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1 VOORAF 

Een beleidsbrief is een jaarlijkse concretisering van de beleidsnota die in 2004 werd opgemaakt. Het 
Vlaamse regeerakkoord was daarin vanzelfsprekend bepalend, maar nieuwe ontwikkelingen in de sport en in 
onze maatschappij, opduikende nieuwe vragen en behoeften zowel van mensen als van organisaties, hebben 
de richting van mijn beleid in grote mate (bij)gestuurd.  
 
Deze beleidsbrief sport bevat een terugblik en overzicht van alle maatregelen en initiatieven en de daarbij 
horende begrotingscijfers, die telkens teruggaan op de beleidskeuzes die we in 2004 samen hebben gemaakt 
voor sport. De basisdoelstelling “meer en betere sport voor zoveel mogelijk mensen” was daarbij steeds het 
uitgangspunt en mijn drijfveer. Naast het verbreden van de participatie aan sport, heb ik echter ook die 
groepen in onze samenleving die om tal van redenen moeilijk de weg vinden naar sport, actief willen 
betrekken in mijn beleid.  
 
Het toekomstperspectief is eerder beperkt, met 8 maanden te gaan vooraleer er nieuwe Vlaamse verkiezingen 
zijn. Toch liggen mijn ambities opnieuw zeer hoog. Ik hoop dat door de verschillende decretale 
ondersteuningsmechanismen van de partners in de sportwereld, de initiatieven voor kwaliteitsverbetering, de 
proeftuinen en andere nieuwe projecten, de sport zich verder kan ontplooien en ontwikkelen.  
 
Ik reken op een goede samenwerking met en tussen alle sportactoren, 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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2 CONTINUITEIT EN VERNIEUWING BINNEN HET 
SPORTBELEID MET HET REGEERAKKOORD ALS 
REFERENTIEKADER 

2.1 SPORT IN HET REGEERAKKOORD 

Onder het hoofdstuk “vrije tijd, cultuur, sport, jongeren en vrijwillige inzet in verenigingen”, worden in het 
Regeerakkoord voor het beleidsdomein sport volgende doelstellingen geformuleerd. 

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.” 

De 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.” 

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 
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”.  

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.”  

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.” 
 
Het eerste algemene deel van deze beleidsbrief bevat een overzicht van de keuzes en globale invulling van 
deze aandachtspunten uit het regeerakkoord. De begrotingscijfers en de jaarlijkse evolutie ervan staan hierin 
telkens centraal.  
Tevens wordt al kort vooruitgeblikt naar de nieuwe en vernieuwde impulsen en maatregelen die in 2009 
zichtbaar zullen worden. Verderop in de beleidsbrief in de verschillende hoofdstukken komen de globale 
cijfers en de invulling op het veld met concrete projecten en initiatieven meer detailmatig aan bod.  

2.2 EEN STERKE GROEI VAN DE MIDDELEN VOOR SPORT 

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de Vlaamse middelen voorzien voor sport op programma 
HF en dat vanaf het begin van deze bestuursperiode in 2004 tot nu. De overzichtstabel in bijlage 4 bevat alle 
detailcijfers en hun evolutie over de jaren heen voor alle begrotingsallocaties op het programma sport.  
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In de achtereenvolgende beleidsnota’s sport hebben we telkens aangegeven een budgettaire inhaalbeweging 
te willen realiseren. Tijdens de verschillende jaren van deze beleidsperiode is er een substantiële stijging van 
het Vlaamse sportbudget zichtbaar. De beleidskredieten voor sport zullen tussen mijn aantreden in 2004 en 
het einde van de Vlaamse bestuursperiode in 2009 met ruim 76 % gestegen zijn. De doelstelling “het 
verhogen van het overheidsbudget voor sport” werd dan ook in ruime mate gerealiseerd. Deze stijging is 
aanwezig op beide sporen van het sportbeleid: zowel de budgetten voor het topsportbeleid, als voor het Sport 
voor Allen beleid, hebben de afgelopen jaren een sterke groei gekend en zullen dat ook in 2009 blijven doen.  
De eenmalige middelen voor bv. de subsidiëring van het jeugdvoetbal of voor particuliere sportinfrastructuur 
maken deel uit van de hierboven opgenomen cijfers.  
De overgang van 2008 naar 2009 geeft een toename van 20.438.000 euro.  

2.3 EEN TWEESPORENBELEID IN SPORT 

Sport is niet alleen goed voor “hart en bloedvaten”, het zorgt voor een goed gevoel en positief lichaamsbeeld 
en brengt een hele industrie en economische activiteiten op gang. Maar sport is vooral leuk en fun omdat het 
mensen samenbrengt en boeit over sociale en culturele verschillen heen, zowel in het kijken naar als in het 
zelf actief aan sport doen. Tijdens sport leren mensen op een respectvolle manier met elkaar en met regels en 
structuren omgaan. Sport heeft een belangrijke vormende waarde en geeft daardoor nieuwe maatschappelijke 
kansen. Daarom en om nog veel meer redenen is sport voor Vlaanderen zo belangrijk. 
 
Rode draad doorheen het sportbeleid is zo veel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk laten 
sporten in goede omstandigheden. Dit streven is zichtbaar op beide sporen van het beleid, zowel het 
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topsportspoor waarin topprestaties centraal staan als het laagdrempelig en verscheiden spoor rond Sport voor 
Allen. 
 
Hoewel topsport en Sport voor Allen een heel eigen aanpak, eigen netwerken en actoren kennen en een 
andere vorm van aansturing vereisen, hebben beide beleidssporen elkaar nodig, kunnen ze elkaar versterken 
en moeten ze optimaal op elkaar worden afgestemd. Topsporters vormen een inspiratiebron waar velen zich 
aan optrekken om ook te starten met sporten of om door te groeien van talent in spé naar de echte topsport. 
Een brede basis aan sporters die aan recreatie- of competitiesport doen is dan weer nodig om voldoende 
aanvoer en een stevige recruteringsbasis te hebben in functie van een optimaal topsportbeleid. Elk van deze 
sportvormen heeft zijn waarde en via het Vlaamse sportbeleid willen we streven naar zo goed mogelijke 
randvoorwaarden voor beide beleidssporen.  
 
De voorbije legislatuur wordt gekenmerkt door een sterke groei van de kredieten voor sport, niet alleen voor 
het Sport voor Allen-spoor, maar ook voor topsport. Onderstaande tabellen en grafieken geven weer hoe 
deze bedragen de voorbije jaren geëvolueerd zijn.  
 
Van 2004 tot 2009 zijn de middelen voor de realisatie van nieuwe en de continuering van bestaande 
projecten en beleidsmaatregelen die kaderen binnen het Sport voor Allen-beleid, gestegen van 37.569.000 
euro naar 65.204.000 euro, dit is een stijging van 74 %. 
 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009  t.o.v. 2004 

37.569.000 39.507.000 39.863.000 43.024.000 50.861.000 65.204.000 27.635.000 74% 

 
 

Evolutie beleidskredieten Sport voor Allen 2004 - 2009
+74%
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Van 2004 tot 2009 zijn de middelen voor de realisatie van de verschillende topsportprojecten gestegen van 
6.060.00 euro naar 19.025.000 euro. Dit is een absolute groei van 12.965.000 euro en een procentuele groei 
van 214 %.  
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 t.o.v. 2004 

6.060.000 7.450.000 10.766.000 14.004.000 16.840.000 19.025.000 12.965.000 214 % 

 

Evolutie beleidskredieten Topsport 2004 - 2009
+214%
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2.4 EEN DIVERS SPORT VOOR ALLEN-BELEID VOOR IEDEREEN 

Het Vlaamse Sport voor Allen-beleid is een laagdrempelig en toegankelijk beleid, dat bewust oog en oor 
heeft voor de vele uitings- en organisatievormen van sport. De ambitie om een ruim en divers aanbod voor 
en dicht bij de mensen te stimuleren en te faciliteren kunnen we echter enkel realiseren in samenwerking met 
de vele sportorganisaties op het lokale en het regionale niveau.  
 
Voor de klassieke sportactoren in het eerder traditionele en georganiseerde veld, zoals de verenigingen, de 
federaties en de sportdiensten van de lokale en regionale besturen voorzien we in een structurele subsidiëring 
via de verschillende sportdecreten. Zo hebben we werk gemaakt van een nieuw decreet op het lokale en 
regionale Sport voor Allen-beleid, waarmee lokale en regionale besturen ondersteund worden voor het 
uitvoeren van hun lokale sportbeleid. Vereenvoudiging, respect voor autonomie binnen een globaal Vlaams 
sportbeleidskader, interactie met het lokale sportveld en een lage drempel voor instap, zodat ook beginnende 
en kleine gemeenten kunnen participeren, waren bij de opmaak van dit decreet de uitgangspunten. 
Inhoudelijk dienen de lokale sportbeleidsplannen aandacht te besteden aan de ondersteuning van 
sportverenigingen, de anders georganiseerde sport en initiatieven voor toegankelijkheid en diversiteit in 
sport. De thematische impulssubsidies zorgen voor een gericht beleid rond een bepaald thema, voor deze 
legislatuur het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in sportclubs. De extra budgetten en 
de laagdrempelige aanpak van het decreet hebben er mee voor gezorgd dat de lokale besturen massaal 
gereageerd hebben op onze oproep om mee in te stappen in dit decreet.  
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Op basis van de resultaten van de audit op het subsidiëringsdecreet van de sportfederaties, bleek dat deze 
vragende partij waren om niet aan het decreet te raken. Men vond immers dat het decreet een solide basis gaf 
voor de kwaliteitsvolle uitbouw van de sportfederaties rond hun verschillende kernopdrachten. Wel was er 
een sterk pleidooi rond administratieve vereenvoudiging en voor responsabilisering via een meer 
projectmatige werking. De verschillende uitvoeringsbesluiten werden fel vereenvoudigd en gaan nu uit van 
het indienen en beoordelen van projecten op hun inhoudelijke waarde en dat voor de facultatieve opdrachten 
jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid.  
 
Ook voor dit decreet hebben we een sterke budgettaire groei gerealiseerd, die maakt dat één van de 
bezorgdheden van de sector, namelijk het volledig uitbetalen van de basissubsidies volledig is gerealiseerd.  
  
Met de twee decreten rond sport in het onderwijs die momenteel nog op stapel staan, wordt de doelstelling 
om de verschillende sportpartners in het veld te ondersteunen zodat ze een kwaliteitsvolle sportwerking 
kunnen uitbouwen, kwasi volledig gerealiseerd.  
 
Naast deze structurele initiatieven zorgen we echter ook voor meer experimentele maatregelen en een 
projectreglement Sportend Vlaanderen die ervoor zorgen dat het andere, meer informele sportaanbod ook 
kan groeien en bloeien. De proeftuinen voorzien in het participatiedecreet,  
 
Het Actieplan Sport voor Allen 2007 – 2010 dat werd opgemaakt samen met de verschillende sportpartners, 
vormde de leidraad voor de uitstippeling van het Sport voor Allen-beleid. Dit plan brengt de verschillende 
Sport voor Allen-initiatieven op een logische manier samen en omschrijft waar nog extra impulsen en 
dynamiek kan gegeven worden om nog meer mensen aan het sporten te krijgen.  
De uitgangspunten die als rode draad doorheen dit hele actieplan lopen, zijn: 
Diversiteit of ruime variatie in aanbod, structuren en gebruikers, 
Toegankelijkheid van initiatieven, met extra drempelverlagende acties voor die kansengroepen die het nodig 
hebben, 
Een maximum aan partnerships met verschillende actoren zodat de krachten kunnen gebundeld worden, 
Een duidelijke keuze voor kwaliteit, voor creativiteit en vernieuwing in de sportinitiatieven. 
 
Dankzij deze vernieuwde en verruimde ondersteuning en de samenwerking met een breed netwerk van alle 
actoren in de sport, stimuleren en faciliteren we een divers en kwaliteitsvol sportaanbod, dat voor elk wat 
wils bevat.  

2.5 ONDERSTEUNEN OP DE LANGE WEG VAN TOPTALENT NAAR 
TOPSPORTRESULTATEN  

Een duidelijke lange termijn visie en -aanpak, voldoende middelen voor de verschillende 
ondersteuningsmechanismen en veel ambitie, daarmee staat of valt een goed topsportbeleid. En dat het 
topsportbeleid in Vlaanderen de laatste jaren niet heeft stilgestaan blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar 
de invulling van de negen pijlers die bepalend zijn voor succes in topsport.  
 
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 voor talentdetectie, talentontwikkeling en talentomringing, worden de jongeren van 
vandaag gevormd tot de topatleten van morgen.  
Onderstaande tabel illustreert hoe de werkingsmiddelen topsport van 2004 t.e.m. 2009 meer dan 
verviervoudigden.  
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De vorige olympiade 2005-2008 werd afgesloten met als hoogtepunt de Olympische Spelen in Beijing. 
Alhoewel veel van onze Vlaamse atleten schitterend gepresteerd hebben, vertaalde dat zich niet in het aantal 
behaalde medailles. Het actieplan topsport 2005-2008, dat een eerste deel van de planningstermijn van het 
Topsportactieplan 2016 beslaat, wordt momenteel geëvalueerd en moet leiden tot een nieuw actieplan voor 
de volgende Olympiade. Meer aandacht voor de sporttakoverschrijdende en sportspecifieke aansturing in het 
veld van zowel federaties als atleten, vormt daarbij in elk geval een aandachtspunt.   

2.6 AANDACHT VOOR KWALITEIT VAN EN IN DE SPORT 

In het sportbeleid heeft de aandacht voor kwaliteit steeds een centrale plaats gekregen. Een degelijke en 
kwaliteitsvolle begeleiding, vooral in de jeugdsport is immers van primordiaal belang om kinderen 
enthousiast te maken en te houden voor sport. De projecten kwaliteit van het jeugdvoetbal, de 
impulssubsidies binnen het decreet lokaal Sport voor Allen beleid die doel hebben de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders te verbeteren, de campagne Sport op Jongerenmaat, de structurele verankering van 
ethiek en integriteit in de jeugdsport zijn allemaal voorbeelden van kwaliteitsbevordering in de sport. 
 
De Vlaamse Trainersschool is de opleidingsverstrekker binnen de sportwereld en doorheen de jaren heen is 
het opleidingsaanbod stelselmatig ruimer geworden en door aandacht voor evaluatie en bijsturing ook 
kwaliteitsvoller. Tijdens deze legislatuur zijn er binnen de VTS specifieke vormingen voor de begeleiding 
van kansengroepen ontwikkeld samen met een nieuw project voor jongeren die worden ingeschakeld in de 
sportbegeleiding.  
 
Maar ook rond kwaliteit in en van de organisaties zelf hebben we de nodige initiatieven ondernomen. We 
ondersteunen een organisatie voor kwaliteitszorg in de sport en via het Bloso en de steunpunten ISB en VSF 
worden de gesubsidieerde actoren in het sportveld continu geïnformeerd, geïnspireerd en begeleid in hun 
zoektocht naar betere sport.  

2.7 EEN KADER VOOR EEN GEZONDE EN ETHISCH VERANTWOORDE SPORT 

De problematiek van het ethisch verantwoord sporten is een blijvend aandachtspunt, zowel binnen de 
recreatie- als topsport. Naast de meer sensibiliserende aanpak, zoals voorzien in de campagne "Sport op 
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jongerenmaat", hebben we met een nieuw decretaal initiatief een meer structurele aanpak rond ethiek in de 
sport uitgewerkt. Vanuit de vaststelling dat in de sport bepaald gedrag niet tolereerbaar is of te wensen over 
laat, wilden wij een instrument creëren om op dit gedrag correctieve invloed uit te oefenen. Wij hebben voor 
de open coördinatiemethode gekozen zodat de sportactoren maximaal kunnen betrokken worden bij het 
uittekenen, maar ook het invullen van de richtsnoeren rond ethiek binnen hun sport en hun organisatie.  
 
Tijdens deze bestuursperiode hebben we de nodige initiatieven genomen om de regelgeving medisch 
verantwoord sporten te actualiseren en te verfijnen in functie van de laatste nieuwe trends en internationale 
ontwikkelingen. Zo werd het dossier aangaande de instemming en aanvaarding door België van de 
internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport recent gefinaliseerd. Daarnaast werd in het 
nieuwe decreet Medisch Verantwoord Sporten aan de sportfederaties de verplichting opgelegd tot het 
oprichten van een (gezamenlijk) disciplinair orgaan voor elitesporters. 
Het beleid rond een gezonde en medisch verantwoorde sportbeoefening gaat echter veel ruimer dan enkel 
over dopingbestrijding. Zo voeren we een actief beleid rond de erkenning en subsidiëring van medische 
keuringscentra en wordt er via de campagnes en de website www.gezondsporten.be gesensibiliseerd over 
gezonde sport en preventieve maatregelen om sportletsels te vermijden.  
 
