vlaamse Parlement. Deze conventie zorgt voor een 
wettelijk kader waarbinnen alle regeringen maatregelen kunnen nemen om doping uit de sport te bannen en 
verder een bijdrage te kunnen leveren tot een harmonisering van de strijd tegen doping wereldwijd. 
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Het ratificatiebesluit werd op 4 mei 2007 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het Vlaamse 
bekrachtiginginstrument zal gelijktijdig met de bekrachtiginginstrumenten van de andere bevoegde 
gemeenschappen worden neergelegd bij de depositaris, zijnde de UNESCO. 
 
Naar aanleiding van de bespreking van dit instemmingsdecreet met de internationale conventie van de 
UNESCO tegen het dopinggebruik in de sport, kondigde ik al aan dat ook de interne Vlaamse regelgeving, 
het huidige decreet ‘medisch verantwoord sporten’ en het uitvoeringsbesluit, volledig zou worden aangepast. 
Een volledig nieuw decreet Medisch Verantwoord Sporten werd op 4 juli 2007 door de plenaire vergadering 
van het Vlaams Parlement unaniem aangenomen. Dit decreet vormt het sluitstuk van deze gefaseerde 
aanpak. De nieuwe regelgeving is volledig in overeenstemming met de verplichtingen van de WADA-code 
en de UNESCO-conventie tegen het dopinggebruik in de sport. 
 
Nieuw in het decreet is dat, op het gebied van disciplinaire aangelegenheden, naar een taakverdeling 
gestreefd wordt tussen de sportverenigingen en de overheid. De eerste worden volledig geresponsabiliseerd 
ten aanzien van de elitesporter terwijl de tweede verantwoordelijk blijft voor de andere sporters. Maar zowel 
de elitesporters als de breedtesporters worden op basis van dezelfde reglementering van het WADA 
beoordeeld. Het decreet legt niet op hoe de sportvereniging in concreto zijn disciplinaire procedure voor hun 
elitesporters moet kunnen organiseren. Zo kunnen sportverenigingen beslissen om hun elitesporters te laten 
berechten door een op basis van een gezamenlijk initiatief opgericht disciplinair orgaan. 
De gedeeltelijke depenalisering van dopingpraktijken voor sporters werd behouden. Het is echter niet de 
bedoeling om hiermee afbreuk te doen aan de federale drugwet van 24 februari 1921. Het gaat om een 
decretale depenalisering die enkel geldig is voor sporters ter gelegenheid van hun voorbereiding op of hun 
deelname aan een sportmanifestatie en niet voor begeleiders. Het decreet bevestigt derhalve de zeer 
waardevolle bijdrage die het gerecht via een strafrechtelijke aanpak kan leveren in het bestrijden van de 
dopingproblematiek, onder meer door het aanpakken van het drugprobleem en de georganiseerde handel in 
verdovende middelen. 
 
Om de Vlaamse sporter optimaal te informeren rond medisch verantwoord sporten worden er twee websites 
ter beschikking gesteld van de sportbeoefenaar.  
De website www.dopinglijn.be  informeert de sportbeoefenaar op het vlak van dopingbestrijding. De website 
dopinglijn wordt regelmatig herwerkt. Via mail kunnen alle actoren terecht met hun vragen in verband met 
doping en de geldende dopingreglementering in Vlaanderen. De aanvraagformulieren voor het bekomen van 
een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak’ zijn eveneens beschikbaar. Via de website 
www.gezondsporten.be worden gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging gepromoot. De belangrijkste 
onderwerpen op de website zijn training, letselpreventie, sportvoeding, blessures en sportmedische keuring. 
Folders, affiches en een communicatiecampagne met tv-spot werden op ruime schaal verspreid om deze 
websites onder de aandacht te brengen. In samenwerking met het departement Onderwijs werd een folder 
‘jeugd en doping’ aan 200.000 jongeren tussen 15 en 18 jaar bezorgd. Dit gebeurde via het tijdschrift 
MAKS. 
MVS-informatiesessies voor alle leerlingen van de verschillende topsportscholen werden georganiseerd. 
Deze sessies hebben als doel om preventief leerlingen/topsporters samen met hun ouders in te lichten over 
gezond sporten, doping en de na te leven procedures aangaande mogelijke dopingcontroles naar aanleiding 
van het nieuw decreet Medisch Verantwoord Sporten. 
De financiering van het WADA via een bijdrage heeft tot doel de werking van dit internationaal orgaan 
verder te perfectioneren. WADA promoot en coördineert op internationaal niveau de strijd tegen doping in al 
zijn vormen. 
 
Voor de sportmedische keuring en begeleiding van getalenteerde sportbeoefenaars wordt een nieuwe 
formule uitgewerkt om keuringscentra te erkennen en jaarlijks te voorzien van een subsidie. Deze formule 
bestaat uit een vaste toelage en een variabele toelage die beiden gebaseerd zijn op het aantal gekeurde en 
medisch begeleide topsporters op jaarbasis. De keuringscentra bewaren de gegevens van deze sporters in een 
uniform elektronisch dossier. De variabele toelage verzekert beloftevolle jongeren van hoogstaande 
sportmedische keuring en begeleiding in functie van de gezondheid van de jonge sporter. 
Naast deze toelage kan er ook een projecttoelage verleend worden aan de erkende en gesubsidieerde 
keuringscentra. Projecten met betrekking tot het aanbieden van een accommodatie voor hypoxietraining om 
atleten toe te laten zich optimaal voor te bereiden op de Olympische Spelen van Peking 2008, een project 
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over letselpreventie in de sport en een voorstel voor het ontwikkelen van een ‘on-line’ voedingsdagboek 
werden gesubsidieerd. 
 
De Coördinatieraad Medisch Verantwoord Sporten is een overlegorgaan tussen de gemeenschappen en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met als doel een hechtere samenwerking tot stand te brengen 
tussen de gemeenschappen op het vlak van de medisch verantwoorde sportbeoefening. De Vlaamse Regering 
heeft op 11 mei 2007 een nieuwe vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap benoemd. 
Een bilateraal protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse 
Gemeenschap zal worden afgesloten met als doel de dopingbestrijding in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad verder te implementeren. 
 