Voor het geheel van de beleidsmaatregelen rond het medisch en ethisch verantwoord sporten, werd er tijdens 
deze legislatuur een aanzienlijk budget vrijgemaakt. Van 2004 tot 2009 zijn de middelen voor deze 
beleidsmaatregelen gestegen van 1.554.000 euro naar 2.036.000 euro. 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009  t.o.v. 2004 

1.554.000 1.695.000 1.917.000 1.889.000 1.939.000 2.036.000 482.000 31% 

 
 

Evolutie beleidskredieten Medisch Verantwoord Sporten 
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2.8 SPORT VOOR KANSENGROEPEN 

Het bevorderen van de deelname aan het gevarieerde sportgebeuren, niet alleen bij het grote publiek maar 
ook bij specifieke doel- en kansengroepen, is en blijft één van mijn belangrijkste ambities. 55+ ers, mensen 
die in armoede leven of een andere interculturele afkomst hebben of kinderen met een handicap, botsen 
immers op specifieke drempels die aan sport doen voor hen minder gemakkelijk bereikbaar maken. 
Gedurende deze regeerperiode gaven we financiële ondersteuning aan tal van sportprojecten die erop gericht 
zijn de kansengroepen in onze samenleving toe te leiden naar sport of beter nog de sport dichter tot bij hen te 
brengen. Voorbeelden van deze initiatieven zijn het project Kort op de bal in Brussel, de projecten 
buurtsport, de toeleiding naar sportkampen, de seniorgames, de special olympics, …. 
 
Ook structureel, via de bestaande sportdecreten, wordt er aandacht besteed aan stimulerende initiatieven voor 
kansengroepen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid binnen het 
federatiedecreet of de toegankelijkheidsinitiatieven die zijn opgenomen binnen het decreet lokaal 
sportbeleid.  
 
Bovenop de sectorale aandacht voor het bevorderen van de participatie, werden dankzij de inwerkingtreding 
van het participatiedecreet extra flankerende impulsen gecreëerd. Dit decreet vormt een belangrijke sluitsteen 
van het cultuur-, jeugd- en sportbeleid dat de laatste jaren werd gevoerd. Het zet in op de verbreding en 
verdieping van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.  

2.9 INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR ALS RANDVOORWAARDE VOOR SPORT 

Toegankelijke en degelijke sportinfrastructuur is een basisvereiste om aan sport te kunnen doen. Daarom 
werd er via een gericht en planmatig sportinfrastructuurbeleid verschillende impulsen gegeven voor de 
realisatie en/of renovatie van sportinfrastructuur. Enerzijds zijn er de facultatieve subsidies via bv. de FFEU-
middelen of de middelen voorzien in het reglement particuliere sportinfrastructuur of het subsidiereglement 
jeugdvoetbalinfrastructuur. Anderzijds werd via het Vlaamse Sportinfrastructuurplan een massale 
inhaalbeweging voor sportinfrastructuur ingezet en dat voor een totale investeringswaarde van 225.000.000 
euro. In een eerste fase zullen 60 kunstgrasvelden, 50 sporthallen, 5 eenvoudige zwembaden en een aantal 
multifunctionele accommodaties ondersteund worden. Het decreet biedt echter een kader om in de toekomst 
rond andere types sportinfrastructuur ook een inhaalbeweging te realiseren. 
 
Ook de eigen sportcentra van de Vlaamse Gemeenschap zijn van onschatbare waarde in het Vlaamse 
sportlandschap voor de organisatie van sportkampen, sportklassen, stages, wedstrijden en kaderopleidingen. 
Dankzij een meerjareninvesteringsplan en een jaarlijks investeringsbudget van om en bij de 5.000.000 euro 
worden deze centra omgebouwd tot comfortabele, veilige en sporttechnisch goed uitgeruste sport- en 
verblijfscentra. 
Daarnaast hebben we ook steeds geijverd 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. Ik gaf ook 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 dat ze hun vrijstelling van onroerende voorheffing zullen 
verliezen.  
 
Tot slot heeft de Vlaamse overheid beslist haar verantwoordelijkheid te zullen nemen door mee haar 
schouders te zetten onder de realisatie van een aantal goedgespreide topvoetbalstadions in Vlaanderen. 
Topvoetbal is immers niet alleen een economisch gegeven, het heeft ook een aanzuigeffect voor het 
recreatieve voetbal en bepaalt mee de kwaliteit van het competitievoetbal. 
 
Van 2004 tot 2009 zijn de middelen voor de realisatie van nieuwe en de renovatie van bestaande 
sportinfrastructuur gestegen van 4.129.000 euro naar 6.706.000 euro. Wanneer we hier ook de 
investeringswaarde van de FFEU-projecten (10.800.000) en die van het Vlaams Sportinfrastructuurplan 
(225.000.000) aan toevoegen, dan kom bereiken we een cumulatief investeringsbedrag van afgerond 
236.000.000 euro over de verschillende jaren van deze legislatuur heen. Hiermee werd voor een aanzienlijk 
deel van het sportinfrastructuurtekort in Vlaanderen een oplossing geboden. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009  t.o.v. 2004 

4.129.000 4.782.000 4.855.000 5.442.000 7.168.000 6.706.000 2.577.000 63% 

 
 

Evolutie beleidskredieten Infrastructuur 2004 - 2009
+63%
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2.10 NIEUWE BELEIDSACCENTEN VOOR 2009 

2.10.1 De opstart van de vereenvoudigde en vernieuwde regelgeving binnen het decreet op de 
sportfederaties 

Het decreet op de sportfederaties zorgt voor een solide basis waarop de sportfederaties hun werking kunnen 
ontplooien, zo blijkt uit de recent uitgevoerde audit op de sportfederaties. Op vraag van de sector werd aan 
het decreet niet geraakt, maar werden de uitvoeringsbesluiten wel maximaal vereenvoudigd in functie van 
het verminderen van de planlast, zonder daarbij de kwaliteit en stimuli voor een doordacht en 
langetermijnbeleid binnen de federaties uit het oog te verliezen. Daarnaast wouden we via deze aanpassingen 
dynamiek en vernieuwing creëren door te kiezen voor een projectmatige aanpak binnen elk van de 
uitvoeringsbesluiten rond de facultatieve opdrachten voorzien in het federatiedecreet.  
 
Aan het begin van deze nieuwe olympiade 2009-2012 moeten de sportfederaties werk maken van een nieuw 
vierjarig beleidsplan waarin ze aangeven op welk manier ze de verschillende opdrachten rond 
sportstimulering, kwaliteitszorg, opleidingen en ondersteuning van de clubs zullen invullen. Ik hoop dat de 
aangebrachte vereenvoudigingen, de vernieuwde dynamiek en projectenregeling en de extra middelen 
voorzien voor het federatiedecreet hun effect zullen hebben en resulteren in vernieuwende en ambitieuze 
sportbeleidsplannen. De uitvoering van de goedgekeurde projecten binnen de facultatieve opdrachten zal 
starten in 2009 en ik kijk hoopvol uit naar de resultaten van deze nieuwe beleidsimpulsen.  
 
De besprekingen met de KBVB over de aanpassing van hun structuur moeten voor eind 2008 duidelijkheid 
geven. De nodige bijkomende middelen zijn in elk geval voorzien om de Vlaamse voetbalbond te 
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ondersteunen via het decreet op de sportfederaties, zonder dat de andere sportfederaties daar financieel de 
dupe van worden. 

2.10.2 De verdere operationalisering van de impulssubsidies uit het decreet lokaal sportbeleid 

De lokale en regionale besturen hebben in 2008 massaal ingetekend op het decreet lokaal Sport voor Allen-
beleid. In 2008 werden na een grondige evaluatie en aanvaarding van de op basis van interactie met het 
lokale sportveld opgestelde sportbeleidsplannen, 304 lokale besturen ondersteund met beleidssubsidies voor 
het voeren van een lokaal Sport voor Allen-beleid.  
Na de beleidssubsidies voor de uitvoering van het Sport voor Allen-beleidsplan, worden in 2009 ook voor 
het eerst subsidies aan gemeenten gegeven voor de opstart van de impulsprojecten. Deze projecten hebben 
als thema “de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen aangesloten 
bij erkende Vlaamse sportfederaties”. Zowel eigen initiatieven van de gemeenten als 
stimuleringsmaatregelen voor clubs om te werken met gekwalificeerde begeleiders krijgen hierin een plaats. 
Op termijn moet deze aanpak aanleiding geven tot meer en beter gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in 
meer sportclubs overal in Vlaanderen . 

2.10.3 De opstart van twee nieuwe decreten rond sport in het onderwijs 

Het decreet onderwijsgebonden sporten zit, na een lange periode van aftasten van wat wenselijk is voor de 
sector en wat budgettair en juridisch haalbaar is, nu in zijn echte eindspurt. Samen met mijn collega bevoegd 
voor onderwijs hoop ik dat we in 2009 een eerste subsidie kunnen geven aan de organisatie die de 
extracurriculaire sport in het leerplichtonderwijs op een dynamische en vernieuwende manier gestalte geeft.  
 
De sport in het hoger onderwijs willen we nieuwe impulsen geven via een nieuw decretaal initiatief. 
Campussen van universiteiten en hogescholen zijn immers echte lokale gemeenschappen die de doelgroep 
studenten, waarvan blijkt dat zij vaak afhaken in sport, extra kansen en stimuli kunnen geven om te blijven 
sporten.  
Naast de ondersteuning van de associaties voor het voeren van een sportbeleid op hun campussen, wordt er 
binnen dit decreet ook steun voorzien aan de organisatie die de competities voor deze doelgroep organiseert, 
de Vlaamse StudentenSport Federatie.  

2.10.4 De realisatie van de eerste projecten uit het Vlaamse Sportinfrastructuurfonds en de opstart 
van het dossier ‘Voetbalstadions’ 

Het Vlaamse Sportinfrastructuurfonds zal in 2009, na het goedkeuren van het decreet en uitvoeringsbesluit 
en een hernieuwde oproep tot kandidaatstelling, echt opgestart worden met de bouw van 40 kunstgrasvelden. 
Op die manier wordt de impuls inzake nieuwe Sport voor Allen-infrastructuur overal in Vlaanderen echt 
concreet zichtbaar. Uit de verschillende ingediende projecten worden de beste dossiers na screening op basis 
van de vooropgestelde criteria, geselecteerd in het najaar van 2008. Deze projecten zullen eind 2009 worden 
opgestart in de verschillende steden en gemeenten. 
In 2009 zal ook werk gemaakt worden van de ondersteuning bij de realisatie van nieuwe voetbalstadions in 
Vlaanderen. Van zodra de verfijnde criteria, de modaliteiten en timing werden vastgelegd, zal een 
projectoproep gelanceerd worden. Bedoeling is van in het voorjaar 2009 de geselecteerde projecten bekend 
maken. 

2.10.5 De opstart en uitvoering van een nieuw Topsportactieplan 2009-2012 

2009 is het begin van een nieuwe olympiade. Op basis van een grondige evaluatie van de resultaten en 
aanpak van het Vlaamse topsportbeleid tijdens de olympiade 2004-2008 zal een nieuw Actieplan topsport 
2009-2012 worden opgemaakt en opgestart. Het spoor dat werd uitgetekend in het Topsportactieplan 2016 
zal dus worden bijgestuurd en verfijnd in een nieuw Actieplan topsport.  
Dankzij het vernieuwde uitvoeringsbesluit topsport bij het decreet op de sportfederaties zullen de 
topsportfederaties nog beter ondersteund worden bij het invullen van een aantal randvoorwaarden voor een 
optimaal topsportbeleid.  
Daarnaast wordt er verder werk gemaakt van het invullen van optimale financiële randvoorwaarden om deze 
broodnodige ondersteuningsmechanismen voor topsport verder op het spoor te zetten. Ik voorzie opnieuw 
een forse groei in de budgetten topsport met 2.185.000 euro tot een totaal bedrag van 19.025.000 euro. 
Daarnaast zullen de verschillende actoren in topsport, vooral de federaties en de atleten zelf via 
sporttakoverschrijdend en sportspecifiek veldwerk verder worden begeleid en aangestuurd bij hun projecten 
rond talentdetectie, talentontwikkeling, coachesopleidingen en -bijscholingen.  
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2.10.6 De verdere uitvoering van het actieplan Sport voor Allen 

Het 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 2009.  
Dit plan brengt de verschillende Sport voor Allen-acties op een logische manier samen en omschrijft waar 
we nog extra impulsen en dynamiek kunnen geven om nog meer mensen aan het sporten te krijgen. Het 
decreet lokaal Sport voor Allen-beleid, de nieuwe initiatieven van de sportfederaties en 
onderwijsinstellingen, de verschillende sportpromotionele acties, de experimentele projecten en proeftuinen 
sport, de sportkaderopleidingen en het Vlaamse Sportinfrastructuurplan zijn allemaal voorbeelden van acties 
die binnen dit globale plan kaderen en die in 2009 zullen gecontinueerd of opgestart worden.  

2.10.7 De verdere operationalisering van het transversale participatiedecreet 

Het nieuwe participatiedecreet, dat de beleidsdomeinen cultuur, jeugdwerk en sport vat, is in 2008 van kracht 
geworden. Dit decreet zet in op de verbreding en de verdieping van de participatie in deze drie velden. De 
realisatie van een volledige inwerkingtreding van het participatiedecreet is één van de belangrijkste 
opdrachten voor de komende maanden. Via dit flankerende decreet wil ik de aandacht voor participatie 
bovenop de initiatieven die voorzien zijn in de verschillende sectorale initiatieven, verankeren en versterken. 
Het moet de aandacht voor participatie die al in de verschillende sectorale initiatieven aanwezig is, verrijken, 
vernieuwen en verdiepen. Tegelijkertijd integreert dit decreet een aantal bestaande instellingen, programma’s 
en reglementen in een gezamenlijk kader. Daarnaast zorgde dit decreet, ondermeer door de voorziene 
financiële groei, voor nieuwe en belangrijke impulsen.  
Het Participatiedecreet legt ook een duidelijke focus op de cultuurparticipatie van kansengroepen, 
categorieën van mensen die niet zo gemakkelijk toegang hebben of krijgen tot sport en cultuur door 
specifieke en koppige participatiedrempels. Volgende kansengroepen werden gedefinieerd, met daaraan 
gekoppeld meer beleids- en zeker ook financiële middelen: personen in armoede, gedetineerden, personen 
met een handicap en gezinnen met kinderen. 
 
Onderstaand schema biedt een overzicht van de budgettaire inspanningen op een aantal hoofdlijnen binnen 
het decreet: 
• Participatie-instellingen: subsidies voor Stichting Lezen, Cultuurnet en Demos 
• Kansengroepen: hier worden alle maatregelen gevat die rechtstreeks inspelen op het werken met 

kansengroepen, met name de verankering van de Rode Antraciet (gedetineerden), de projectenregeling, 
de inspanningen voor personen in armoede, de laagdrempelige educatie, de projecten voor 
gemeenchapscentra en de proeftuinen die betrekking hebben op kansengroepen. 

• Verenigingen versterken: hier groepeerden we de regeling rond de expertiseverenigingen, de 
hobbyverenigingen en de tussenkomsten in de organisatie van een cultuuraanbod 

• Evenementen: het gaat hier om de evenementen, de cultuur- en sportgemeente en de proeftuinen die 
betrekking hebben op cultuurverbreding. 
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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.  

2.10.8 De opstart van een aantal nieuwe sociale maatregelen in sport  

Studies wijzen uit dat sport nog steeds niet van en voor alle lagen van de bevolking is. Bovenop de 
verschillende structurele initiatieven, willen we in 2009 een aantal nieuwe initiatieven met sociale 
maatregelen opstarten die inzetten op toegankelijkheid en toeleiding naar sport. De seniorensportcampagne 
en een sportproject in instellingen voor bijzondere jeugdzorg zijn hiervan concrete voorbeelden. 

2.10.9 De uitbreiding van het decreet medisch verantwoord sporten met een luik ethisch verantwoord 
sporten 

Het nieuwe decreet ethisch en medisch verantwoord sporten zal begin 2009 operationeel zijn voor uitvoering 
met inbegrip van de richtsnoeren die samen met de sector werden opgemaakt. Op die manier krijgt de 
aandacht voor de ethische waarden van en in de sport een concrete invulling in de beleidsplannen en in de 
dagelijkse sportpraktijk.  
Ook de uitvoering van de maatregelen die moeten zorgen voor een gezonde en veilige sport en een accuraat 
antidoping-beleid blijven vanzelfsprekend bovenaan mijn beleidsagenda staan.  
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3 TTRRAANNSSVVEERRSSAAAALL  EENN  SSEECCTTOORROOVVEERRSSCCHHRRIIJJDDEENNDD  BBEELLEEIIDD 

3.1 PARTICIPATIEBELEID EN INTERCULTURALISEREN 

3.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

De voorbije jaren zijn tal van inspanningen geleverd met het oog op meer en betere participatie aan het 
cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Naast de endemische aandacht in de verschillende decreten, werden heel wat 
aanvullende initiatieven genomen. Die ontstonden vaak als een 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 incrementele 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.  
 
Als een antwoord hierop werd begin 2008 het Participatiedecreet goedgekeurd, voluit “het decreet houdende 
flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport”. 
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 regelgeving. De 
diverse maatregelen in het participatiedecreet kunnen aan twee centrale kapstokken worden opgehangen.  
Het participatiedecreet wil op vele manieren een nieuwe hefboom zijn voor meer gemeenschapsvorming en 
voor meer kansen voor het brede publiek in de samenleving om van cultuur, jeugdwerk en sport te kunnen 
proeven. Daarvoor zijn er verschillende acties: de verankering van communicatie en sensibilisatie over 
cultuur, jeugdwerk en sport, de dynamisering van de culturele manifestaties, de ondersteuning van grote 
evenementen, de waardering van hobbyverenigingen, … 
Daarnaast wil het participatiedecreet een stevige partner zijn voor kansengroepen. Hiervoor zijn er een aantal 
specifieke acties. De algemene projectenregeling wil goede, vernieuwende projecten zien geboren worden 
die inzetten op deze kansengroepen. Het decreet maakt een stevige investering mogelijk om via lokale 
netwerken van plaatselijke armoedeverenigingen, OCMW’s en de gemeentelijke diensten de participatie bij 
personen in armoede te stimuleren. Een nieuwe participatie-instelling zal het participatiebeleid voor 
kansengroepen mee aanwakkeren en er komen extra kansen voor bepaalde kansengroepen om elkaar via 
praktijkgerichte, laagdrempelige educatie te ontmoeten en van vorming te proeven. 
 
Het participatiedecreet overstijgt de afzonderlijke sectoren van en binnen cultuur, jeugdwerk en sport. Het 
mag als een bijzonder en ook wel uitzonderlijk instrument worden bestempeld, vooral door zijn specifieke 
flankerende situering. Flankerend betekent dat dit nieuwe decreet zich in een bewuste spanning verhoudt tot 
de sectorale decreten in de beleidsruimtes cultuur, jeugdwerk en sport. Het wil de aandacht voor participatie 
die in de bestaande regelgevingen al nadrukkelijk aanwezig is, vernieuwen, verrijken en verdiepen. Daarbij 
is het per definitie heel expliciet op participatie gericht, maar geeft ook heel duidelijk voorkeur aan een 
intersectorale aanpak. Daarmee beoogt het participatiedecreet geenszins de uitholling van de sectorale 
maatregelen, wel integendeel. Tegelijkertijd zorgt dit decreet ook voor de integratie van bestaande 
instellingen, programma’s en reglementen. In een gezamenlijk kader worden deze beter op elkaar geënt. 
Daarnaast zorgt dit decreet, niet in het minst door de voorziene financiële groei, voor nieuwe en belangrijke 
impulsen. Met het participatiedecreet sluiten we een beleidscirkel tussen de aandacht voor een kwaliteitsvol 
aanbod en de inspanningen om dit binnen het bereik van zoveel mogelijk mensen en groepen te brengen. 
 
Centraal in het participatiebeleid staat het mogelijk maken en stimuleren van participatie bij een zo ruim 
mogelijk deel van de bevolking. Dit is dan ook een aandachtspunt dat ik meedraag in mijn verschillende 
beleidslijnen, het vormt een rode draad doorheen mijn beleidsvoering sinds mijn aantreden in 1999. Een zo 
divers mogelijk aanbod ontwikkelen voor een zo divers mogelijk publiek is in dit verband mijn leidmotief. 
De realisatie van een diverse participatie is een lange termijnopdracht. Voor de verschillende doelgroepen 
(mensen die in armoede leven, holebi’s, mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, …) moeten 
immers steeds nieuwe instrumenten worden ontwikkeld en ingezet. Dit gebeurt op de eerste plaats via de 
bestaande sectorale regelgeving, aanvullend en stimulerend via het participatiedecreet, én via een sterk 
uitgewerkte beleidslijn rond interculturaliteit. Deze beleidsvoering beoogt een duidelijk effect op de 
organisaties en de praktijken in de sectoren. De bestendige aandacht voor interculturaliteit in decreten, 
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beheersovereenkomsten, beleidsplannen, raden van bestuur, adviesraden, advies- en beoordelingscommissies 
en convenants wordt van nabij opgevolgd, geactualiseerd en waar nodig bijgestuurd. 
 
De periode 2008-2009 blijkt een scharnierjaar wat betreft interculturaliteit. De uitvoering van het “Vlaamse 
Actieplan Interculturaliseren van, voor en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport” kwam op volle kruissnelheid 
en de eerste resultaten binnen de sectoren worden zichtbaar én meetbaar. Het Actieplan zette voluit in op 
twee sporen. Een eerste spoor wil de aandacht voor interculturaliteit structureel verankeren in decreten, 
beheersovereenkomsten, beleidsplannen. Het tweede spoor creëert ruimte voor een flankerend beleid rond 
begeleiding, experiment en ondersteuning d.m.v. een integrale aanpak in programmering, publiek en 
personeelsbeleid. 
  
Een van de acties van het actieplan is de oprichting, binnen het departement CJSM, van een 
kennisknooppunt interculturaliseren. Dit kennisknooppunt bestaat uit 2 netwerkers en heeft de opdracht de 
doelstellingen uit het Actieplan in nauwe samenwerking met de steunpunten en een aantal intermediaire 
organisaties te helpen realiseren. Concreet betekent dit, de cultuur-, sport- en jeugdwerkorganisaties 
stimuleren concrete veranderingen te realiseren in het programma, publieks- of deelnemersbereik, 
personeelssamenstelling, vrijwilligerswerking, kadervorming, bestuursorganen en het aangaan van 
samenwerkingsverbanden. Het kennisknooppunt vervult hierbij een stimulerende, ondersteunende, 
faciliterende en sectoroverschrijdende rol. Een belangrijke taak van het kennisknooppunt is in 2008 de 
ontwikkeling van een netwerk van relevante partners (integratiecentra, onthaalbureaus, projectontwikkelaars 
diversiteit, diversiteitscentra, …) en praktijkexperts binnen en buiten het domein cultuur, jeugd en sport. 
 
De kennis en ervaringen worden ontsloten op een toegankelijke manier via netwerken, ontmoetings- en 
vormingsmomenten. De nieuwe portaalsite die online ging in februari 2008: www.interculturaliseren.be 
ontsluit informatie, kennis en ervaringen die worden verworven via contacten met agentschappen, 
steunpunten, intermediaire organisaties, andere domeinen en via het verzamelen van methodieken, theorieën, 
praktijkvoorbeelden, handelingskaders, enz. doorheen de dagelijkse praktijk. Het betreft een dynamische en 
gebruiksvriendelijke portaalsite waarop relevante beleidsinformatie en interculturele ervaringen op een 
toegankelijke en praktijkgerichte manier geïnventariseerd, geduid en ontsloten worden.  De website en 
gekoppelde nieuwsbrief zijn onderdeel van de communicatiestrategie van het interculturaliseringsbeleid.  
 
Op 26 februari 2008 werd voor de tweede maal een trefdag interculturaliseren georganiseerd. De doelstelling 
bestond enerzijds uit het communiceren over de opvolging van de gekozen doelstellingen en anderzijds de 
uitwisseling van recente ontwikkelingen, instrumenten en afgeronde projecten. Meer dan 600 enthousiaste 
deelnemers namen deel aan de plenaire sessies en workshops.  
 
Tegen eind 2008 zal het kennisknooppunt minstens 50 praktijkvoorbeelden verzameld hebben. Tegen juni 
2009 worden bijkomend 20 praktijken dieper onderzocht en de bevindingen ervan ontsloten via website, 
nieuwsbrief, publicatie en ontmoetingsmomenten. Eind 2009 zal het kennisknooppunt 100 praktijken van 
binnen en buiten de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport hebben verzameld.  
 
Het kennisknooppunt zal in het najaar van 2008 2 laagdrempelige ontmoetingsmomenten hebben 
georganiseerd rond het thema interculturaliteit met de bedoeling opgedane kennis en ervaringen op 
toegankelijke wijze te ontsluiten voor de actoren in het veld en voor de intermediaire organisaties. 
 
In februari van 2008 werd de campagne “Iedereen kan zetelen” gelanceerd via een ruime publiekscampagne 
in combinatie met gerichte doelgroepcommunicatie. De doelstelling bestaat erin de samenstelling van 
bestuursorganen, commissies, adviesraden en jury’s in de cultuur-, jeugdwerk-, en sportsector meer divers en 
ruimer te maken. Deze campagne resulteerde in eerste instantie in een divers samengestelde pool van zo’n 
130 geïnteresseerde en geëngageerde mensen die de vrijgekomen plaatsen binnen de organen kunnen 
opvullen. Eén van de achterliggende doelstellingen bestaat erin de beleids- en adviesorganen binnen de 
sectoren cultuur, jeugdwerk en sport etnisch-cultureel divers samen te stellen. De kandidatendatabank is 
tevens online beschikbaar voor de sectoren en de beoogde beoordelings- en adviesorganen binnen onze 
administratie via www.iedereenkanzetelen.be. Om deze pool verder uit te breiden en te diversifiëren wordt 
een blijvende dynamiek gecreëerd o.a. door een gerichte herlancering en verruiming van de campagne in het 
najaar van 2008. 
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In 2008, het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog, werken wij intensief verder aan de implementatie 
van de verschillende elementen van de beoogde doelstellingen van dit Europese jaar.  
 
Tot slot van dit overzicht geven we nog een beknopt overzicht van een aantal interculturele sportprojecten: 
• Om allochtone kinderen met talent in atletiek aan te moedigen de stap te zetten naar de sportclubs en 

topsportscholen, ondersteun ik in samenwerking met Stad Antwerpen het project ‘Basis Antwerpen 
Loopt Top. 

• "Kort op de Bal" in Brussel is een ander voorbeeld van een intercultureel sportproject. Via het 
versterken van zeven Brusselse voetbalclubs én door extra aandacht voor participatie en voor het 
sociale weefsel rond de clubs, willen we kinderen uit de grootstad, voornamelijk allochtone kinderen, 
extra kansen geven. 

• Door het lanceren van het vernieuwde reglement Sportend Vlaanderen in 2007, met een duidelijk 
accent op participatie van kansengroepen in sport, werden ook een aantal kleinschalige 
sportinitiatieven ondersteund die de brug slaan tussen sport en interculturaliteit. 

• We zijn als Vlaamse Gemeenschap ook volop meegegaan in de Europese diversiteitcampagne ‘All 
Different, All Equal’. Tijdens diverse internationale symposia bleek Vlaanderen een voorbeeld te zijn 
voor andere Europese lidstaten met haar beleid rond interculturalisering van cultuur, jeugdwerk en 
sport. 

 
Voor de opstart van het participatiedecreet in 2008 werd een totaal budget van 15.744.000 euro vrijgemaakt 
en dat op verschillende begrotingsallocaties. Het algemeen budget voor interculturaliteit bedraagt 1.280.000 
euro. Daarnaast gaat minimaal 900.000 euro uit het participatiedecreet naar projecten waarin interculturaliteit 
centraal staat.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering 

begroting  
Allocaties op 
verschillende 
programma’s (HC, 
HD, HE, HF, HG)  

Verschillende subsidies in het kader 
van het participatiedecreet 

15.744.000  100%  

3.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Het participatiedecreet is een mix van structurele en projectmatige ondersteuning, van initiatieven gericht op 
de participatie van een breed publiek en van bepaalde kansengroepen, van bestaande maatregelen en nieuwe 
initiatieven, van subsidies voor publieke en particuliere initiatieven, ...  
 
Op basis van het participatiedecreet worden subsidies gegeven aan:  
• participatie-instellingen; 
• projecten leesbevordering; 
• verenigingen met een specifieke opdracht m.b.t. het verenigingsleven; 
• een vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden; 
• convenanten voor de bibliotheekwerking in gevangenissen; 
• projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport; 
• lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede; 
• praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen; 
• landelijke en op participatie gerichte activiteiten van hobbyverenigingen; 
• tegemoetkoming in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod; 
• projecten gemeenschapscentra; 
• proeftuinen die de participatie bevorderen; 
• grootschalige cultuur-, jeugd of sportevenementen; 
• cultuurgemeente of sportgemeente van Vlaanderen; 

 
De realisatie van een volledige inwerkingtreding van het participatiedecreet is één van de belangrijkste 
opdrachten voor de volgende maanden.  
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Door de goedkeuring op 18 juli 2008 van het uitvoeringsbesluit bij het participatiedecreet kan het decreet 
helemaal worden uitgevoerd. Dit besluit regelt de verschillende aanvraagprocedures en modaliteiten voor de 
subsidies in het decreet.  
 
Heel concreet ontplooien zich de volgende maanden verder volgende nieuwe acties vanuit het 
participatiedecreet: 
 
• Als gevolg van het decreet start de overeenkomst met een aantal verenigingen die een specifieke 

expertise hebben op het vlak van participatie. Het is de bedoeling dat de kennis en ervaringen van deze 
organisaties, met een unieke positie in Vlaanderen, nog meer toegankelijk worden voor het jeugdwerk, 
de sport- en cultuursector. Onder meer volgende organisaties worden beoogd: de Verenigde 
Verenigingen, het Steunpunt Vrijwilligerswerk, het Minderhedenforum, het Vlaams Netwerk van 
Verenigingen waar Armen het woord nemen. 

• Met de Rode Antraciet wordt een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten zodat –naast de sociaal-
culturele inspanningen- voortaan ook een stevig sportverhaal voor gedetineerden kan worden 
geschreven. Hiervoor worden in 2008 en 2009 telkens bijkomende middelen voorzien. Op deze manier 
maken we de engagementen in het lopende Strategisch Plan voor Hulp- en Dienstverlening aan de 
Gedetineerden ook rond en wordt een structurele basis gelegd voor verdere evoluties op het terrein. 
Voor de verdere uitbreiding van de sportwerking van de Rode Antraciet zullen bijkomende 
sportanimatoren worden aangeworven en ingezet in nieuwe gevangenissen bovenop de reeds lopende 
programma’s in de pilootregio Antwerpen-Kempen. 

• In het voorjaar van 2008 werden reeds 79 participatieprojecten gesubsidieerd voor een bedrag van 
1.172.450 euro. Deze projecten geven extra impulsen voor de participatie van kansengroepen: 
personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-
culturele achtergrond en gezinnen met kinderen. Deze regeling loopt ook in 2009 voort.  

• Vanaf 1 januari 2009 worden de eerste lokale netwerken voor de bevordering van de 
vrijetijdsparticipatie van personen in armoede gesubsidieerd. Gemeenten, OCMW’s, verenigingen van 
personen in armoede en andere lokale organisaties die in hun werking personen in armoede als 
doelgroep hebben, worden via dit decreet uitgenodigd om in dit verband een aantal 
gemeenschappelijke afspraken te maken. Op het moment waarop deze afsprakennota klaar en 
beklonken is, kunnen subsidies van de Vlaamse Gemeenschap worden aangevraagd. Op die manier 
moet geleidelijk aan een dekkend netwerk van Vlaamse gemeenten gevormd worden die zich bijzonder 
inspannen voor meer participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport.  

• Lokale verenigingen kunnen vanaf 2009 uit een divers aanbod van laagdrempelige en op de praktijk 
gerichte vormingsinitiatieven een vormingsinitiatief selecteren voor hun doelgroepen. Een bijzondere 
aandacht gaat ook hier naar kansengroepen.  

• De komende maanden en jaren moet zich stilaan een herkenbaar en stevig veld van federaties van 
hobbyverenigingen ontwikkelen. De eerste stappen hiervoor worden in het najaar van 2008 gezet. Via 
een afgebakende subsidie toont de Vlaamse Gemeenschap zijn waardering voor dit 
vrijwilligersinitiatief en geeft ze bijkomende kansen voor een kwaliteitsverbetering van studiedagen, 
publicaties,… 

• In het najaar van 2008 ging het openstellen van de zogenaamde “culturele manifestaties” van start. 
Voortaan kunnen ook jeugd- en sportverenigingen putten uit een breed en divers aanbod van artiesten 
en gezelschappen. Op die manier komt de Vlaamse overheid tussen in de uitkoopsom van een culturele 
activiteit tijdens een publieke manifestatie terplekke. We blijven hierbij een belangrijke aandacht 
hebben voor de cultuurspreiding in instellingen voor bijzondere doelgroepen. 

• De proeftuinen die in het decreet worden opgesomd, zijn in 2009 in volle ontwikkeling. Deze 
proeftuinen worden verderop in de beleidsbrief beschreven. 

• Voortaan geeft het participatiedecreet de kans om geruime tijd op voorhand een beslissing te kunnen 
nemen over de subsidiëring van evenementen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk 
of sport. Op die manier kunnen organisatoren ook veel planmatiger omgaan met de al dan niet 
toegezegde ondersteuning. De evenementen in het kader van dit decreet beogen telkens een breed 
publiek en worden gekenmerkt door bijzondere inspanningen in het kader van participatie. 