Voor de uitvoering van mijn beleid rond medisch verantwoord sporten was in 2007 een totaal bedrag van  
1.889.000 euro voorzien op de begrotingsallocaties HF 12.03, 12.24, 33.24, 74.01. 
 
 

Allocatie Libellé Kredieten 2007 Stand van uitvoering 
begroting 2007 

HF 12.03 Uitgaven communicatie MVS 121.000 100% 

HF 12.24 Uitgaven MVS 1.017.000 98% 

HF 33.24 Subsidies MVS 737.000 98% 

HF 74 01 Vermogensuitgaven MVS 14.000 100% 

TOTAAL 
  

1.889.000   
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De erkenningsvoorwaarden voor keuringsartsen en keuringscentra zullen worden aangepast, om ze beter te 
doen aansluiten bij de taak en de doelgroep die hen wordt toegewezen. Erkende keuringsartsen en 
keuringscentra staan in voor sportmedische keuring en begeleiding van de breedtesporter. Er komen aparte 
erkenningsvoorwaarden voor topsportkeuringscentra aan wie de sportmedische keuring en begeleiding van 
elitesporters en beloftevolle jongeren wordt toevertrouwd. De groep van getalenteerde sporters wordt 
uitgebreid met de topsportleerlingen uit het lager onderwijs. 
 
Vlaanderen zal de werking van het WADA blijven ondersteunen door onder meer een financiële bijdrage te 
storten en door begin 2008 in het kader van de internationale harmonisering, de reglementering van WADA 
en de internationale standaarden ervan over te nemen en uit te werken in een nieuw uitvoeringsbesluit 
Medisch Verantwoord Sporten. Dit betekent concreet dat alle dopingregelgeving de lijn volgt van de 
concepten en noties gedefinieerd in de Code, het werkingsinstrument van WADA. Zo zullen de 
overheidsregels aangaande één internationaal aanvaarde dopinglijst, dezelfde disciplinaire sancties voor 
sporters en procedures met betrekking tot de toestemming wegens therapeutische noodzaak volledig WADA-
conform zijn. 
Hierdoor kan de Vlaamse Gemeenschap door WADA erkend worden als een nationale antidopingorganisatie 
en een volwaardige internationale partner die meewerkt aan de mondiale dopingbestrijding.  
Een apart besluit over de risicosporten zal uitgewerkt worden op basis van het vernieuwde decreet op de 
medisch verantwoorde sportbeoefening. De timing van inwerkingtreding van dit decreet is voorzien op 1 
januari 2008. De gevolgen van deze nieuwe specifieke regelgeving worden daarna duidelijk en tijdig 
gecommuniceerd aan de sportfederaties.  
 
De websites www.gezondsporten.be en www.dopinglijn.be worden verder geactualiseerd met relevante 
sportmedische en sportwetenschappelijke informatie, om de promotie van gezonde sportbeoefening te 
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ondersteunen. De Vlaamse overheid zal hiertoe een sensibiliseringscampagne ‘Medisch Verantwoord 
Sporten’ opzetten. Uitgangspunt is om alle sporters aan te sporen tot gezond sporten en geen gebruik te 
maken van doping. 
 
Het nieuwe decreet Medisch Verantwoord Sporten van 13 juli 2007 zal het mogelijk maken om ook de 
Vlaamse regelgeving qua disciplinaire procedures inzake doping volledig in overeenstemming te brengen 
met de internationale WADA code. 
Het huidige uitvoeringsbesluit medisch verantwoord sporten van 16 december 2005 zal worden vervangen 
door een nieuw uitvoeringsbesluit op dit nieuwe decreet. In het bijzonder zal een regeling uitgewerkt worden 
voor de sporters die tot de elitegroep behoren. Die elitesporters hebben twee belangrijke verplichtingen: 
- Om onaangekondigde dopingcontroles buiten wedstrijdverband mogelijk te maken, moeten zij een 

lokalisatieformulier invullen; 
- Als zij om medische redenen een bepaalde stof moeten nemen die op de dopinglijst voorkomt, moeten 

zij samen met hun arts een aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak opsturen naar 
een onafhankelijke commissie van artsen. Die commissie zal dan beslissen of de toestemming al dan 
niet verleend wordt. 

Op die manier kan het aantal controles buiten competitie gevoelig opgedreven worden. Doel hierbij is om 
een derde van het totale aantal onaangekondigde dopingcontroles buiten competitie uit te voeren. 
 
Hierdoor zal begin 2008 alle regelgeving in overeenstemming zijn met de WADA-code en de geratificeerde 
internationale conventie van de Unesco tegen het dopinggebruik in de sport. 
 
De ontwikkelingen aangaande de dopingbestrijding op internationaal vlak zal ik verder nauwgezet laten 
opvolgen. Concreet zal dit gebeuren via samenwerking met de deskundigen van het WADA, binnen de 
opvolgingsgroep doping van de Raad van Europa en de Conferentie der Partijen van de Unesco. 
 
Vanaf midden 2007 werd een nieuwe communicatiestrategie voorbereid met als doel dit vernieuwde decreet 
vanaf begin 2008 uitvoerig te communiceren naar alle belanghebbenden. 
Met het oog op de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek op het vlak van dopingbestrijding 
werden twee projecten van het erkende dopinglaboratorium in Gent financieel ondersteund. Het betrof 
ondermeer het ontwikkelen van methoden voor de detectie van beta2-agonisten in urine en het analyseren 
van urine- en bloedstalen op de aanwezigheid van peptide-hormonen met behulp van LC-MS. 
 
Voor de uitvoering van de initiatieven rond medisch verantwoord sporten heb ik in 2008 een totaal bedrag 
van 1.939.000 euro voorzien (HF.12.03, 12.24, 12.90, 33.24, 74.01.B). 
 