• Ook de Cultuur- en Sportgemeente van Vlaanderen voor 2010 tot 2012 werden aangeduid. In 2010 
wordt Oostende de cultuurgemeente van Vlaanderen, in 2012 draagt Turnhout deze titel. De eerste 
sportgemeente van Vlaanderen is Gent, in 2011. 
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Op het vlak van interculturaliteit zal coaching worden voorzien voor de administratie en de 
beoordelingscommissies, met als doel interculturaliteit te kunnen beoordelen vanuit een gedeeld 
referentiekader. Als resultaat daarvan zal een concrete set van criteria ontwikkeld worden die toelaten op een 
diepgaande en consistente wijze projecten te screenen op het aspect interculturaliteit. In de loop van 2009 zal 
het kennisknooppunt interculturaliseren 6 interculturele ontmoetingsmomenten organiseren. In het voorjaar 
van 2010 zal de derde actiedag interculturaliseren plaatsvinden. 
 
Allocatie Libellé 2007 2008 2009 2009 t.o.v. 2007 (%) 

Allocaties op 
verschillende 
programma’s 
(HC, HD, HE, 
HF, HG) 

Verschillende 
subsidies in het 
kader van het 
participatiedecreet 

10.211.000 15.744.000 18.220.000 8.009.000 78% 

3.2 INTERNATIONAAL SPORTBELEID 

3.2.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Vlaanderen heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld op de internationale fora, daarom hechtte ik tijdens 
deze legislatuur een groot belang aan het onderhouden van goede internationale contacten, zowel multi- als 
bilateraal. Door op het internationale niveau aanwezig te zijn en samen te werken met de internationale 
partners, houdt Vlaanderen voeling met wat er in de internationale sportwereld beweegt.  
 
Bovenop de transversale middelen voor internationaal beleid in cultuur, jeugd en sport is op de 
sportbegroting op HF 33.37 een jaarlijks budget van 103.000 euro voorzien. 
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008  % uitvoering 

begroting  
HF 33 37 B Subsidie internationale 

sportprojecten 
103.000 100%  

3.2.1.1 BILATERALE SAMENWERKING 

Zuid-Afrika 
Gedurende de gehele regeerperiode was Zuid-Afrika een prioritaire partner op het vlak van internationale 
samenwerking, ook voor sport. De positieve evaluatie in 2005 van de verschillende sportprojecten in het 
kader van het cultureel akkoord Vlaanderen – Zuid-Afrika  leidde in 2006 tot een verlenging van het 
werkprogramma voor één jaar.  
 
Het samenwerkingsproject met de provincie Vrijstaat rond sport kaderde in dit culturele 
samenwerkingsakkoord en beoogde een intensere samenwerking op het gebied van sport, ondermeer in 
samenwerking met het Bloso. Dit samenwerkingsproject liep tot eind 2007 en 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 deskundigen; 
• “Sport voor Allen” opleidingscursussen verzekeren; 
• Op vraag van de provincie Vrijstaat, opleidingscursussen verzekeren voor trainers en coaches;  
• Concretisering van de uitwisseling van expertise tussen het Bloso en Zuid-Afrika i.v.m. de Gordel en 

de Cape Argus Classic door de aanwezigheid van de Zuid-Afrikaanse organisatoren van de Cape 
Argus Classic (40.000 deelnemers) op de Gordel, editie 2006. 

 
Op 25 april 2007 vond in Vlaanderen de Vaste Gemengde Commissie Vlaanderen – Zuid-Afrika plaats. 
Voor de verschillende beleidsdomeinen, waaronder sport, werd een nieuw werkprogramma opgemaakt voor 
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de periode 2007-2009, waarbinnen ook het Memorandum of Understanding tussen minister Pahad bevoegd 
voor jeugd en mijzelf opgenomen werd.  
 
Het was mijn uitdrukkelijke wens de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika méér gecoördineerd 
te laten verlopen, 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 centra 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 algemene coördinatie in Zuid-Afrika werd toevertrouwd aan de National Youth Commission. Voor de 
uitwerking van het sportluik werd een structurele operator. Buurtsport aangeduid, die binnen de 
gemeenschapscentra een sportwerking uitbouwt, aangepast aan en ten dienste van de verschillende centra. 
Buurtsport heeft hiervoor een project uitgewerkt waarbij de promotie van bewegen en sport centraal staan. Er 
worden een aantal mogelijke initiatieven voorgesteld, die in samenwerking met de gemeenschapscentra en 
inspelend op de lokale behoeften, verder uitgewerkt worden. Het doel is een programma opzetten waarbij 
uiteindelijk de lokale bevolking zelfstandig sportprogramma’s kan opzetten vanuit een lokaal vast gegeven: 
een uitleendienst voor sportmateriaal. 
 
Het project bestaat concreet uit 3 onderdelen: 
• Uitleendienst sportmaterialen: afhankelijk van de lokale wensen, noden en behoeften wordt specifiek 

sportmateriaal verzameld en ter beschikking gesteld van de lokale bevolking, onder toezicht van 
gediplomeerde begeleiders. 

• Bewegingsanimatoren: medewerkers van de gemeenschapscentra en/of lokale medewerkers volgen een 
opleiding die hen zal toelaten competenties op te bouwen om sportieve bewegingsactiviteiten en 
sportieve evenementen te organiseren binnen de lokale setting. Deze vorming van mensen tot 
bewegingsanimator is een middel om een duurzame werking te kunnen uitbouwen. 

• Organisatie van verschillende initiatieven waarbij sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden worden. 
Voorbeelden zijn: start 2 run, aerobic, sport op scholen, rope-skipping, vrouwenvoetbal, enz… Deze 
initiatieven kunnen nog uitgebreid worden naar gelang de lokale voorstellen en worden uitgewerkt in 
samenwerking met de gemeenschapscentra en inspelend op de noden en mogelijkheden van de lokale 
bevolking. 

 
Hoewel dit project wordt gecoördineerd door de cel Buurtsport van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB), is samenwerking met relevante partners in Vlaanderen die ervaring hebben met het 
organiseren van laagdrempelige sportactiviteiten en/of ervaring hebben in Zuid-Afrika essentieel. 
 
In eerste instantie werd dit project opgestart in 2 gemeenschapscentra, namelijk Ipelegeng en Mmabana. Het 
is de bedoeling om nadien het project uit te breiden naar de andere 2 gemeenschapscentra, hierbij steeds 
rekening houdend met de lokale noden, behoeften en mogelijkheden. 

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 van 2007 aangeleverd en verkennende contacten met 
verschillende actoren werden opgestart om de mogelijkheden voor een Vlaams – Marokkaanse 
samenwerking voor de sectoren cultuur, jeugd en sport te onderzoeken. 
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Begin april 2008 vond een ministeriële zending plaats naar Marokko, waarbij ik onder andere de 
Marokkaanse minister voor sport, mevrouw Nawal El Moutawakil, ontmoette. Uit deze gesprekken bleek dat 
men in Marokko sterk geïnteresseerd is in ons antidopingbeleid. Daarnaast werd de mogelijkheid besproken 
om stagemogelijkheden aan Vlaamse atleten in Ifrane aan te bieden. Ter opvolging van deze zending werden 
relevante documenten in verband met anti-doping aan de Marokkaanse instanties bezorgd. 
 
Marokko blijft voor mij één van de prioritaire landen voor samenwerking, ook op het vlak van sport. Gezien 
het ontbreken van sportmogelijkheden voor Marokkaanse jongeren engageerde ik mij om samen met de 
lokale Marokkaanse overheid in Essaouira de bouw van een rollerskatepark mee te ondersteunen. Hierbij is 
het niet enkel de bedoeling om jongeren actief aan het sporten te krijgen, maar hen eveneens de mogelijkheid 
te bieden een opleiding tot monitor te volgen en hen op die manier nieuwe kansen te bieden. Op deze wijze 
krijgt het project een duurzaam karakter en kan een multiplicatoreffect bekomen worden dat ook in andere 
steden of regio’s navolging krijgt. In 2007 werd op HF 33.37 B 47.000 euro voorzien voor dit project. 

Catalonië 
Op vraag van Catalonië werden in de eerste helft van de legislatuur 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 werd samen met de bevoegde personen en diensten in Catalonië 
nagegaan op welke manier deze samenwerking gestalte kon krijgen en op welke actieterreinen concrete 
initiatieven genomen konden worden.  
 
Op 8 en 9 juli 2008 vond in Brussel de Vaste Gemengde Commissie Vlaanderen – Catalonië plaats, waar een 
werkprogramma voor de periode 2008-2010 werd overeengekomen. Het werkprogramma dat werd 
afgesloten formaliseerde de intentie van nauwere samenwerking op het vlak van sport. Er werd afgesproken 
dat een continue informatie-uitwisseling over (top)sportevenementen zal gebeuren en de mogelijkheid om 
een gezamenlijke topsport-expertenmeeting te organiseren wordt onderzocht. Vlaanderen levert tevens een 
actieve bijdrage aan de 2de ‘Sport Countries Conference’ (24-27 november 2008) met als hoofdthema ‘Sport 
en gezondheid’. 

Australië 
In 2007 werd een studiereis ondernomen door de topsportmanager, het Bloso en enkele Vlaamse 
deskundigen naar het Australian Institute of Sport (AIS). Volgend op deze productieve kennismaking met het 
AIS en haar werking, zijn we er intussen in geslaagd om een samenwerkingsakkoord met het instituut af te 
sluiten. Middels dit akkoord wordt uitwisseling van expertise, sportwetenschappelijke informatie en 
sportwetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en worden stagemogelijkheden voor topsportatleten in 
Vlaanderen en Australië aangeboden. In het najaar komt een eerste groep Australische sprinttrainers naar 
Vlaanderen voor het Vlaamse FAST-project. Voor het voorjaar is er een programma voor 
carrièrebegeleiding en sportwetenschappelijke begeleiding van topsporters in de maak. 

Nederland, Frankrijk, Groot-Brittanië  
Om het Vlaamse topsportbeleid optimaal te voeden met de ervaringen van topsportlanden was er een goed 
contact met NOC-NSF (Nederland), INSEP (Frankrijk), UK Sport (Great Brittain) en AIS (Australië).  
Met de eerste drie landen waren er op een informele manier zeer positieve contacten. Er werd met Nederland 
in Juni 2008 zelfs samen een studiedag georganiseerd over het topsportbeleid. Een aantal van onze 
sportwetenschappelijke medewerkers hebben voor bepaalde topics ook samenwerking kunnen opzetten. 

Franse Gemeenschap 
Voor het luik topsport is er met de Franse Gemeenschap regelmatig overleg binnen de ABCD-commissie, 
waarin ook de Duitstalige Gemeenschap en het BOIC vertegenwoordigd zijn. Alle partners zorgen voor een 
financiële inbreng en daarmee worden projecten opgezet zoals “ondersteuning jonge topsporttalenten”, dat 
bedoeld is om de ondersteuning van de beloftevolle jongeren bijkomend op te vangen. 
Op het gebied van dopingbestrijding is er op de coördinatieraad regelmatig overleg  tussen Vlaanderen en 
Wallonië. 
Rond andere thema’s zijn er vooral informele contacten.  
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3.2.1.2 MULTILATERALE SAMENWERKING 
De voorbije jaren waren op multilateraal vlak belangrijk voor de sport. De publicatie van het Europees 
Witboek Sport door de Europese Commissie in juli 2007 zorgde ervoor dat het thema sport en Europa hoger 
op de politieke agenda kwam te staan. Om in te spelen op deze realiteit gaf ik de opdracht om een studiedag 
te organiseren om zich over dit thema te buigen. Op 13 maart 2008 kwamen een 150tal vertegenwoordigers 
uit de sportsector, de politieke en de academische wereld samen om over het thema “Sport in Europees 
perspectief” van gedachten te wisselen. De verdere evolutie van dit witboek en het beleid rond sport binnen 
de Europese Unie wordt steeds 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. 
 
Onder het Sloveense voorzitterschap van de Europese Commissie tijdens de eerste helft van 2008 werd 
duidelijk dat ook de banden met de sportsector zelf niet verwaarloosd mogen worden en werd een 
ontmoeting met de vertegenwoordigers van de Nationale Olympische Comités georganiseerd.  
Het Franse voorzitterschap tijdens de tweede helft van 2008 bouwt hierop verder en organiseert opnieuw een 
Europees Sportforum, waarbij de Europese sportministers een gezamenlijke meeting houden met 
vertegenwoordigers van de sportsector in Europa.  
De verdere evolutie van het beleid rond sport binnen de Europese Unie wordt van nabij opgevolgd door mijn 
diensten. 
 
In 2008 werden eerste verkenningsgesprekken gevoerd voor een groot regionaal treffen in Vlaanderen in het 
voorjaar van 2009, met als thema traditionele regionale volkssporten. Hierbij is het de bedoeling om de band 
met andere regio’s binnen Europa, zoals Catalonië, Baskenland, Galicië, Wales en Wallonië, te versterken. 

3.2.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

In 2009 wensen we ons 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.  

3.2.2.1 BILATERALE SAMENWERKING 

Zuid-Afrika 
In eerste instantie werd dit project opgestart in 2 gemeenschapscentra, namelijk Ipelegeng en Mmabana. De 
uitwerking van deze projecten wordt in 2009 volop verder gezet. 
 Het is tevens de bedoeling om het project in 2009 uit te breiden naar de andere 2 gemeenschapscentra, nl. 
het BAT centrum in de provincie Kwazulu en Nyanga Arts Centre in de provincie West Kaap. 

Marokko 
In 2009 zullen op basis van de uitgevoerde zending en de gevoerde gesprekken verdere contacten met de 
Marokkaanse overheid onderhouden worden om op die manier concrete samenwerking te kunnen realiseren. 
Deze samenwerking dient zoveel mogelijk op een geïntegreerde wijze met de sectoren cultuur, jeugd en 
sport te gebeuren om aldus een respectvolle en positieve samenwerking te bewerkstelligen. Zowel op het 
vlak van de uitwisseling van topsporttalent en- expertise als rond buurtsport als laagdrempelige methodiek 
om aan lokale sportstimulering te doen, zal een concreet samenwerkingsprogramma worden opgezet.  
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In 2009 zal het overeengekomen werkprogramma met Catalonië uitgevoerd worden en zal op een geregelde 
basis overleg en informatie-uitwisseling gebeuren op het vlak van (top)sport.  

Australië 
In 2009 zal de bijlage bij het Memorandum van Overeenstemming waarin gezamenlijke activiteiten opgelijst 
worden, uitgevoerd worden in wederzijds overleg. Het is de bedoeling dat deze samenwerking de aanleiding 
kan vormen tot nieuwe acties.  

Franse Gemeenschap 
In 2009 zal er naar gestreefd worden om de informele contacten met de Franse Gemeenschap om te zetten in 
concrete projecten. Op het gebied van dopingbestrijding blijven de overlegmomenten op het agenda staan. 
Binnen de ABCD-commissie die tweemaandelijks vergadert, worden verdere concrete afspraken gemaakt 
over de ondersteuning van het topsportbeleid tijdens de nieuw gestarte olympiade. Het ABCD-project “Jonge 
Topsporttalenten – Olympische Spelen 2012-2016” is één van de concrete en succesvolle voorbeelden die uit 
deze samenwerking zijn ontstaan en in 2009 worden voortgezet.  

3.2.2.2 MULTILATERALE SAMENWERKING 
Binnen de werking van de Europese Unie zal ik de ontwikkelingen op het vlak van sport nabij volgen. De 
ratificatie van het Lissabonverdrag dat oorspronkelijk voorzien werd in 2009, betekent een drastische 
verandering voor het Europese sportbeleid, waardoor ook sport een bevoegdheid van de EU zou worden. Dit 
impliceert een formeel kader voor sport binnen de Europese Unie en een toenemend belang en aandacht voor 
sport binnen Europa.  
Van 1 juli tot 31 december 2010 zal België bovendien het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 
(EU) waarnemen. Daarbij zullen, net zoals tijdens het vorige EU-voorzitterschap in 2001, deelstaatministers 
Europese ministerraden voorzitten. Anders dan in het vorige EU-voorzitterschap zal België deze keer samen 
met Spanje (eerste helft 2010) en Hongarije (eerste helft 2011) deel uitmaken van een teamvoorzitterschap 
dat loopt over een periode van 18 maanden. Het teamvoorzitterschap houdt onder andere in dat de drie 
teampartners eind 2009 een gezamenlijk programma voorstellen aan de Raad. De inhoudelijke voorbereiding 
voor de initiatieven die Vlaanderen binnen het Belgische EU-voorzitterschap zal opnemen, zal zich dus al 
grotendeels in 2009 afspelen. Vlaanderen zal zeer waarschijnlijk de voorzittersrol opnemen voor de 
beleidsvelden Jeugd en Sport. Gezien de onzekerheid betreffende de ratificatie van het Lissabonverdrag is 
het voor sport nog onduidelijk of dit binnen een formeel of een informeel kader zal gebeuren.  
 
In 2009 zal het regionaal treffen tussen de verschillende regio’s in Europa verder uitgewerkt worden, met als 
apotheose een groots evenement met volkssporten in het voorjaar. 
 
Bovenop de transversale middelen voor internationaal beleid cultuur, jeugd en sport, is in 2009 op HF 33.37 
een bedrag van 103.000 euro voorzien. 
 