 

Allocatie Libellé 2004 2007 2008 
2008 
t.o.v. 
2004 (%) 

Prognose 
2009 

2009 
t.o.v. 
2004 (%) 

HF 12 03 Uitgaven communicatie 
inzake MVS 117.000 121.000 122.000 4% 122.000 4%

HF 12 24 Uitgaven MVS 774.000 1.017.000 919.000 19% 919.000 19%

HF 12 90 Uitgaven ter bevordering 
MVS 10.000* - 10.000* -

HF 33 24 Subsidies MVS 659.000 737.000 776.000 18% 776.000 18%

HF 74 01 Vermogensuitgaven MVS 4.000 14.000 4.000 0% 4.000 0%

 Meeruitgaven 
apparaatskredieten 108.000* - 108.000* -

TOTAAL   1.554.000 1.889.000 1.939.000 25% 1.939.000 25%

* Nieuwe allocatie       
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1111    DDEE  UUIITTVVOOEERRIINNGG  VVAANN  HHEETT  VVIIAA33--AAKKKKOOOORRDD  

11.1  Stand van zaken uitvoering VIA  

Het in 2005 afgesloten Vlaams Intersectoraal Akkoord 3 (social-profit) loopt van 2006 tot en met 2010; 2011 
voor wat de maatregel personeelsuitbreiding betreft. In dit akkoord engageerde de Vlaamse overheid zich tot 
de financiering van de uitvoering van dit akkoord in de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde 
organisaties. In dit VIA-akkoord werd het toepassingsgebied uitgebreid ten opzichte van de vorige 
akkoorden, zodat de afspraken uit dit akkoord ook voor het eerst voor de sportsector gelden.  
 
In 2007 werden de budgetten voor de uitvoering van de onderdelen verhoging van de eindejaarspremie en 
kwaliteitsverbetering verdeeld over de verschillende programma’s en basisallocaties door middel van een 
herverdelingsbesluit. Zo werden budgetten toegevoegd aan de subsidies voor de lokale besturen voor de 
ondersteuning van de sportdiensten, aan de subsidie voor de sportfederaties en aan de subsidie voor de 
werknemers in vroegere dac-projecten in de sportsector. 
 
Voor de sportorganisaties in de private sector, gebeurt de uitvoering van het VIA-akkoord voor een deel 
door het Sociaal Fonds voor sociaal-cultureel werk van de Vlaamse gemeenschap.  
 
Het Sociaal Fonds stond in voor de uitvoering van de verhoging van de eindejaarspremie voor de gesco-
werknemers en de werknemers betaald met middelen uit het fonds sociale maribel en voor de maatregelen 
kwaliteitsverhoging voor alle organisaties. De middelen voor het opbouwen van een tweede pensioenpijler 
worden voor alle sectoren van VIA3 geregeld. 
 
De maatregel personeelsuitbreiding wordt gerealiseerd op de budgetten binnen de beleidsruimte van elke 
minister. Er wordt momenteel gewerkt aan een monitoringssysteem om het effect van deze maatregel na te 
gaan voor de verschillende sectoren van het VIA-akkoord. 
 

11.2  Prognose van de beleidsinvulling  

In tegenstelling tot de werkwijze in de vorige jaren worden de VIA-middelen direct in mijn begroting 
ingeschreven. Zo wordt een herverdelingsbesluit in de loop van het jaar overbodig. Dit vereenvoudigt de 
administratieve procedure en zorgt daardoor voor een snellere uitbetaling van de VIA-middelen aan de 
organisaties en gemeenten.  
 

11.3  Begrotingstechnisch 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de VIA-budgetten die voor wat betreft de uitvoering 
van het akkoord in de sportsector aan de respectieve basisallocaties worden toegevoegd.  
 

PROG BA  VIA 2008 Bedrag  

HC 33.73.B 
Subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de 
culturele en sociaal-culturele sector 54.000 

HF 41.08.B 

Dotatie aan het I.V.A. Bloso ter uitvoering van de 
subsidiëring in het kader van het decreet op de 
gemeentelijke sportdiensten 3.743.000 
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HF 41.09.B 

Dotatie aan het I.V.A. Bloso ter uitvoering van de 
subsidiëring in het kader van het decreet op de 
sportfederaties, exclusief topsport 166.000 

 
 
Voor de uitvoering van de overige maatregelen geldt ook voor de sportsector de regeling die werd 
uitgewerkt met het Sociaal Fonds voor sociaal-cultureel werk van de Vlaamse gemeenschap, zoals in het 
vorige punt werd beschreven.  
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1122    DDEE  SSTTRRAATTEEGGIISSCCHHEE  AADDVVIIEESSRRAAAADD  CCUULLTTUUUURR,,  JJEEUUGGDD,,  SSPPOORRTT  EENN  
  MMEEDDIIAA  

12.1  Stand van uitvoering van de begroting van het lopende 
 begrotingsjaar 2007 

Het ontwerp van decreet houdende de oprichting van de raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media werd voor 
de start van het parlementaire jaar ingediend bij het Vlaams Parlement.  Het is de bedoeling om één 
strategische adviesraad op te richten voor het homogene beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 
 
Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media omvat een aantal sectoren die weliswaar bij elkaar 
aanleunen - ze behoren alle tot de zogeheten culturele materies die werden afgebakend in de bijzondere wet 
van 8 augustus 1988 – maar die tegelijk een sterk gespecialiseerde kennis vereisen. Dit gegeven vereist een 
specifieke aanpak die tegelijkertijd het bestaande adviesstelsel ordent en een slagkrachtige adviesraad 
oplevert met een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom wordt het bestaande adviesstelsel vereenvoudigd 
en geordend via de oprichting van één raad met rechtspersoonlijkheid. De Raad voor Cultuur, de Raad voor 
de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Vlaamse Sportraad en de Vlaamse 
Mediaraad worden opgeheven eens de nieuwe raad is opgericht. De Vlaamse Jeugdraad, die als autonome 
categoriale adviesraad blijft functioneren, is vertegenwoordigd zowel in de algemene raad als in de 
sectorraad sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk. Tezelfdertijd kiest het ontwerp van decreet voor een 
structuur met een algemene raad en autonome sectorraden, namelijk sociaal-cultureel jeugd- en 
volwassenenwerk, kunsten en erfgoed, sport en media. Deze structuur biedt ruimte om geïntegreerd te 
werken zowel op het niveau van het beleidsdomein als op het niveau van de beleidsvelden.  
 
De huidige raden zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding. Er is in ruime mate rekening gehouden 
met hun visie en met hun ervaring. De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt samengesteld als een 
“gemengde” adviesraad, dit wil zeggen uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en uit 
onafhankelijke deskundigen.  
 

12.2  Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende 
 begrotingsjaar 2008 

Het is de bedoeling dat de nieuwe raad op 1 december 2007 van start gaat en in 2008 volledig operationeel 
is. In de begroting 2008 zal een bedrag van 422.000 euro worden ingeschreven (HA 41.70 B). De dotatie is 
geheel opgebouwd uit verschuivingen binnen bestaande middelen.  
 
De dotatie omvat enerzijds de loonkost van een permanent secretariaat bestaande uit 5 personeelsleden die 
momenteel werkzaam zijn in het kader van de ondersteuning van adviesraden, anderzijds de werkingskosten 
voor het secretariaat en voor de vergoedingen en reiskosten van de leden en de specifieke kosten eigen aan 
de werking van de adviesraad. 
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BBIIJJLLAAGGEE  11    SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  VVAANN  DDEE  BBEELLEEIIDDSSOOPPTTIIEESS  EENN  IINNIITTIIAATTIIEEVVEENN  VVOOOORR  HHEETT  
    VVOOLLGGEENNDDEE  BBEEGGRROOTTIINNGGSSJJAAAARR  EENN  RREEGGEELLGGEEVVIINNGGSSAAGGEENNDDAA  

1. De administratieve vereenvoudiging en de optimalisering van het decreet op de sportfederaties 
 
De resultaten van het auditrapport tonen de nood aan tot een snelle aanpassing/vereenvoudiging van de 
uitvoeringsbesluiten bij het decreet op de sportfederaties. De uitvoeringsbesluiten rond zowel de 
basiswerking als de verschillende facultatieve opdrachten van de federaties, zullen grondig worden 
vereenvoudigd. Ik heb gevraagd aan mijn administratie om hiervoor het voorbereidende werk op te starten, 
zodat de voorgestelde aanpassingen in de loop van 2008 door de Vlaamse Regering kunnen worden 
goedgekeurd. 

 
2. De implementatie van het actieplan voetbaljeugdopleiding 
 
Ik zal in 2008 mijn beleid rond jeugdvoetbal verder zetten, zodat ook jeugdvoetballers in aangename en 
kwaliteitsvolle omstandigheden kunnen sporten, bijgestaan door gekwalificeerde begeleiders. Na een nieuwe 
kwaliteitsimpuls op het vlak van infrastructuur in 2007 zal ik in 2008 een oproep doen naar de clubs om 
projecten in te dienen die de kwaliteit van het jeugdvoetbal in hun club verbeteren.  
Uiteraard zullen de besprekingen met de KBVB over de aanpassing van hun structuur van nabij gevolgd 
worden. Doel is immers de middelen die nu afzonderlijk via dit project voor het jeugdvoetbal voorzien zijn, 
op termijn via het decreet op de sportfederaties te laten verlopen.  

 
3. De opmaak van de uitvoeringsbesluiten voor de impulssubsidie van het decreet lokaal sportbeleid 
 
In 2008 zullen de lokale en regionale besturen voor het eerst gesubsidieerd worden op basis van het nieuwe 
Sport voor Allen decreet. In 2008 zal de uitwerking van het uitvoeringsbesluit over de impulssubsidie voor 
de Vlaamse gemeentebesturen gebeuren. Voor de eerste sportbeleidsplanperiode van de gemeentebesturen 
zal ik als thema “de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen 
aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederaties” voorstellen. 
 
4. De implementatie van het Vlaamse Sportinfrastructuurfonds 
 
Het Vlaams Sportinfrastructuurfonds zal in 2008, na het invullen van de voorbereidende werkzaamheden  in 
2006 en 2007, echt opgestart worden en op die manier een impuls geven aan de realisatie van nieuwe Sport 
voor Allen-infrastructuur overal in Vlaanderen. Uit de verschillende ingediende projecten zullen de beste 
dossiers na screening op basis van de vooropgestelde criteria, geselecteerd worden. Deze projecten zullen 
eind 2008 worden opgestart in de verschillende steden en gemeenten. 
 
5. De verdere uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen 2016 
 
Ook in 2008 blijf ik verder het spoor volgen dat werd uitgetekend in het Topsportactieplan 2016 en dat 
verder werd verfijnd in het Actieplan topsport en in de werkafspraken topsport. In het Olympische jaar 2008 
worden een aantal nieuwe topsportinitiatieven rond talentdetectie en talentbegeleiding opgestart en worden 
de topsport federaties verder begeleid in het realiseren van hun topsportplannen. 
Bijzondere aandacht zal gaan naar het uittekenen van een stappenplan voor het project “Eén loket topsport” 
en naar een duidelijke communicatie.  
 
6. De verdere uitvoering van het actieplan Sport voor Allen 
 
Mijn sportbeleid is erop gericht zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten 
sporten in goede omstandigheden. De verdere implementatie van het actieplan sport voor Allen is dan ook 
een belangrijke beleidsprioriteit voor 2008. Dit plan brengt de verschillende Sport voor Allen-acties op een 
logische manier samen en omschrijft waar ik nog extra impulsen en dynamiek kan geven om nog meer 
mensen aan het sporten te krijgen. Het decreet lokaal Sport voor Allen-beleid, de verschillende 
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sportpromotionele acties, de experimentele projecten en proeftuinen sport, de sportkaderopleidingen en het 
Vlaams Sportinfrastructuurplan zijn allemaal voorbeelden van acties die binnen dit globale plan kaderen. 
Nieuwe initiatieven voor 2008 zijn de organisatie van de tweede Jeugdolympiade en de verdere uitbouw van 
de sportdatabank. 

 
7. De uitbreiding van het decreet medisch verantwoord sporten met een luik ethisch verantwoord 
sporten 
 
Het nieuwe uitvoeringsbesluit bij het decreet medisch verantwoord sporten zal begin 2008 aan de Vlaamse 
regering worden voorgelegd. Daarnaast zorg ik parallel daaraan voor de uitbreiding van het bestaande 
decreet medisch verantwoord sporten met een luik over ethisch verantwoord sporten. Ik wil immers zorgen 
voor een decretaal kader rond de vrijwaring van de ethiek in de sport. 
 