Allocatie Libellé 2004 2009 2009 t.o.v. 2004 

(%) 

HF 33 37 B Subsidie internationale 
sportprojecten 

55.000 103.000 87% 

3.3 ONDERZOEK EN WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING 

3.3.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

3.3.1.1 HET WETENSCHAPPELIJK STEUNPUNT CULTUUR, JEUGD EN SPORT 
Een adequaat sportbeleid wordt onderbouwd door gedegen wetenschappelijk onderzoek. Een deel van het 
sportbudget is daarom vrijgemaakt voor onderzoek rond allerlei relevante thema’s. Deze resultaten worden 
gebruikt om in het sportbeleid sturend en corrigerend op te treden, als instrument om de kwaliteit van de 
sportbeoefening blijvend te verbeteren en de (top)sportprestaties te helpen verhogen. 
 

Catalonië 
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Op 8 maart 2002 werd het Wetenschappelijk Steunpunt “Sport, Beweging en Gezondheid” opgericht 
voor een periode van 4 jaar. Dit steunpunt onderzocht de sportparticipatie, fysieke fitheid en gezondheid (en 
de onderlinge verbanden). Via de Eurofitbarometer bracht het de fitheid van de Vlaamse jeugd in kaart. 
Daarnaast werd ook een methodiek ontwikkeld voor het proefproject “Brede School met sportaanbod”. 
Tevens kreeg het de opdracht om alle (overheids-)geldstromen in de sport in kaart te brengen en de 
bestaande sportinfrastructuurnormen te actualiseren en nieuwe normen op te stellen. 
 
De resultaten van het onderzoek naar de behoefte aan sportinfrastructuur zijn een belangrijke basis voor de 
beoordeling van de dossiers die de lokale overheden ingediend hebben voor het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan. Deze behoeftestudie geeft een beeld van de bestaande grasvelden, sporthallen en 
zwembaden in Vlaanderen, op basis van de Spakki-databank. Daarnaast zijn ook de normen geactualiseerd 
en uitgezet op kaart t.o.v. de bestaande infrastructuur. De behoefte die berekend wordt zal dus per sporttak 
een gemiddelde Vlaamse behoefte zijn op basis van de huidige participatie. Door de herleiding van de 
behoefte per inwoner kan een behoefte berekend worden op gemeentelijk niveau. Deze kan dan afgewogen 
worden aan de resultaten van de tweede invalshoek, namelijk de bestaande infrastructuur.  
Voor de grasvelden werd een nieuwe norm van 5,1m²/inwoner berekend. De verhouding tussen de bestaande 
oppervlakte en de oppervlakte volgens de nieuwe norm is positief in de meeste Limburgse gemeenten en 
verder in de Antwerpse Kempen en Oost-Brabant. De waarden zijn het laagst in de grotere steden en hun 
agglomeraties en in de kuststrook. De provincies West- en Oost-Vlaanderen hebben globaal de laagste 
verhouding.  
Voor de zwembaden is de nieuw berekende norm 1.39m²/inwoner. Hier is het van belang om de verhouding 
te gaan bekijken op het niveau van de kleinstedelijke invloedsferen. Op basis hiervan kunnen duidelijk de 
gebieden onderscheiden worden die een tekort of een relatief overschot vertonen. De regionale verschillen 
zijn immers groot. In de kleinstedelijke invloedsferen Ieper, Torhout, Sint-Niklaas, Halle, Vilvoorde, 
‘Schilde’ en Geel voorziet het ideaalmodel dubbel zoveel zwembaden. Daarentegen zijn er kleinstedelijke 
gebieden met grote overschotten: de meeste hiervan beantwoorden aan gebieden met een uitgesproken 
recreatieve functie, nl. langsheen de kust of in de zone Mol-Lommel-Peer. Dit blijkt duidelijk uit het aantal 
recreatieve overnachtingen in die gebieden. De interpretatie hiervan is uiteraard verschillend: het gaat hier 
over overschotten ten opzichte van de in het jaar woonachtige bevolking 
Voor de sporthallen werd als nieuwe norm 0.165m²/inwoner berekend. De verhouding tussen de bestaande 
oppervlakte - zonder de strikt private en schoolse sporthallen - en de oppervlakte volgens de norm voor 
sporthallen is vooral laag in centraal Vlaanderen (Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen, deel van Antwerpen). 
In West-Vlaanderen en Limburg zijn er enkele streken waar de balans positiever is. 
 
Bij de voorbereiding van de tweede generatie steunpunten beleidsgericht onderzoek besliste de Vlaamse 
Regering om voor de periode 2007 – 2011 een nieuw steunpunt te voorzien voor de beleidsdomeinen cultuur, 
jeugd en sport.  Haar missie is om op basis van wetenschappelijk onderzoek het Vlaamse beleid in deze 
materies te onderzoeken en te ondersteunen. 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.  
 
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. Bovenop de specifieke onderzoeksthema’s voor sport, zal het wetenschappelijk 
steunpunt een grootschalig participatieonderzoek uitvoeren als gemeenschappelijk project voor cultuur, 
jeugd en sport. 
 
Op het vlak van topsport worden in 2008 volgende studies via het Steunpunt gerealiseerd: 
Evaluatie van loopsnelheidscomponenten en krachteigenschappen i.f.v. talentdetectie, talentontwikkeling en 
trainingsperiodisering in atletiek  
Evaluatie en optimalisatie prestaties in triatlon/duatlon en wielrennen via geïntegreerde topsportbegeleiding  
Talentidentificatie en begeleiding handbal – ontwikkeling profiel talentvolle handbalspeler  
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Naast dit onderzoek is er ook nog het project “jeugdsportindex” waarmee de mogelijkheid tot het verfijnen 
van selecties van talenten wordt onderzocht. Met dit project wordt de opdracht gegeven te achterhalen of een 
jeugdtopsportindex naar het voorbeeld van de Belgische Topsportindex, op basis van de eerste acht plaatsen 
in belangrijke competities, haalbaar is. Er wordt m.a.w. onderzocht of er sportspecifieke leeftijden zijn 
waarop moet gescoord worden in jeugdcompetities om een kans te maken om tot elitesporter door te breken.  

3.3.1.2 De SPORTDATABANK  
Na een grondige voorstudie die resulteerde in een behoeftendocument, werd begin 2008 gestart met de 
ontwikkeling van de Sportdatabank Vlaanderen. Het project is erop gericht de vele gegevens die op het vlak 
van sport in het Bloso 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, Spakki, geïntegreerd.  
De eerste fase in de ontwikkeling was gericht op het ontwerpen van de structuur van de databank. 
Vervolgens werden de basisschermen gebouwd waarmee diverse actoren in het sportlandschap (Bloso, 
sportfederaties, gemeentelijke en provinciale sportdiensten, enz.) gegevens uit de Sportdatabank kunnen 
consulteren en beheren. Gelijktijdig werden reeds heel wat gegevens in de Sportdatabank Vlaanderen 
opgeladen. Het betreft hier de basisgegevens van organisaties (sportfederaties, sportdiensten, sportclubs, 
overheidsgerelateerde organisaties, enz.) en personen die een functie uitoefenen in deze organisaties.  
Voor de realisatie van de databank werd in 2008 opnieuw 254.000 euro voorzien op HF 41.13 B. 

3.3.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

3.3.2.1 HET WETENSCHAPPELIJK STEUNPUNT CULTUUR, JEUGD EN SPORT 
Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek “Cultuur, Jeugd en Sport” werkt ook in 2009 verder volgens de 
beheersovereenkomst 2007-2011 en het jaarplan 2009.  
Voor de onderzoekslijn Sport voor Allen zal binnen het wetenschappelijk steunpunt CJS in 2009 volgens het 
jaarplan verder gewerkt worden aan de projecten socio-economische aspecten van sport en fysieke activiteit, 
studie van de mogelijkheden van een drempelverlagend aanbod voor niet-georganiseerde (sportkansarme) 
jongeren in Brussel, effectevaluatie van een "10.000 stappen per dag"-interventie en Brede school met 
promotie van sport en beweging.  
 
De vertaling van de topsportprojecten van het Wetenschappelijk Steunpunt Sport naar het veld zal ook in 
2009 gebeuren via een extra ondersteuning vanuit de werkingsmiddelen topsport. Hierdoor krijgen we de 
zekerheid dat atleten, trainers en beleidsmakers de onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk zullen kunnen 
gebruiken in het veld.  
Het vooronderzoek in verband met de topsportindex toont aan dat er voldoende tijd moet gespendeerd 
worden aan de voorstudie, namelijk het vinden van de juiste leeftijdscategorieën en de juiste competities. In 
de tweede fase van het onderzoek zal een index worden ontwikkeld voor jeugdkampioenschappen. Dit zal 
gebeuren voor de sporten die voor topsport ondersteund worden door de overheid of voor federaties die 
menen in aanmerking te kunnen komen. Net zoals bij de Belgische topsportindex mag dan één globale 
indexwaarde en één per sporttak worden verwacht. Ook voor 2009 werd er 25.000 euro begroot op HF 12.01 
B. 
In 2009 wordt voor de tweede maal een grootschalige transversale bevraging georganiseerd naar het 
participatiegedrag van de Vlamingen.  
Het departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media liet een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren over de 
participatiegraad van vrouwen in bestuursorganen van sportfederaties en in lokale en provinciale 
sportbesturen. Het onderzoek moest ook de verhouding mannen/vrouwen bij trainers en coaches in de 
sportsector in kaart brengen.  
Dit onderzoek kaderde binnen het Vlaams Actieplan Gelijke Kansen en de doelstellingen die worden 
gehanteerd binnen de Open Coördinatiemethode. De doelstelling van het onderzoek was enerzijds het in 
kaart brengen van de huidige situatie en de achterliggende mechanismen en daaruit volgend 
beleidsaanbevelingen en projectvoorstellen formuleren die de ondervertegenwoordiging van vrouwen en de 
mechanismen die de instroom verminderen, kunnen verkleinen. De resultaten van het onderzoeksrapport 
toonden aan dat er vooral een ondervertegenwoordiging bestaat binnen het vrijwilligerscircuit binnen de 
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sportsector. In de professionele sector is de ondervertegenwoordiging van vrouwen minder prominent 
aanwezig. 
In opvolging van één van de aanbevelingen van het onderzoek zal ik in het najaar 2008 een ronde tafel voor 
en met de sportsector organiseren waarbij de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld worden naar het 
veld en mogelijke acties en initiatieven worden afgetoetst. In 2009 zullen rond de aanbevelingen uit het 
onderzoek en de ronde tafel verdere acties ondernomen worden om de heersende ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in bestuursorganen en commissies en als trainer in de sportsector te bestrijden. 

3.3.2.2 SPORTDATABANK  
In 2009 wordt ik opnieuw 259.000 euro (HF 41.13.B) voorzien voor de verdere uitbouw van de 
Sportdatabank Vlaanderen op de Bloso begroting. Vooreerst zal de Sportdatabank met nog meer gegevens 
aangevuld worden zodat zoveel mogelijk reeds gekende informatie in de Sportdatabank opgenomen is. In 
2009 zal de Sportdatabank ook ter beschikking gesteld worden van sportfederaties, gemeentelijke en 
provinciale sportdiensten om de gegevens samen met het Bloso up-to-date te houden. Verder zal een eerste 
aanzet gegeven worden om de Sportdatabank ook voor de burger te ontsluiten. In een latere fase zal de 
Sportdatabank verder uitgebreid worden wat betreft functionaliteit en gegevens, en zal de bestaande 
sportinfrastructuurdatabank volledig worden geïntegreerd. 

3.4 HET VRIJWILLIGERSWERK EN VERENIGINGSLEVEN 

3.4.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Het vrijwilligerswerk in Vlaanderen verdient als één van de pijlers van het uitgebreide cultuur-, jeugd- en 
sportaanbod een degelijke ondersteuning, stimulering en waardering. We hebben dan ook voor een decretale 
verankering gezorgd in het participatiedecreet van een aantal organisaties die het verenigingsleven 
ondersteunen, zoals de “Verenigde Verenigingen” en het “Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk”. 
 
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. 
De sportsector en de Vlaamse Sportraad waren actief betrokken bij deze campagne. Een advies rond 
planlastvermindering en het verhogen van begeleiding/ondersteuning van vrijwilligers was hiervan het 
resultaat.  
 
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 alle overheidsniveaus, van 
het federale tot het lokale.  
De knelpunten die betrekking hebben op het Vlaamse niveau worden thematisch aangepakt, waarbij de 
gesuggereerde oplossingen getoetst worden op hun haalbaarheid. De Vlaamse Regering zal blijvend elk van 
de Vlaamse hinderpalen analyseren en voorstellen tot oplossing formuleren. De vorderingen zijn 
raadpleegbaar op de website www.samenvereenvoudigen.be. 
Wat betreft de federale knelpunten blijf ik met nadruk vragen om de toepassing en verdere operationalisering 
van de vrijwilligerswet en alles wat daarbij hoort (verzekeringen, de inning 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. Ook de knelpunten die betrekking hebben op het provinciale of lokale 
niveau werden gecommuniceerd aan deze overheden. 
 
Daarnaast heeft de Verenigde Verenigingen met onze steun ook een aantal campagnes rond bijkomende 
ondersteuning voor het verenigingsleven opgestart onder de noemer “een gat in je budget”. In een eerste 
campagne werd aandacht besteed aan het feit dat verenigingen goedkoop aan socialware-software kunnen 
komen. Ook over het lokalenfonds dat de verenigingen een substantiële duw in de rug geeft bij verbouwing, 
vernieuwing of renovatie van hun lokalen, werd een infocampagne opgezet. Een laatste campagne is een 
imagocampagne rond de positieve kracht van het opnemen van engagement in het verenigingsleven. 
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Om nog meer op de nood aan begeleiding en ondersteuning van verenigingen te kunnen inspelen hebben we 
in het participatiedecreet 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 we de sportclubs vooral op het vlak van het ontwikkelen en 
versterken van hun organiserend vermogen duurzaam willen ondersteunen.  
 
Naast deze transversale initiatieven zitten er in de verschillende sportdecreten ook heel wat 
ondersteuningsmechanismen die de sportclubs ten goede komen. Zo komt bijvoorbeeld de helft van het 
Vlaamse budget voor de beleidssubsidies voorzien in het decreet lokaal sport voor allen-beleid, rechtstreeks 
bij de sportclubs terecht. Ook de subsidies voor initiatieven jeugdvoetbal en de realisatie van het Vlaamse 
Sportinfrastructuurplan komen integraal ten goede aan de bestaande clubwerkingen.   
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering 

begroting  
Allocaties op 
verschillende 
programma’s (HC, 
HD, HE, HF, HG)  

Verschillende subsidies in het kader 
van het participatiedecreet 

15.744.000  100%  

3.4.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Het engagement dat met het participatiedecreet werd genomen rond de ondersteuning van het 
verenigingsleven en van het vrijwilligerswerk, zal ook in de toekomst worden voortgezet. De steun aan 
verenigingen met expertise op het vlak van verenigingsondersteuning, de steun aan de landelijke 
hobbyverenigingen en de proeftuin verenigingsondersteuning voor sportclubs, maken dat dit 
participatiedecreet binnen het ganse verenigingsveld een cruciale rol zal vervullen. 
 
De Vlaamse knelpunten die tijdens de campagne Samen Vereenvoudigen naar voor kwamen, worden 
opgelijst per beleidsdomein. Op basis daarvan wordt een actieplan opgezet met een aantal concrete 
vereenvoudigingsvoorstellen die uit de nulmeting, contacten met de ambtenaren en met de actoren naar voor 
kwamen. Elk van deze voorstellen wordt beoordeeld op haalbaarheid. 
 
De proeftuin verenigingsondersteuning bestaat enerzijds uit een “helpdesk voor sportclubs” en anderzijds uit 
een luik verenigingsondersteuning, waarbinnen een aantal verenigingsondersteuners in de sportclubs worden 
ingezet om de sportvrijwilligers op administratief en beheersmatig vlak te ondersteunen. De Vlaamse 
Sportfederatie zal, als ondersteuningsstructuur voor de sportfederaties en de aangesloten clubs, instaan voor 
de ontwikkeling en organisatie van het project. De helpdesk, publicaties en vormings- en intervisiemomenten 
worden prioritair opgestart. Daarna zullen via een projectoproep de clubs geselecteerd worden die een beroep 
kunnen doen op een verenigingsondersteuner.  
Tijdens de eerste helft van 2008 werd er, samen met de VSF, gewerkt aan het inhoudelijke concept van het 
project en de praktische vertaling ervan. Na goedkeuring op de Vlaamse Regering in het najaar 2008 kan het 
project ook daadwerkelijk van start gaan. Nadat de helpdesk operationeel is en de basisdienstverlening voor 
clubs werd ontwikkeld, zal de projectoproep voor clubs worden gelanceerd. De individuele en op maat 
gemaakte begeleidingstrajecten in de 100 geselecteerde clubs zullen lopen tot begin 2010. Daarna volgt een 
nieuwe oproep voor andere clubs.  
 