8. De opstart van de proeftuinen sport in het transversale participatie decreet 
 
Het nieuwe participatiedecreet wordt eind 2007 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Bovenop de 
sectoroverschrijdende inspanningen en doelstellingen rond participatie, zullen voor de sportsector vooral de 
nieuwe proeftuinen verenigingsondersteuning, de open stadion-projecten, de 
buurtsportbegeleidingsinitiatieven en de proeftuinen sport voor kwetsbare groepen in centrumsteden 
zichtbaar zijn.  
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BBIIJJLLAAGGEE  22    OOVVEERRZZIICCHHTT  VVAANN  DDEE  WWIIJJZZEE  WWAAAARROOPP  GGEEVVOOLLGGEE  WWEERRDD  GGEEGGEEVVEENN  AAAANN  DDEE  
    RREESSOOLLUUTTIIEESS  EENN  MMOOTTIIEESS  VVAANN  HHEETT  VVLLAAAAMMSS  PPAARRLLEEMMEENNTT  TTIIJJDDEENNSS  DDEE    
    LLOOPPEENNDDEE  LLEEGGIISSLLAATTUUUURR  

11..11  RReessoolluuttiiee  bbeettrreeffffeennddee  eeeenn  dduuuurrzzaaaamm  oonnddeerrsstteeuunneenndd  eenn  ffllaannkkeerreenndd  bbeelleeiidd  vvoooorr  hheett  
vvrriijjwwiilllliiggeerrsswweerrkk  iinn  ddee  jjeeuuggdd--,,  ssppoorrtt--  eenn  ccuullttuuuurrsseeccttoorr  iinn  VVllaaaannddeerreenn  
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de administratieve problemen waarmee vrijwilligers en verenigingen 
het meest worden geconfronteerd, lanceerde ik eind 2006 samen met minister Bourgeois, bevoegd voor 
administratieve vereenvoudiging en met de Verenigde Verenigingen het project “Samen vereenvoudigen 
voor vrijwilligers en verenigingen”.In het kader van deze campagne werden verenigingen en vrijwilligers, 
over alle sectoren heen, bevraagd over de administratieve lasten waar ze mee geconfronteerd worden. De 
resultaten van de campagne, gepresenteerd in juli 2007, bevestigen de knelpunten die ik in het voorjaar van 
2006 reeds verwoordde en hebben voornamelijk betrekking op het federale niveau. Deze administratieve 
lasten zullen dan ook aan de nieuwe federale regering overgemaakt worden. De meldingen die betrekking 
hebben op lokale regelgeving werden aan de VVSG en de VVP overgemaakt. De knelpunten die zich op het 
Vlaamse niveau situeren worden thematisch aangepakt met een concreet actieplan.  
 
De specifieke problematiek van de vrijwilligerswetgeving heb ik tot aan de federale verkiezingen van 10 juni 
2007 op regelmatige basis via onder andere het overlegcomité aangekaart. In 2007 heb ik, samen met de 
collega-minister voor Welzijn, een beheersovereenkomst afgesloten met het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk (VSVW). Via deze overeenkomst wordt ingegaan op de vraag naar het informeren en 
ondersteunen van alle vrijwilligers. Het VSVW krijgt namelijk specifieke opdrachten omtrent onder andere 
het informeren, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers, promotie en sensibilisering van het gehele 
vrijwilligerswerk en ook het infomeren van de overheid. Specifiek inzake de wet betreffende de rechten van 
vrijwilligers heeft het langdurig wachten op de uitvoeringsbesluiten beslag gelegd op een goede 
communicatie aan het verenigingsleven en vrijwilligers.  
 
Ik erken eveneens het belang van de ondersteuning van verenigingen die in precaire situaties terecht komen. 
Niet enkel via de overeenkomst met het VSVW maar ook via mijn decreten op het lokaal cultuur, 
jeugdwerk- en sportbeleid investeer ik sterk in de ondersteuning van het lokale verenigingsleven. In 
opvolging van de aanbevelingen die het overlegplatform ‘Sport voor Allen’ maakte, start ik vanaf 2008 het 
VerenigingsOndersteuningsProject (VOP) op. Binnen dit project zal voor de sportverenigingen een Helpdesk 
geïntegreerd worden, alsook het inzetten van een aantal mensen om op het terrein verenigingen te 
begeleiden, op te leiden en te ondersteunen.  
 
Ook de valorisering van ervaringen binnen een vrijwilligersengagement in de context van levenslang en 
levensbreed leren is een belangrijke evolutie. In 2008 zal ik o.a. door van start te gaan met de ontwikkeling 
van het leerboekje, vrijwilligers de kans geven om ook deze ervaringen meer aandacht te geven in 
bijvoorbeeld een werkomgeving.  
 

2 Met reden omklede moties 

22..11  TTooppssppoorrtt  aallss  pprroommoottiieemmiiddddeell  vvoooorr  VVllaaaannddeerreenn  
 
Op 23 februari 2005 werd een motie aangenomen in plenaire vergadering over topsport als promotiemiddel 
voor Vlaanderen. De Vlaamse regering wordt gevraagd: 
1° er strikt op toe te zien: dat zowel bij de tewerkstellingsprojecten als bij de subsidiëring van atleten of 
sportploegen voldoende aandacht wordt besteed aan de zichtbaarheid van “Vlaanderen”;  
2° die zichtbaarheid in verhouding te stellen tot de financiële inbreng van de Vlaamse overheid. 
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De zichtbaarheid van “Vlaanderen” en de proportionele verhouding met de financiële inbreng, wordt in mijn 
topsportbeleid blijvend getoetst en bewaakt. De afspraken rond de communicatieve return voor Vlaanderen 
in het kader van de “Topsport Vlaanderen”-evenementen en via de tewerkstellingscontracten van de atleten, 
worden vastgelegd in een overeenkomst of ministerieel besluit en nauwgezet opgevolgd. Zo werd in de 
overeenkomsten met de atleten volgende passus opgenomen: “Het Vlaams Topsportbeleid promoten en het 
logo van Topsport Vlaanderen op de uitrusting dragen”.  