Bovenop de beleidssubsidies voorzien in het decreet lokaal Sport voor Allen- beleid, worden vanaf 2009 ook 
impulssubsidies gegeven aan gemeenten voor projecten die de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in 
sportclubs verhogen. Niet alleen proberen we met deze impulssubsidies een sterke kwaliteitsimpuls voor de 
clubs te realiseren, clubs die werken met gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders worden hiervoor ook 
gehonoreerd met subsidies. De info in verband met deze subsidielijn bevindt zich onder het Sport voor 
Allen-deel van deze beleidsbrief.  
Een andere decretale maatregel die de clubs wil responsabiliseren om kwaliteitsvolle en verantwoorde 
jeugdsport aan te bieden, is het jeugdsportfonds binnen de facultatieve opdracht jeugdsport uit het decreet op 
de sportfederaties. De informatie hierover komt eveneens binnen het Sport voor Allen-deel van deze 
beleidsbrief terug. 
De voorziene middelen voor de ondersteuning van de verenigingen in Vlaanderen werden opgenomen in het 
participatiedecreet. Voor de campagnes werd een aanvullende subsidie van 225.000 euro gegeven.  
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Allocatie Libellé 2007 2008 2009 2009 t.o.v. 2007 (%) 

Allocaties op 
verschillende 
programma’s 
(HC, HD, HE, 
HF, HG) 

Verschillende 
subsidies in het 
kader van het 
participatiedecreet 

10.211.000 15.744.000 18.220.000 8.009.000 78% 

3.5 DE BILLIJKE VERGOEDING  

3.5.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

In het regeerakkoord werd het engagement opgenomen om een vrijstellingsregeling te treffen voor de billijke 
vergoeding voor sociaal-culturele verenigingen. In hecht overleg met het kabinet van de minister-president 
heb ik vele en intensieve contacten gehad met zowel de beheersvennootschappen Uradex en Simim als met 
het betrokken middenveld, verenigd in ISOC. Uit de analyse bleek dat er wat de billijke vergoeding betreft 
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.  
 
Samen met de beheersvennootschappen hebben we 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. Dit intensief overleg en onderzoek resulteerde midden 2007 in een overeenkomst met de 
beheersvennootschappen van de billijke vergoeding. Deze overeenkomst geeft binnen het kader van onze 
analyse en de wettelijke mogelijkheden een maximale invulling aan een derdebetalersregeling voor de 
billijke vergoeding.  
Met deze regeling bereiken we alle plaatselijke vrijwilligersorganisaties, waaronder ook de actiegroepen en 
de straat-, buurt- en schoolcomités. Bedrijven en geprofessionaliseerde instellingen vallen niet binnen onze 
scoop, tenzij deze over een vrijwilligerslink beschikken.  
De lokale organisatoren die in aanmerking komen voor een betaling van de billijke vergoeding door de 
Vlaamse overheid, kunnen zich via een speciale pagina op de webstek van de beheersvennootschappen 
(www.debillijkevergoeding.be/vlaanderen) aanmelden en hun activiteit ingeven door het beantwoorden van 
vragen en het verstrekken van basisgegevens. Zij ontvangen meteen het bewijs dat de billijke vergoeding 
voor hun activiteit door de Vlaamse overheid wordt overgenomen. Deze webstek is sinds 4 september 2007 
operationeel.  
De ondertekening van de overeenkomst en de lancering van de webstek in 2007 betekenden een grote stap 
vooruit. Het startsein was gegeven en we hebben ons in 2008 verder toegelegd op het stimuleren, verbeteren 
en ondersteunen van de uitgewerkte regeling.  
 
Uit een eerste evaluatie begin 2008 bleek dat de verenigingen tussen september 2007 en januari 2008 niet 
zoveel aangiftes hadden ingevoerd als verwacht. Uit gesprekken met de sectoren werd duidelijk dat de 
regeling nog onvoldoende bekend was en dat er nog verbeteringen mogelijk waren op het vlak van de 
gebruiksvriendelijkheid van de webstek. 
Dit zijn twee punten waaraan in de eerste helft van 2008 intensief gewerkt werd. Om de bekendheid van de 
regeling te verhogen, werd er samen met de Verenigde Verenigingen de communicatiecampagne “Een gat in 
je budget?” uitgewerkt. De campagne liep vanaf juni 2008 en had vrij snel een positief effect op het aantal 
aangiftes.  
Wanneer we kijken naar welke verenigingen gebruik maken van dit systeem, dan valt op dat het vooral om 
sport-, jeugd- en lokale buurtverenigingen gaat. Ruim een derde van het aantal aanvragen is afkomstig van 
sportclubs.  
Ook met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid van de webstek werd vanaf de tweede helft van 2008 
concrete vooruitgang geboekt. Dankzij de waardevolle suggesties van de ISOC-partners, en het uitgebreide 
en constructieve overleg met de beheersvennootschappen kon op korte termijn een vereenvoudigde 
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aangifteprocedure geprogrammeerd worden die de webstek vlotter en sneller toegankelijk moet maken voor 
eenvoudige evenementen die uit slechts één activiteit bestaan zoals een fuif of een straatfeest. 
  
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering 

begroting  

HC 12.36 Allerhande uitgaven - billijke vergoeding 250.000 90%  

3.5.2 Prognose begrotingsjaar 2009  

Voor 2009 willen we verder gaan op de weg van 2008. Omdat de doelgroep van de regeling zo groot en 
divers is, blijft de bekendheid van de regeling een aandachtspunt. Elke organisator van een evenement dat in 
aanmerking komt voor een tussenkomst van de Vlaamse overheid, moet weten dat deze regeling bestaat en 
moet er gebruik van kunnen maken. Samen met het betrokken middenveld en met de 
beheersvennootschappen zullen we de toepassing van de regeling blijven evalueren en bijsturen waar nodig.  
 
Voor de regeling van de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor de Billijke Vergoeding werd in 
overleg met de beheersvennootschappen een simulatie gemaakt. De voorziene middelen blijken ruimschoots 
voldoende te zijn om ook reeds het volgende jaar te financieren. In functie van de reële ontwikkeling van 
deze regeling, zal de begroting worden aangepast. Uiteraard wordt de toepassing ervan nauwgezet 
gemonitord.  

3.6 WERKGELEGENHEID  

3.6.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

3.6.1.1 DE UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTRESECTORALE AKKOORDEN 
In 1999 werd een eerste en in 2000 een tweede intersectoraal akkoord voor de social-profitsector afgesloten. 
Het in 2005 afgesloten Vlaams Intersectoraal Akkoord 3 (social-profit) loopt van 2006 tot en met 2010 en tot 
2011 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.  
Er worden dus vanaf 2006 budgetten toegevoegd aan meerdere allocaties in de sportsector voor de uitvoering 
van het Vlaams intersectoraal akkoord, meer bepaald: 
• 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 en zijn daarom niet afzonderlijk in de begrotingen cultuur, jeugd of sport opgenomen. 
De maatregel personeelsuitbreiding wordt gerealiseerd op de budgetten binnen de beleidsruimte van elke 
minister. De evolutie van deze budgettaire inspanningen op de tewerkstelling wordt daarom voor alle 
sectoren opgevolgd in een gecoördineerde monitoring-oefening.  
 
Allocatie Libellé 2008 % uitvoering 

begroting 

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

54.000 100 % 
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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 

3.743.000 100 % 

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 

166.000 100 % 

3.6.1.2 DE REGULARISATIE VAN DE DAC’S  
In het Vlaams Intersectoraal akkoord voor de Social-Profitsector 2001-2005, werd ook de regularisatie van 
de DAC-werknemers in de social-profitsectoren ingeschreven. Alle DAC-projecten in de sectoren sociaal-
cultureel werk, jeugd en sport werden als gevolg daarvan tussen 2001 en 2002 geregulariseerd. Deze 
regularisatie hield zowel voor de werknemers als voor de organisatie belangrijke voordelen in: 
 
• de werknemers kregen een contract met dezelfde loonvoorwaarden als de andere werknemers in de 

organisatie, 
• de organisaties konden, los van de specifieke DAC-reglementering, een eigen personeelsbeleid voeren.  

 
De regeling voorzag in een volledige subsidiëring van de loonkost van deze geregulariseerde 
personeelsleden, voor zover zij werden betaald volgens de sectorale arbeidsovereenkomsten.   
Met het decreet houdende aanvullende subsidie voor tewerkstelling in de culturele sector werd een algemeen 
kader voor de integratie van de tewerkstellingsprojecten in de structurele subsidieregelingen uitgewerkt. Ook 
in het participatiedecreet worden de arbeidsplaatsen uit DAC-projecten geïntegreerd in de structurele 
subsidieregeling. 

3.6.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

3.6.2.1 DE UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN 
Omwille van een eenvoudiger administratieve werkwijze worden, zoals vorig jaar, de budgetten voor de 
uitvoering van het VIA-akkoord rechtstreeks in de begroting ingeschreven en niet meer verdeeld via een 
herverdelingsbesluit in de loop van het jaar.  
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. 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.  
 
Allocatie Libellé 2008 2009 % 2009 tov 2004 

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

54.000 76.106 22.106 41% 

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 5.251.310 1.508.310 40% 

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 

166.000 233.652 67.652 41% 

 
De administratieve uitvoering van de VIA-akkoorden is de afgelopen jaren fel vereenvoudigd, zodat de 
uitbetalingen sneller verlopen. Toch dringt een nog fundamenteler reorganisatie van de 
subsidiëringsprocessen zich op: de uitvoering van de verschillende akkoorden moet beter worden 
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geïntegreerd en de VIA-budgetten moeten verder worden ingebed in de structurele subsidies. Daarnaast 
wordt ook verder werk gemaakt van een intensieve communicatie over de aanpak en uitvoering van de 
sectorale akkoorden.  

3.6.2.2 DE REGULARISATIE VAN DE DAC’S  
Voor de DAC-projecten in de nominatum gesubsidieerde organisaties Vlabus en ISB, wil ik een integratie 
voorzien in de subsidie-enveloppe, zoals dat ook gebeurd is binnen de domeinen cultuur en jeugd. Beide 
organisaties zijn al lang vragende partij om aan deze ondersteuning ook daadwerkelijk een structurele basis 
te geven waarop zij hun werking met voldoende zekerheid voor de toekomst kunnen ontplooien. Aan deze 
integratie binnen de globale subsidie wordt steeds de eis gekoppeld dat het aantal arbeidsplaatsen in het 
vroegere DAC-project niet mag verminderd worden.  
Voor de overige DAC-projecten in sport wordt basisallocatie HC 3373 B aangehouden met uitsluitend 
middelen bestemd voor de subsidiëring van de vroegere DAC-projecten.  

3.7 DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD CJSM  

3.7.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Het decreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media werd in november 
2007 in het Vlaams Parlement besproken en unaniem goedgekeurd. De nieuwe en onafhankelijke 
strategische adviesraad neemt de taken van de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor 
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de Vlaamse Sportraad en de Vlaamse Mediaraad over, en krijgt er 
een pak nieuwe taken bij.  
 
De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de 
hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van 
de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming 
van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke 
ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en 
beleidsbrieven.  
De raad zal daarnaast ook advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoorden inzake Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen 
en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, 
beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau 
van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden. 
De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen 
van besluit van de Vlaamse Regering die van strategisch belang zijn en waarvan de Vlaamse Regering beslist 
dat het basisuitvoeringsbesluiten zijn. De Vlaamse Regering moet duiding en toelichting geven over haar 
beslissing omtrent deze adviezen. Alle adviezen, uitgebracht door de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media, zijn openbaar. 
 
De raad is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen, die werden benoemd na een openbare oproep tot 
kandidaatstelling en uit vertegenwoordigers van het middenveld, benoemd op voordracht van de 
representatieve organisaties uit het middenveld. De interne werking wordt geregeld via een huishoudelijk 
reglement. De raad koos als roepnaam SARC, dat staat voor Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media. 
De SARC is een afzonderlijke rechtspersoon. Binnen zijn structuur zijn er een Algemene Raad, een Vast 
Bureau en vier sectorraden, namelijk de Sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad voor Sociaal-
cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (roepnaam Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk), de Sectorraad 
voor Sport (roepnaam Vlaamse Sportraad) en de Sectorraad Media.  
De SARC vergaderde voor het eerst op 1 juli 2008. Op het programma stonden voornamelijk punten in 
verband met de oprichting, namelijk de kennismaking, het ontwerp van het huishoudelijk reglement en de 
goedkeuring van de begroting 2009. 
Specifiek voor sport werd er door de Vlaamse Sportraad over volgende onderwerpen advies geven: 
• Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 

inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
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• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet houdende flankerende en 
stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport, 

• Voorontwerp van decreet inzake ethisch verantwoorde sportbeoefening, 
• Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen 

van de subsidies inzake de facultatieve opdracht jeugdsport, 
• Ontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve 

financiering, 
• Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aanvullende subsidie voor de 

verenigingssportbeleidsplannen in de randgemeenten en dit in uitvoering van artikel 8 van het decreet 
van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid, 

• Ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 
2007 houdende toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen aan het intern verzelfstandig 
agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso, 

• Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot het 
verkrijgen van de impulssubsidie, 

• Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de 
subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen, 

• Reglement voor subsidiëring van sportinfrastructuur aan de particuliere sportsector, 
• Subsidiereglement voor de toekenning van projectsubsidies voor ondersteuning van 

massasportevenementen met een bovenlokaal karakter, 
• Voorontwerp van decreet houdende het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal 

topsportbeleid, 
• Voorontwerp van decreet houdende flankerende maatregelen voor het voeren van een 

voorwaardenscheppend en integraal Vlaams Sport voor Allen-beleid. 
 
In de begroting 2008 werd, na de tweede budgetcontrole, een bedrag van 124.000 euro ingeschreven voor de 
werking van de strategische adviesraad. 
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering 

begroting  

HA 41.70 B Dotatie aan de strategische adviesraad 124.000 100%  

3.7.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Hoofdbrok van de activiteiten van de SARC wordt het opstellen van een Memorandum voor de nieuwe 
beleidsperiode. De raad hoopt op die manier te wegen op het beleid betreffende cultuur, jeugd, sport en 
media.  
De SARC zal inspelen op  
• de regelgevingsagenda’s van de beleidsbrieven 2009 voor Cultuur, Jeugd (sociaal-cultureel 

jeugdwerkbeleid), Sport en Media 
• de Vlaamse voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap 2010 

 
In de begroting 2009 zal een bedrag van 126.000 euro worden ingeschreven (HA 41.70 B). Dit betekent dat, 
op een indexering van 2.000 euro na, het budget ongewijzigd bleef.  
De begroting 2009 bevat werkingskosten eigen aan het functioneren van de strategische adviesraad en 
apparaatskosten voor het permanent secretariaat. Het betreft enerzijds de uitgaven voor de vergoedingen en 
reiskosten van de leden en anderzijds de specifieke kosten eigen aan de werking van de adviesraad  zoals 
bijzondere opdrachten, publicaties, catering, externe deskundigen…  
Er zijn geen personeelskosten voorzien. Voorlopig worden de personeelskosten gedragen door het 
departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en door het Bloso.  
Het personeel van de SARC is krachtens een beslissing van de Algemene Beleidsraad van 15 februari 2008 
door het departement, respectievelijk het Bloso aan de raad toegewezen. 
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Het permanent secretariaat bestaat uit 5 personeelsleden.  
 
Allocatie Libellé 2008 2009 2009 t.o.v. 2008 (%) 

HA 41.70 B Dotatie aan de strategische 
adviesraad 

124.000 126.000 2.000 1,6% 
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4 EEN DIVERS SPORT VOOR ALLEN-BELEID DAT IEDEREEN 
KANSEN OP SPORT GEEFT 

4.1 HET ACTIEPLAN SPORT VOOR ALLEN ALS LEIDRAAD  

4.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Op basis van de beleidsaanbevelingen uit de Staten-Generaal van de sportclubs in 2003 werd een  
Overlegplatform Sport voor Allen opgericht waarin alle relevante sportpartners vertegenwoordigd waren. De 
Vlaamse Sportfederatie, de Stichting Vlaamse Schoolsport, de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten, de Vlaamse Vereniging van Provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Vlaams 
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Bloso en de Vlaamse Trainersschool maakten deel uit van dit 
platform. 
 
Doel was met alle betrokken sportactoren een gezamenlijke visie in verband met het te voeren Sport voor 
Allen beleid te ontwikkelen,  noden te detecteren die er zijn in verband met het Sport voor Allen beleid, een 
coherent en transparant advies aan de minister in verband met het te voeren Sport voor Allen beleid te 
formuleren en tot slot de samenwerking stimuleren tussen de verschillende partners betrokken bij het Sport 
voor Allen beleid zodat in Vlaanderen een nieuwe synergie en dynamiek ontstaat. 
 