22..22  DDee  bbeelleeiiddssnnoottaa  ssppoorrtt  
 
Op 2 maart 2005 werd een motie aangenomen in plenaire vergadering over de beleidsnota sport 2004-2009. 
De Vlaamse regering wordt gevraagd: 
1° een actief en dynamisch Vlaams sportbeleid te voeren met twee krachtlijnen: ten eerste het sportklimaat in 
Vlaanderen optimaliseren om zoveel mogelijk mensen zo regelmatig mogelijk te laten bewegen en sporten in 
kwaliteitsvolle omstandigheden, en ten tweede tegelijkertijd optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden 
aan bijzonder getalenteerde sporters om topsportprestaties te leveren op Europees niveau en op 
wereldniveau, met de uitdrukkelijke vrijwaring van de integriteit van de sport; 
2° de eis voor meer (beleids)erkenning van de belangrijke maatschappelijke betekenis en waarde van sport 
door de Vlaamse overheid, die door alle politieke partijen wordt geformuleerd, uit te voeren en te 
concretiseren, met daaraan gekoppeld een optimalisering en verhoging aan beleidsinspanningen, door onder 
andere een geleidelijke toename van het aandeel van de sport in de Vlaamse begroting en een stroomlijning 
van de ambtelijke organisatie. Die aanpak past binnen de doelstellingen van het Internationaal Jaar van de 
Sport en de Lichamelijke Opvoeding (Verenigde Naties); 
3° alle overheidsmiddelen voor sport (Lotto, federale middelen) in één Vlaamse sportbegroting te bundelen; 
4° een actieplan met betrekking tot sport voor allen op te stellen en uit te voeren, in overleg met alle actoren, 
en resulterend in onder andere een nieuw decreet ter ondersteuning van de gemeentelijke en provinciale 
sportdiensten, en voor de uitvoering ervan in de noodzakelijke middelen en omkadering te voorzien; 
5° het topsportactieplan Vlaanderen 2016 gefaseerd te implementeren; 
6°meer ruimte voor sport uit te trekken in het RSV-II. 
 
In mijn beleid van 2007 en in de verdere acties die ik plan voor 2008 worden de verschillende bepalingen uit 
deze motie meegenomen: 

- het Topsportactieplan wordt verder gefaseerd uitgevoerd; 
- het actieplan Sport voor Allen wordt verder geïmplementeerd; 
- de stijging in mijn budgetten voor sport is substantieel; 
- het decreet op het Sport voor Allen beleid is intussen een feit; 
- binnen mijn administratie Bloso werd recent een medewerker ruimtelijke ordening aangeworven 

die de verschillende ruimtelijke dossiers proactief opvolgt. 
 

22..33  DDee  kkooppppeelliinngg  vvaann  ssuubbssiiddiieess  bbiinnnneenn  ddee  sseeccttoorreenn  jjeeuuggdd,,  ccuullttuuuurr  eenn  ssppoorrtt  aaaann  qquuoottaa  vvoooorr  
aalllloocchhttoonneenn  
 
Op 13 april 2005 werd een motie in plenaire zitting aangenomen respectievelijk over de koppeling van 
subsidies voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen aan quota voor allochtonen en over allochtonen in 
cultuur-, jeugd en sportverenigingen. In de motie wordt uitdrukkelijk gevraagd: 
1° de strategische doelstellingen die in de beleidsnota’s Jeugd en Cultuur 2004-2009 worden geformuleerd 
met betrekking tot diversiteit en interculturaliteit uit te werken en te concretiseren in een diversiteitsplan dat 
gefaseerd wordt uitgevoerd tijdens de volledige legislatuur; 
2°dit tot stand te brengen in samenspraak met de diverse actoren; 
3° steeds rekening te houden met de eigenheid van de verschillende verenigingen, actoren, sectoren, 
disciplines en etnische-culturele minderheden, en tegelijk alle betrokkenen ertoe aan te zetten om de 
onderlinge en interne kennismaking, ontmoeting en samenwerking te stimuleren, zowel op het individuele 
als op het collectieve vlak. 
 
De doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsnota werden vertaald in een systematische beleidsaanpak. 
Deze ontstond uit overleg tussen overheid, steunpunten, intermediaire organisaties, sectoren en subsectoren 
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met engagementen vanuit de diverse betrokken actoren. De acties op Vlaams niveau werden gecentreerd op 
twee sporen. Het eerste spoor, de bestendige aandacht voor interculturaliteit, wordt verwezenlijkt door 
interculturaliteit als criterium in te schrijven in de cultuur-, jeugdwerk- en sportdecreten en door de 
adviesraden en de advies- en beoordelingscommissies te interculturaliseren. Binnen het ministerie van 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media en organisaties die dicht bij de Vlaamse overheid staan, worden 
inspanningen ondernomen om het personeelsbestand op diverse niveaus te diversifiëren en 
interculturaliseren. 
 
Via een tweede spoor, begeleidende maatregelen en experimenteerruimte, worden binnen en buiten de 
bestaande decreten middelen vrijgemaakt voor interculturaliteit, wordt binnen het departement CJSM een 
kennisknooppunt opgericht dat kennis en expertise inventariseert, duidt en ontsluit en wordt voorzien in een 
opvolging en coaching van beoordelingscommissies en adviesraden. 
 
Deze beleidsvoering releveert duidelijk mijn ambities over interculturaliteit. De vermelde acties werden 
intussen opgestart of worden op korte termijn geïmplementeerd. Om deze aanpak actief op te volgen en 
duurzaam overleg te hebben bij de toepassing ervan, werd een platform interculturaliseren opgericht. Het 
Kabinet van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, het Departement en de IVA’s Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 
het Minderhedenforum, de VVSG, een aantal steunpunten en intermediaire organisaties maken er deel van 
uit.  

22..44  DDee  sspplliittssiinngg  vvaann  ddee  vvooeettbbaallbboonndd  
 
Op 13 april 2005 werd  in plenaire zitting een motie aangenomen over de splitsing van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (KBVB) en het rapport van de werkgroep Preud’homme met betrekking tot de 
jeugdopleiding. Er werd gevraagd: 
1° een gesprek met de KBVB aan te gaan om op korte termijn een splitsing te realiseren, waardoor het 
voetbal en het jeugdvoetbal in het bijzonder in aanmerking komen voor de mogelijkheden die zich op het 
gebied van het Vlaamse sportbeleid aandienen; 
2°een splitsing uit te werken die beantwoordt aan de criteria van het decreet van 13 juli 2001 houdende de 
regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelfederaties en de 
organisaties van vrijetijdsbesteding; 
3°in het geval van een splitsing, overeenkomstig de decretale bepalingen, voldoende financiële middelen uit 
te trekken, zodat zowel de subsidiëring van de nieuwe federatie als de subsidiëring van de andere reeds 
erkende en gesubsidieerd sportfederaties niet in het gedrang komen. 
 
Van in het begin van de legislatuur heb ik uitvoerig contact opgenomen met de KBVB. Na de gesprekken 
die in de loop van 2007 op intensievere basis plaatsvonden, verwacht ik nu een concrete timing van de 
voetbalbond rond de geplande herstructurering van een deel van hun werking. Er wordt trouwens verder 
gewerkt aan de splitsing van alle resterende unitaire sportbonden en dit in overeenstemming met de 
vigerende decretale bepalingen. Er zal uiteraard over gewaakt worden dat de extra financiële middelen er 
zullen zijn om de subsidiëring van oude en nieuwe federaties niet uit verhouding te trekken. Via de subsidies 
voorzien in het decreet lokaal Sport voor Allen beleid en het reglement op de ondersteuning van kwaliteit in 
het jeugdvoetbal wil ik de druk op de KBVB voor de splitsing in een Vlaamse en een Waalse koepel hoog 
houden. 
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BBIIJJLLAAGGEE  33    IINNVVUULLLLIINNGG  VVAANN  DDEE  BBEELLEEIIDDSSNNOOTTAA  

In de beleidsnota sport (2004 – 2009) formuleerde ik als Vlaams minister van Sport 8 strategische en 111 
operationele doelstellingen.  
 
Van deze operationele doelstellingen heb ik er reeds achtenvijftig (58) gerealiseerd. Vijfentwintig (25) 
daarvan zijn volledig afgewerkt, de andere drieëndertig (33) vergen een blijvende beleidsaandacht. 
Voor zesenveertig doelstellingen (46) zijn de nodige acties opgestart. De invulling van veertien (14) ervan 
zal in de loop van dit parlementaire jaar (2007 – 2008) worden afgerond.  
Voor vier (4) operationele doelstellingen zal ik de nodige beleidsinitiatieven opstarten. 
Ten slotte werden twee (2) operationele doelstellingen betreffende promotie seniorensport en één (1) 
betreffende de kandidaatstelling voor de Olympische Spelen niet weerhouden, omwille van respectievelijke 
budgettaire en organisatorische redenen. 
Deze stand van zaken, waarvan u een gedetailleerd overzicht vindt, doet mij besluiten dat ik goed op schema 
zit om mijn ambitieuze beleidsnota in de praktijk om te zetten. 
 
A1 = volledig afgewerkt/doelstelling gerealiseerd  
A2 = vergt continue beleidsaandacht 
A3  = negatieve beslissing = afgewerkt maar bewust niet uitgevoerd 
B = afronding verwacht tegen mei 2008 
C = opgestart 
D = nog te starten 
 

1 Strategische doelstellingen 

1. Het optimaliseren van het sportklimaat 
 

Nr. SD Status 
1.1. parlementair debat A2 
1.2. 4 lestijden LO A2 
1.3. leermeester LO A2 
1.4. brede school A2 
1.5. fiscale stimuli C 

 
2. Het verhogen van de (beleids)erkenning van (de grote maatschappelijke betekenis van) sport 

door de Vlaamse overheid 
 

Nr. SD Status 
2.1. Verhoging overheidsbudget A2 
2.2. Bewustmakingscampagne belang van sport D 
2.3. Bewustmakingscampagne van kwaliteit van sport D 
2.4. sportcheques voor participatie B 
2.5. verlaging van lasten op arbeid C 

 
3. Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit door het streven naar een geoptimaliseerde 

structuur voor de sport met duidelijk afgebakende beleidsverantwoordelijkheden. 
 

Nr. SD Status 
3.1. Coördinatie A2 
3.2. Eigen Vlaams SvA-model A1 
3.3. Sportbeleid in tweetalig gebied Brussel Hoofdstad A2 
3.4. Omvormingsdecreet van het Bloso A1 
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3.5. Erkenning BOIC A1 
3.6. Vlaamse Interfederale van BOIC C 
3.7. Ex-atleten en univ. in Stuurgroep A1 
3.8. Convenant tussen de partners A1 
3.9. Task Force Topsport A1 
3.10 topsportmanager voorzitterschap A1 
3.11. topsportmanager contract met 

resultaatsverbintenissen 
A1 

3.12. Wetenschappelijk onderbouwing  
via beleidsvoorbereidende en –evaluerende cel 

B 

 
4. De sportparticipatie verhogen via een doelgericht Sport voor Allen beleid. 

 
Nr. SD Status 
4.1. Actieplan Sport voor Allen A1 
4.2. Campagne sporten in de club A2 
4.3. Sportpromotieplan A2 
4.4. Promotie-actie seniorensport A3 
4.5. Verankering buurtsport A1 

 
5. De kwaliteit van het sportaanbod verbeteren in hoofde van alle actoren en op alle niveaus. 
 

Nr. SD Status 
5.1. Professionele ondersteuning vrijwilligers C 
5.2. Sportinfrastructuur van scholen openstellen A2 
5.3. Stimuleren sportclubs A2 
5.4. Naschoolse kinderopvang C 
5.5. Grotere sportclubs C 
5.6. Begeleiding sportfederaties C 
5.7. Sportopleidingscheques A1 
5.8. Kwaliteitslabels C 

 
6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid. 
 

Nr. SD Status 
6.1. Sportinfrastructuur subsidiëren A2 
6.2. Prioriteiten FFEU-middelen A2 

 
7. Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid. 