In december 2004 heb ik een door alle partners unaniem goedgekeurde visienota “Sport voor Allen” 
ontvangen en heb ik de opdracht gegeven een actieplan voor te bereiden.  
In december 2005 heeft het Overlegplatform Sport voor Allen 26 concrete en onderbouwde actiepunten 
geformuleerd i.v.m. het lokaal sportbeleid, met het oog op een nieuw lokaal sportbeleid.  
In 2006 werden de andere aspecten van het actieplan Sport voor Allen gefinaliseerd, nml. de 
sportkaderopleiding, het sportpromotieplan 2006-2009 op Vlaams niveau en het sportinfrastructuurbeleid / 
ruimtelijke ordening en sport. In juni 2006 werd mij een ontwerpactieplan Sport voor Allen voorgelegd.  
Dit ontwerpactieplan werd 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 
topprioriteiten, een actieplan opgesteld rekening houdende met de budgettaire beleidsruimte en de reeds 
aangegane engagementen. 
 
5 prioritaire thema’s werden weerhouden in dit actieplan Sport voor Allen: 
•  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 het Actieplan Sport voor Allen werden opgenomen, zijn allen budgettair ingepast in het 
meerjarengroeipad en betekenen een belangrijke inhaaloperatie voor het Sport voor Allen beleid.  
Het Actieplan Sport voor Allen werd op 17 juli 2007 ter kennisgeving medegedeeld aan de Vlaamse 
regering. In 2008 werd dit Actieplan geactualiseerd in functie van de begrotingsvoorstellen 2008 en aan het 
Vlaamse Parlement voorgesteld.  
 
In 2008 is een totaal bedrag van 50.861.000 euro voor de verdere realisatie van het Sport voor Allen beleid 
voorzien.  
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4.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Het Vlaamse Sport voor Allen-beleid is een laagdrempelig en toegankelijk beleid, dat bewust oog en oor 
heeft voor de vele uitings- en organisatievormen van sport. De ambitie om een ruim en divers aanbod voor 
en dicht bij de mensen te stimuleren en te faciliteren kan echter enkel gerealiseerd worden in samenwerking 
met de vele sportorganisaties op het lokale en het regionale niveau.  
Voor de klassieke sportactoren in het eerder traditionele en georganiseerde veld, zoals de verenigingen, de 
federaties en de sportdiensten van de lokale en regionale besturen wordt er  in een structurele subsidiëring  
voorzien via de verschillende sportdecreten.  
Naast deze structurele initiatieven zorgen we echter ook voor meer experimentele maatregelen en een 
projectreglement Sportend Vlaanderen die ervoor zorgen dat het andere, meer informele sportaanbod ook 
kan groeien en bloeien. De proeftuinen voorzien in het participatiedecreet,  
 
Het Actieplan Sport voor Allen 2007 – 2010 dat werd opgemaakt samen met de verschillende sportpartners, 
vormde de leidraad voor de uitstippeling van het Sport voor Allen-beleid. Dit plan brengt de verschillende 
Sport voor Allen-initiatieven op een logische manier samen en omschrijft waar nog extra impulsen en 
dynamiek kan gegeven worden om nog meer mensen aan het sporten te krijgen.  
De uitgangspunten die als rode draad doorheen dit hele actieplan lopen, zijn: 
Diversiteit of ruime variatie in aanbod, structuren en gebruikers, 
Toegankelijkheid van initiatieven, met extra drempelverlagende acties voor die kansengroepen die het nodig 
hebben, 
Een maximum aan partnerships met verschillende actoren zodat de krachten kunnen gebundeld worden, 
Een duidelijke keuze voor kwaliteit, voor creativiteit en vernieuwing in de sportinitiatieven. 
 
Het Actieplan Sport voor Allen zal ook in 2009 verder de leidraad vormen voor het sportbeleid. Ten opzichte 
van 2008 zullen, door het feit dat er opnieuw extra middelen zijn bijgekomen, een aantal bijkomende 
aanbevelingen uit het actieplan kunnen gerealiseerd worden.   

4.2 EEN GESTAGE GROEI VAN DE MIDDELEN VOOR HET SPORT VOOR ALLEN-
BELEID 

4.2.1 Terugblik op voorbije regeerperiode 

Voor het geheel van de beleidsmaatregelen in het kader van het Sport voor Allen-beleid heb ik tijdens de 
hele legislatuur een aanzienlijk budget vrijgemaakt. Van 2004 tot 2009 zijn de middelen voor de realisatie 
van nieuwe en de continuering van bestaande projecten en beleidsmaatregelen die kaderen binnen het Sport 
voor Allen-beleid, gestegen van 37.569.000 euro naar 65.204.000 euro. 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009  t.o.v. 2004 

37.569.000 39.507.000 39.863.000 43.024.000 50.861.000 65.204.000 27.635.000 74% 
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Evolutie beleidskredieten Sport voor Allen 2004 - 2009
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Voor de uitvoering van het Sport voor Allen-beleid zijn middelen voorzien op verschillende 
begrotingsallocaties. In 2008 gaf dit het volgende concrete beeld, rekening houdend met de wijzigingen die 
via budgetcontrole 2 werden aangebracht. 
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 na BC 2 % uitvoering begroting 

2008 
HF 12 22 Allerhande uitgaven 

sportcommunicatie 
138.000 98 %  

HF 12 23 Allerhande uitgaven i.v.m. sport 208.000 95 % 

HF 33 33 Subs. sport en sportmanifestaties 183.000 100 % 

HF 33 34 Subs. proeftuinen sport  925.000 100 % 

HF 33 35 Subs. aanvullende tewerkstelling 
sport  

1.175.000 100 % 

HF 33 36 Subs. sociale en experimentele 
projecten sport 

2.596.000 100 % 

HF 33 37 Subs. internationale sportprojecten 103.000 100 % 

HF 41 08 Dotatie subs. lokale overheden 11.322.000 90 % 

HF 41 09 Dotatie Bloso subs sportfederaties, 
excl. Topsport  

19.052.000 90 % 

HF 41 10 Dotatie Bloso schoolsport 712.000 100 % 

HF 41 13 Dotatie databank sport 254.000 100 % 
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HF 41 14 Dotatie eenmalige projecten 
jeugdvoetbal 

1.595.000 100 % 

HF 41 15 Dotatie eenmalige subs opmaak 
jeugdfonds 

850.000 100 % 

HF 43 03 Subsidies voor aanvullende 
tewerkstelling  

2.000.000 100 % 

TOTAAL   55.241.000  

4.2.2 Prognose 2009 

De middelen voor het Sport voor Allen-beleid voor 2009 zijn gespreid over volgende begrotingsallocaties:  
 
Allocatie Libellé 2004 2007 2009 % 2009 

t.o.v. 
2004/2007 

HF 12 22 B Allerhande uitgaven 
sportcommunicatie 

101.000 185.000 130.000 29% 

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

 202.000 318.000 57% 

HF 33 33 B Subs. sport en 
sportmanifestaties 

1.483.000 183.000 183.000 0% 

HF 33 34 B Subs. proeftuinen sport    954.000 100% 

HF 33 35 B Subs. aanvullende 
tewerkstelling sport  

  1.202.000 100% 

HF 33 36 B Subs. sociale en 
experimentele projecten 
sport 

379.000 2.445.000 2.197.000 480% 

HF 33 37 B Subs. internationale 
sportprojecten 

55.000 103.000 103.000 87% 

HF 41 08 B Subs. lokale overheden 5.755.000 5.867.000 16.492.000 187% 

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

16.979.000 18.411.000 22.822.000   34% 

HF 41 10 B Dotatie Bloso 
schoolsport 

 700.000 770.000  10% 

HF 41 13 B Dotatie databank sport   259.000 100% 

 Sportfonds 12.817.000 14.128.000 14.128.000 10% 

HF 41 17 B Dotatie proeftuinen 
brede school 

  729.000 100% 

HF 41 16 Dotatie decreet sport in 
hoger onderwijs 

  917.000 100% 

HF 43 04 Subsidie sociale 
maatregelen 
toegankelijkheid 

  4.000.000 100% 

TOTAAL   37.569.000 43.024.000 65.204.000 74% 
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4.3 HET BLOSO ALS UITVOERDER VAN HET SPORT VOOR ALLEN-BELEID 

4.3.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Het Bloso zal instaan voor de uitvoering van dit Sport voor Allen beleid, samen met de andere partners, zoals 
de sportfederaties, de lokale en provinciale overheden en de vele andere aanbieders van sport in Vlaanderen. 
Een permanente Stuurgroep Sportpromotie, wordt belast 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. 

4.3.1.1 BETER BESTUURLIJK BELEID (BBB) 
Vanaf 2006 werd de reorganisatie van de Vlaamse overheid een feit en werd ondermeer het beleidsdomein 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) opgericht. De Vlaamse Openbare Instelling Bloso werd omgevormd 
tot een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid via het decreet van 7 mei 2004. 
 
De Vlaamse Regering heeft op 17/02/2006 ook het instellingsspecifiek besluit Bloso (ISB Bloso) 
goedgekeurd. Dit besluit dat een aanvulling is op de rechtspositieregeling voor de diensten van de Vlaamse 
overheid van 13/01/2006 (het Raamstatuut) regelt ondermeer de nieuwe maar beperkte lijst van bijkomende 
en specifieke opdrachten die de rechtsgrond vormt voor de werving, op contractuele basis, van enkele 
specifieke functies bij het Bloso (zoals landschapsdeskundige, expert ruiterij, restauratiepersoneel...).  
In maart 2008 werd het agentschapspecifiek besluit goedgekeurd met het oog op de verdere afstemming op 
het Raamstatuut en op de implementatie van BBB in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

4.3.1.2 BEHEERSOVEREENKOMST MET IVA BLOSO 
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.  

4.3.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

De werkingsdotatie voor Bloso is tussen 2004 en 2009 gestegen van 21.561.000 euro tot 31.581.000 euro, 
een stijging van 46%. Daarnaast ontvangt Bloso nog andere dotaties, al dan niet aan de uitvoering van een 
decreet verbonden. Deze dotaties komen elders in de beleidsbrief aan bod. 
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Evolutie Werkingsdotatie Bloso 2004 - 2009
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5 DE SAMENWERKING MET EN STRUCTURELE 
ONDERSTEUNING VAN DE PARTNERS IN HET SPORT VOOR 
ALLEN-LANDSCHAP 

5.1 HET DECREET VOOR HET LOKALE EN REGIONALE SPORT VOOR ALLEN- BELEID 

5.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Tot en met 2007 werden de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de VGC erkend 
en gesubsidieerd op basis van het decreet van 1995. Dit decreet legde hoofdzakelijk de nadruk op de uitbouw 
van een sportdienst, geleid door professioneel gekwalificeerde sportfunctionarissen en het beschikken over 
sportinfrastructuur. In 2007 werden 197 gemeentelijke sportdiensten erkend waarvan 193 gesubsidieerd, 
samen met de 5 provinciale sportdiensten en de sportdienst van de VGC. 
 
Vanaf 2008 worden de gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
gesubsidieerd op basis van het nieuwe Sport voor Allen – decreet van 9 maart 2007 en het bijhorende besluit 
van 19 juli 2007. Als basisvoorwaarden worden gesteld: het opmaken en uitvoeren van een sportbeleidsplan, 
het betrekken van een sportraad bij de beleidsvoorbereiding en het beschikken over een sportgekwalificeerd 
ambtenaar die het lokale sportbeleid in de praktijk omzet.  
 
Het nieuwe decreet vertrekt vanuit een aantal duidelijke inhoudelijke accenten: aandacht voor de 
ondersteuning van de georganiseerde sport in clubverband, aandacht voor de anders georganiseerde en meer 
informele sport en een expliciet pleidooi om lokaal werk te maken van de toegankelijkheid en toeleiding naar 
sport van kansengroepen. Het decreet laat veel autonomie aan de lokale besturen en gaat uit van plaatselijk 
maatwerk en van veel vertrouwen in het lokale besluitvormingsproces. Daarnaast werd de administratieve 
last tot een minimum beperkt.  
 
286 besturen, waarvan 280 gemeenten, 5 provincies en de VGC, beschikken over een door mij aanvaard 
sportbeleidsplan 2008-2013 voor subsidiëring vanaf 2008. Er werden daarnaast ook 10 
verenigingssportbeleidsplannen ingediend door sportraden of sportoverlegorganen. 
8 besturen kregen 1 jaar uitstel om hun sportbeleidsplan in te dienen of aan te passen met het oog op een 
subsidiëring vanaf 2009. Als deze sportbeleidsplannen eveneens aanvaard worden, komt het totaal op 304 
plaatsen in Vlaanderen waar, mede dankzij de impuls vanuit het decreet, werk wordt gemaakt van een 
laagdrempelig en toegankelijk sport voor allen-beleid.  
De besturen en sportoverlegorganen, waarvan het sportbeleidsplan door mij werd aanvaard, ontvangen in 
2008 een voorschot van 90% op de beleidsubsidie. Het saldo van 10 % wordt uitbetaald in 2009. 
 
Op 19 september 2008 heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit inzake de impulssubsidie, naast de 
beleidssubsidie het tweede luik van het decreet lokaal sport voor allen-beleid, definitief goedgekeurd met als 
thema ‘de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in sportverenigingen, aangesloten bij 
erkende Vlaamse sportfederaties’. De beleidsdoelstelling we met de impulssubsidies wensen te realiseren is 
het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, 
die actief zijn in meer sportverenigingen.  
Voor het verkrijgen van deze impulssubsidie dienen de gemeentebesturen voor eind 2008 een extra 
hoofdstuk van hun sportbeleidsplan te laten goedkeuren door hun respectievelijke raden. De uitvoering van 
het impulsbeleid kan starten in 2009 en bevat zowel ondersteuningsmechanismen voor clubs die 
gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders inzetten, als eigen ondersteunende en stimulerende maatregelen van 
de gemeente.  
 
Tevens heeft de Vlaamse regering in juli een derde uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd betreffende 
een aanvullende subsidie voor de verenigingssportbeleidsplannen in 6 Brusselse Randgemeenten 
(Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem). Het gaat hier om 
plaatsen waar de plaatselijke actoren omwille van het afwezig blijven van het lokaal bestuur; de 
gemeentelijke taakstelling overnemen. De verenigingen uit de Randgemeenten met een goedgekeurd 
verenigingssportbeleidsplan, kunnen een 20% extra beleidssubsidie bekomen enerzijds voor de 
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ondersteuning bij de opmaak en uitvoering van het plan, en anderzijds voor een structurele samenwerking bij 
de uitvoering van het plan. Dit uitvoeringsbesluit moet nog definitief goedgekeurd worden na het advies van 
de Raad van State.  
 
Zoals voorzien in het Sport voor Allen-decreet heb ik met het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB)  een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2008-2012 met als opdracht “de 
ondersteuning en begeleiding van de gemeenten bij de uitvoering van het lokaal Sport voor Allen-beleid in 
het kader van het decreet”. Deze ondersteuning gebeurt op het vlak van de inhoudelijke onderwerpen van het 
Sport voor Allen-decreet zijnde de ondersteuning van de sportverenigingen (via subsidiereglementen op 
basis van kwaliteitscriteria), de uitbouw van anders georganiseerde sport (o.a. buurtsport, schoolsport, 
doelgroepen, …), de uitbouw van programma’s op het vlak van toegankelijkheid en diversiteit vanuit de 
aandacht voor sociale correctie, de uitbouw van projecten in het kader van de impulssubsidies en de 
kwaliteitsverbetering van de lokale sportbeleidsplannen via interactieve lokale beleidsplanningsprocessen. 
 
Ook de beheersovereenkomst 2008-2012 met het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (VLABUS)  werd 
door mij afgesloten. Vlabus heeft als opdracht “de organisatie van de interprovinciale structuur die de 
coördinatie op zich neemt van een pool van sportgekwalificeerde lesgevers, met als doel een kwalitatieve 
sporttechnische en organisatorische begeleiding te verzorgen voor het sportveld”. 
 
Voor de uitvoering van het volledige Sport voor Allen-decreet werd in 2008 11.322.000 euro voorzien (HF 
41.08 B) waarvan 90% uitbetaald wordt in 2008 en 10% in 2009. 
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 41.08 B Dotatie decreet Sport voor Allen 

beleid 
11.322.000 90% 

 

5.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Ook in 2009 zullen de gemeenten, provincies en de VGC ondersteund worden op basis van het nieuwe Sport 
voor Allen-decreet. De gemeentebesturen, die recht hebben op beleidssubsidies en van wie het hoofdstuk van 
het sportbeleidsplan over het impulsbeleid aanvaard werd, zullen voor het eerst gesubsidieerd worden voor 
de impulssubsidie. De gemeentebesturen kunnen ofwel reeds vanaf 2009 ofwel vanaf 2010 instappen. 
Aangezien de impulssubsidies 0,8 euro per inwoner bedragen en het een extra impuls geeft om te werken aan 
degelijke en kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding in de sportclubs, verwachten we dat de meeste 
gemeentebesturen zullen instappen. 
 