 
Nr. SD Status 
7.1. Implementeren topsportactieplan A2 
7.2. Voorwaardenscheppend subsidiebeleid B 
7.3. Actieplan jeugdopleiding in voetbal A2 
7.4. Implementatie actieplan KBVB C 
7.5. Splitsing KBVB C 

 
8. Het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle niveaus. 
 

Nr. SD Status 
Vrijwaring van de integriteit van de jeugdsport 
8.1. Ethische code jeugdsport A2 
8.2. Drempelverlagende initiatieven kansarme 

jongeren 
A2 
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Het promoten van gezonde sportbeoefening en lichaams-beweging 
8.3. Promoten van meer beweging en sport C 
8.4. Performant sportmedisch keuringsbeleid A2 
8.5. (doping) onderzoek van bloedstalen A2 
8.6. Spijtoptanten B 
8.7. Sportmedische keuring B 
8.8. Opleiding sportgeneeskunde B 

 

2 Kritieke succesfactoren 

1. Ondersteuning van de sportclubs als bouwstenen van de sport 
 

Nr. KS Status 
1.1. Fusies clubs C 
1.2. Sportpromotie in de clubs B 
1.3. Gemeentelijk subsidiereglement A2 
1.4. Professionele ondersteuning vrijwilligers C 
1.5. Vermijden versnippering en concurrentie D 
1.6. Versterken relatie school-sportclub C 
1.7. Opleidingen clubtrainers A2 
1.8. Competitie en recreatie C 

 
 
2. Verhoging van de kwaliteit van de sportbegeleiding in het algemeen en in de sportclub in het 

bijzonder, met prioritaire aandacht voor de jeugd. 

 
Nr. KS Status 
2.1. VTS laten erkennen als opleidingsverstrekker A1 
2.2. Sportopleidingscheques C 
2.3. Sportkaderopleiding voor jeugdtrainer A2 

 
3. Heroriëntering en professionalisering van het lokaal en provinciaal sportbeleid in functie van het 

doelgericht Sport voor Allen beleid 
 

Nr. KS Status 
3.1. Nieuw decreet lokaal sportbeleid A1 
3.2. Evaluatie De Rand en Voeren sport A1 

 
4. Professionalisering en het ontwikkelen van een partnership met de sportfederaties. 
 

Nr. KS Status 
4.1. Begeleiding sportfederaties A2 
4.2. Evaluatie decreet sportfederaties A1 

 
5. Herwaardering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de sport. 
 

Nr. KS Status 
5.1. Eigen statuut voor sporttrainers C 
5.2. BTW-problematiek in de sport C 
5.3. Decretale erkenning VLABUS A1 
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Nr. KS Status 
6.1. Prioriteitenbeleid personen met handicap A2 
6.2. Strategisch plan etnische minderheden A2 
6.3. Sportpromotie-actie seniorensport A3 

 
7. Het erkennen en ondersteunen van de school- en studentensport als een kwaliteitsvolle schakel in 

het doelgericht Sport voor Allen beleid. 
 

Nr. KS Status 
7.1. Implementatie decreet schoolsport C 
7.2. Optimalisering FOLLO-project B 
7.3. Bredeschoolconcept A1 

 
8. Het verder stimuleren van een planmatige aanpak van de infrastructuurinplanting en –uitbouw 

en van het optimaal gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur (ook in scholen). 
 

Nr. KS Status 
De Vlaamse regering zal er naar streven : 

8.1. Openstellen schoolsport-infrastructuur A2 
8.2. Betaalbare sportvoorzieningen A2 
8.3. Gebruik privé-sportinfrastructuur C 
8.4. Vrijstelling onroerende voorheffing 

sportinfrastructuur 
A1 

8.5. Extra middelen voor sportinfrastructuur A1 
 
9. Erkenning van het belang van sport en bewegen door het departement Volksgezondheid 
 

Nr. KS Status 
9.1. Samenwerking met gezondheidssector C 
9.2. Stimulerend beleid door Volksgezondheid C 

 
10. Gelijke behandeling van de verschillende sporten in de media 
 

Nr. KS Status 
10.1. “Vlaanderen sportland” A1 

 
11. Onderhandelingen aanknopen i.v.m. het beter afstemmen van de noden van de sport met andere 

beleidsdomeinen i.v.m. ruimtelijke ordening en leefmilieu. 
 

Nr. KS Status 
11.1. Sportsector laten vertegenwoordigen A2 
11.2. Meer oppervlakte voor sport RSV B 
11.3. Permanente omlopen gemotoriseerde sporten B 
11.4. Beleidsmatige en wetenschappelijke voorbereiding 

RSV 
B 

 
12. Implementatie van het Actieplan Topsport Vlaanderen 2016. 
 

Nr. KS Status 
12.1. Verhoging subsidies A1 
12.2. Optimalisering tosportscholen A2 
12.3. Objectivering selectiecriteria B 
12.4. Uitbreiding topsportstudenten-project C 
12.5. Pool toptrainers C 
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12.6. Jeugdtrainers D 
12.7. Begeleiding topsportfederaties C 
12.8. Specifieke opleiding toptrainer C 
12.9. Project olympische ploegsporten C 
12.10 Project Paralympics C 
12.11 Bundelen wet. expertise B 
12.12 Ondersteuning topsportmanifestaties A2 
12.13 Actieplan na-carrière A1 

 
13. Het opstellen van een specifiek actieplan voor de jeugdwerking van voetbalclubs. 
 

Nr. KS Status 
13.1. Regeling opleiding jeugdvoetballers A1 
13.2. Fiscale stimuli jeugdbegeleiding C 
13.3. Uniforme overgangsregeling 

(opleidingsvergoeding) 
A1 

 
14. Het stimuleren en ondersteunen van beleidsvoorbereidend en toegepast sportwetenschappelijk 

onderzoek. 
 

Nr. KS Status 
14.1. Steunpunt sport A2 
14.2. Studiedienst sport WVC B 
14.3. Rapportage sport A2 

 
15. De splitsing van de resterende unitaire sportbonden. 
 

Nr. KS Status 
15.1. Splitsing KBVB C 

3 Overige actiepunten 

 
1. Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een eventuele kandidaatstelling voor de 

organisatie van de Olympische Spelen in Vlaanderen. 

 
Nr. OA Status 
1.1. Uitsluitsel kandidaatstelling A 3 

 
2. Het ontwikkelen en uitbouwen van internationale betrekkingen op het gebied van sport. 
 

Nr. OA Status 
2.1. Nieuw samenwerkingsakkoord ZA A2 
2.2. Samenwerkingsakkoord Marokko C 

 
3. Het heroriënteren van de Lottogelden naar het Vlaams beleidsniveau. 
 

Nr. OA Status 
3.1. In kaart brengen geldstromen A1 
3.2. Bundelen alle overheidsmiddelen C 
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