Tevens zullen we nagaan hoe we de decretale verankering kunnen realiseren van de subsidies die Vlabus en 
ISB als landelijke organisaties krijgen voor het werken met personeel in een ex-Dac-statuut, in totaal 38 
VTE’s. Voor 2009 wordt een maximale subsidie van 16.492.000 euro voorzien voor het totale Sport voor 
Allen-decreet, en dit zowel voor de beleidssubsidies, de impulssubsidies aan de gemeentebesturen, de 
aanvullende subsidie aan de randgemeenten als voor de subsidies aan ISB, VLABUS en een 
onderwijsinstelling. De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 
 
Allocatie Libellé 2004 2008 2009 % 2009 t.o.v. 2004  

HF 41.08 B Dotatie decreet 
Sport voor Allen 
beleid 

5.755.000 11.322.000 16.492.000 10.737.000 187% 

5.2 HET DECREET OP DE SPORTFEDERATIES 

5.2.1 Terugblik voorbije regeerperiode  

Sinds 1977 worden de gesplitste Vlaamse sportfederaties door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Dit 
gebeurde op basis van het decreet van 2 maart 1977 houdende de regeling van de erkenning en de 
subsidiëring van de landelijk georganiseerde sportverenigingen. Dit decreet werd vervangen door een nieuw 
decreet waarbij belangrijke stappen werden gezet om de versnippering van het sportfederatielandschap tegen 
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te gaan en de professionalisering van de sportfederaties te versterken. Het decreet van 13 juli 2001 houdende 
de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie (VSF) en de 
organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding was gedurende de ganse regeerperiode het kader voor 
subsidiëring. 
In ruil voor financiële steun van Vlaanderen moeten 5 basisopdrachten ingevuld worden, zijnde het 
organiseren van competitieve sportbeoefening (unisportfederaties), het organiseren van recreatieve 
sportbeoefening (unisportfederaties), het organiseren van zuiver recreatieve sportbeoefening en het 
organiseren van competitiegerichte recreatieve sportbeoefening (recreatieve sportfederaties), het organiseren 
van kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken en voor het bestuurlijke en 
administratieve kader, de aangesloten sportclubs begeleiden op sporttechnisch, bestuurlijk, administratief en 
sportpromotioneel vlak, een informatieplicht nakomen en de eigen sporttak promoten. Bovenop hun 
basisopdracht kunnen federaties ook één of meerdere facultatieve opdrachten uitvoeren Het gaat om 
topsport, jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid. 
 
Het decreet van 13 juli 2001 met betrekking tot de sportfederaties trad op 1 januari 2002 in werking en de 
uitvoering ervan kwam in de periode 2004-2008 op kruissnelheid.  
In de periode 2004-2007 werden 66 sportfederaties (34 unisportfederaties en 32 recreatieve sportfederaties) 
gesubsidieerd voor de basisopdrachten (basissubsidies). In 2008 is één recreatieve sportfederatie is in 
vereffening gegaan en de andere recreatieve sportfederatie is gefuseerd met een unisportfederatie  
Het aantal gesubsidieerde personeelsleden is in de periode 2004-2007 gestegen van 299,94 VTE tot 308,70 
VTE, een gemiddelde stijging van net geen 3 VTE per jaar. 
Het aantal aangesloten leden bij de 66 sportfederaties steeg ook jaarlijks gemiddeld met 28.260 leden van 
1.016.601 leden in 2004 tot 1.101.381 leden in 2007. 
 
De kredieten voor de basissubsidies stegen van 14.863.000 euro in 2004 tot 16.801.000 euro in 2007. Voor 
2008 is momenteel een krediet van 16.868.000 euro voorzien. 
 
Wat de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding betreft werd het initiatief genomen om het decreet 
van 13 juli 2001 aan te passen en te voorzien dat de subsidiebedragen vanaf 2008 jaarlijks aangepast worden 
aan het cijfer van de gezondheidsindex. Het huidige krediet opgenomen in de begroting 2008 voor deze 
koepelstructuren is dan ook gestegen tot 550.000 euro. 
 
De audit van de sportfederaties en van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding had een tweeledig 
doel. Enerzijds werden de totale werking van de sportfederatie(s), het huidige decreet op de sportfederaties 
en de uitvoeringsbesluiten doorgelicht. Anderzijds werden beleidsaanbevelingen, voortvloeiend uit de 
evaluatie van het decreet en de uitvoeringsbesluiten, geformuleerd, samen met optimaliseringsaanbevelingen 
naar de sportfederaties. Het eindrapport werd afgeleverd in oktober 2007. In december 2007 werden de 
resultaten van de audit aan de betrokken actoren toegelicht.  
Naar aanleiding van de resultaten van deze audit zal een nieuw aangepast algemeen erkennings- en 
subsidiëringsbesluit vanaf het najaar 2008 in werking treden. De sportfederaties zijn vragende partij om het 
decreet zoals het nu is te behouden omdat het een degelijke basis vormt voor hun werking. Op het vlak van 
de uitvoeringsbesluiten is er een duidelijke vraag naar administratieve vereenvoudiging en meer aandacht 
naar inhoudelijke projectwerking bij de verschillende facultatieve opdrachten. Het decreet zal dus niet 
worden aangepast, de uitvoeringsbesluiten worden wel grondig herwerkt. De rode draad in elk van de 
bijsturingen zal zijn: 
• Administratief eenvoudig 
• Aandacht voor kwaliteit 
• De federaties responsabiliseren/stimuleren 
• Werken met projecten 

 
Met de facultatieve opdracht jeugdsport wil de Vlaamse regering de Vlaamse sportfederaties stimuleren om 
een kwaliteitsvol jeugdsportbeleid te voeren. Na enkele jaren werking blijkt uit de praktijk dat de toepassing 
van het besluit jeugdsport van 31 mei 2002 geen succesverhaal was en dat de beoogde doelstellingen niet 
werden gerealiseerd. De meeste sportfederaties kunnen niet voldoen aan de vereiste 
subsidiëringvoorwaarden en vinden de bijhorende administratieve lasten en/of het financiële risico te zwaar. 
In de periode 2004-2008 daalde het aantal Vlaamse sportfederaties dat werd gesubsidieerd voor de 
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facultatieve opdracht jeugdsport fors, van 24 in 2004 tot 11 in 2008 en werd het voorziene krediet jeugdsport 
nooit opgebruikt. Uit de audit op de sportfederaties bleek dan ook de vraag rond bijsturing. Een nieuw 
aangepast besluit jeugdsport werd gemaakt en voorgelegd aan de Vlaamse regering. Het ontwerp van besluit 
werd door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd op 12 september 2008. Het nieuwe besluit op de 
facultatieve opdracht jeugdsport zal uitgaan van volgende principes: 
• Federaties dienen projecten in die de kwaliteit van de jeugdwerking van en in de clubs en de 

participatie aan jeugdsport verbeteren 
• Via een jeugdfonds dienen de middelen ten goede te komen van de clubs 
• Een beperkte overhead voor de federatie is mogelijk 
• De subsidie zal afhankelijk zijn van het ingediende project (sterke, inhoudelijk goede projecten zullen 

dus naar waarde worden geschat) 
• Een basisdossier mag voor 4 jaar ingediend worden, mits een grondige jaarlijkse evaluatie en 

actualisering kan de subsidie jaarlijks gecontinueerd worden 
• Een commissie zal de verschillende projecten beoordelen en een advies geven aan de minister aan de 

hand van de in het besluit geformuleerde beoordelingscriteria  
• Het besluit zal een eenvoudig besluit zijn met projectdefinitie, beoordelingscriteria, indiendata en 

modaliteiten, …. 
Het resterende niet opgebruikte krediet jeugdsport 2008 werd op mijn initiatief verschoven naar een 
eenmalige subsidie voor de Vlaamse sportfederaties voor de voorbereiding en ontwikkeling van een 
jeugdsportproject/jeugdsportfonds in het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport. 
Het decreet van 13 juli 2001 voorziet ook in de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid dat tot doel heeft de 
sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen. Het thema 
van het prioriteitenbeleid verandert bij elke nieuwe olympiade. In 2003 en 2004 stond het prioriteitenbeleid 
in het kader van initiatieven voor allochtone sporters. Zowel in 2003 als in 2004 speelden 2 Vlaamse 
sportfederaties (1 unisportfederatie en 1 recreatieve sportfederatie) hierop in.  
Voor de periode 2005-2008 werd speciale aandacht geschonken aan de sporters met een handicap. In 2005 
werd het uitvoeringsbesluit prioriteitenbeleid aangepast aan het nieuwe thema sporters met een handicap. In 
mei 2006 hebben 19 sportfederaties, waarvan 11 unisportfederaties, 5 recreatieve sportfederaties en 3 
gehandicaptensportfederaties, een aanvraag tot subsidiëring prioriteitenbeleid ingediend. In 2007 heeft 1 
extra recreatieve sportfederatie ingetekend op het prioriteitenbeleid. Tot slot hebben in 2008 nog eens 1 
unisportfederatie en 1 recreatieve sportfederatie bijkomend een project ingediend, wat het totaal op 22 
sportfederaties brengt. Binnen het prioriteitenbeleid hadden de sportfederaties de mogelijkheid om een 
projectovereenkomst af te sluiten met één van de 3 gehandicaptensportfederaties om alzo beroep te doen op 
de kennis en know how van deze federaties. Bij elk project werd grote aandacht besteed aan de vier 
actiepunten: aanbod van duurzame sportactiviteiten, promotie voeren en organisatie van 
kennismakingsactiviteiten, opleiding en bijscholing en uitbouw van een netwerk met 1 of meer actoren. 
Om de werking van de 66 sportfederaties alle kansen te bieden werden de kredieten vanaf 2004 stelselmatig 
verhoogd van 16.979.000 euro tot 19.052.000 euro in 2009.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 41.09 B Dotatie Bloso subs sportfederaties, 

excl. topsport 
19.052.000 90 % 

5.2.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Het decreet van 13 juli 2001 op de sportfederaties wordt in 2009 verder uitgevoerd. In 2009 zullen 
vermoedelijk 3 nieuwe sportfederaties gesubsidieerd worden voor de basisopdrachten. Het betreft de 
Vlaamse liga van de huidige unitaire Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Vlaamse Kunstschaatsen Bond 
en de Gym & Dans Federatie Vlaanderen. Ook in 2008 bleef ik de KBVB aansporen een Vlaamse Liga op te 
richten en zo hun structuren in regel te brengen met de heersende decretale bepalingen. Op 28 juni 2008 
keurde het Uitvoerend Comité van de KBVB het principe goed van de oprichting van een autonome Vlaamse 
vleugel. Momenteel buigen verschillende werkgroepen zich over de concrete uitwerking. In oktober zal mij 
een concreet voorstel over de zelfstandige Vlaamse Voetbalvleugel overhandigd worden.  
De Vlaamse Studentensportfederatie zal vanaf 2009 niet langer als recreatieve sportfederatie gesubsidieerd 
worden, maar wel op basis van het nieuwe decreet houdende erkenning en subsidiëring van een Vlaamse 
overkoepelende studentensportvereniging. Bijgevolg zullen in 2009 vermoedelijk 66 sportfederaties (36 
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unisportfederaties en 30 recreatieve sportfederaties) gesubsidieerd worden. Bij deze 66 sportfederaties zullen 
vermoedelijk 331 voltijdse equivalenten gesubsidieerd worden. 
In 2009 zal een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden bij de sportfederaties over de kwaliteit van de 
door Bloso aangeboden dienstverlening m.b.t. de personeelssubsidiëring van de sportfederaties. 
Ook het uitvoeringsbesluit sportkampen zal geoptimaliseerd worden, met als doel een meerwaarde te bieden 
niet enkel voor niet-leden, maar ook voor eigen leden. Voor eigen leden is het een promotiemiddel tegen 
drop-out, voor niet-leden is het een participatieverhogend en sportpromotioneel middel. 
Voor de facultatieve opdracht sportkampen zullen volgende aanpassingen gebeuren: 
• Administratief eenvoudiger  
• Vooral aandacht voor kwaliteit van het sportkamp  
• Ook voor eigen leden 
• Verplichte verhouding tussen initiatie- en vervolmakingskampen weg 
• Verplichte verhouding tussen uni- en omnisportkampen weg 
• Extra stimuli voor federaties die initiatieven nemen die de financiële drempels verlagen voor 

kansengroepenDoor het wegvallen van verschillende subsidiëringsvoorwaarden en een grotere vrijheid 
naar inhoud (type en niveau) van de georganiseerde sportkampen, is er een lagere instapdrempel voor 
de sportfederaties en zullen veel meer sportfederaties de kans krijgen om in te stappen. De 
sportfederaties die nu al sportkampen organiseren, kunnen zonder problemen ook sportkampen 
organiseren volgens de nieuwe regelgeving. 

Via dit besluit wil ik er ook voor zorgen dat de sportfederaties gestimuleerd worden om initiatieven te nemen 
die de deelname van kansengroepen aan de sportkampen bevorderen. Mensen met een handicap en mensen 
die leven in armoede die deelnemen aan de sportkampen, zullen dubbel meetellen voor de subsidiëring van 
de deelnemers. 
Dit besluit wordt in het najaar aan de Vlaamse Regering voorgelegd en moet leiden tot een actief, 
gestructureerd en gedragen sportkampenbeleid met een actieve participatie van vele sportfederaties en een 
verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van de aangeboden sportkampen. 
 
In 2009 zal het prioriteitenbeleid als thema hebben: het bevorderen van de sportparticipatie van 55+ ers en 
hun aansluiting bij een sportclub. Een nieuw aangepast uitvoeringsbesluit zal door mij aan de Vlaamse 
Regering worden voorgelegd met volgende uitgangspunten: 
• moet een kader scheppen zonder dat de inhoud al te fel in vaste opdrachten en methodieken wordt 

vastgelegd 
• moet de sector responsabiliseren en stimuleren om innovatieve, creatieve, kwaliteitsvolle projecten met 

nieuwe methodieken in te dienen die senioren aanzetten tot sport in clubverband 
• moet samenwerking binnen de sector stimuleren: tussen senioren- en andere sportfederaties, tussen 

lokale sportdiensten en clubs en met de seniorensector (rusthuizen, dienstencentra, …)  
• moet een basis zijn voor duurzame projecten in de clubs 
• loon naar werken: een goed project verdient de nodige kredieten, dus niet werken met vooraf 

vastgelegde maxima 
• meerjarig project kan principiële go krijgen voor subsidies, mits jaarlijkse gunstige evaluatie 
• administratief licht, zowel in de dossieropmaak als in de afrekening en controle 

 
Voor de uitvoering van het decreet op de sportfederaties (exclusief topsport) heb ik een globaal bedrag van 
22.822.000 euro ingeschreven op HF 41.09.B. Dit is een stijging met 5.843.000 euro t.o.v. 2004. 
 
Allocatie Libellé 2004 2009 % 2009 t.o.v. 

2004  
HF 41.09 B Dotatie Bloso subs 

sportfederaties, excl. 
topsport 

16.979.000 22.822.000 5.843.000 34% 
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5.3 HET DECREET ONDERWIJSGEBONDEN SPORT  

5.3.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Na het aftasten van verschillende mogelijke pistes rond de organisatie en ondersteuning van de 
extracurriculaire sport in Vlaanderen, keurde de Vlaamse Regering in juli 2008 het voorontwerp van decreet 
betreffende de onderwijsgebonden sport goed.  
Samen met mijn collega bevoegd voor Werk, Onderwijs en Vorming hebben we ervoor gekozen om een 
subsidieovereenkomst af te sluiten met de vereniging of stichting die zal instaan voor de innovatie, planning 
en ontwikkeling van schoolsport en die de wisselwerking stimuleert tussen onderwijs en sport zodat kinderen 
en jongeren worden aangezet tot een leven lang sporten. De organisatie moet daarnaast ook een uitgebreid 
aanbod aan extracurriculaire sportactiviteiten realiseren.  
De afstemming op de ontwikkeling en initiatieven van en in de sportsector wordt verzekerd door de inbreng 
van een aantal sportactoren in de raad van bestuur. Een stuurgroep waarin ook de Vlaamse onderwijs- en 
sportadministraties zetelen, zal zorgen voor de aansturing van de inhoudelijke werking van de vereniging en 
voor de uitvoering van de subsidieovereenkomst.  

5.3.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Het decreet op onderwijsgebonden sport zal in het najaar 2008 aan het parlement voorgelegd worden. De 
uitvoeringsbesluiten volgen in het voorjaar 2009. 

5.4 HET DECREET OP SPORT IN HET HOGER ONDERWIJS 

5.4.1 Terugblik op de voorbije regeerperiode 

Initieel was de studentensport aan hogescholen en universiteiten opgenomen in het voorstel van decreet rond 
de onderwijsgebonden sporten. Vermits er echter te veel verschillen zijn tussen de sport in het 
leerplichtonderwijs en dat in het hoger onderwijs, maken we nu werk van een afzonderlijk voorontwerp van 
decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het 
sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de 
erkenning en de subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging.  
 
Doel van dit decreet is de verschillende onderwijsinstellingen te ondersteunen voor het voeren van een 
aantrekkelijk sportbeleid op hun campus voor hun studentenpopulaties. Het competitieve luik krijgt ook de 
nodige aandacht via de steun aan een overkoepelende studentensportvereniging. 
 
Voor 2008 werd voor het opstartproject in functie van het nieuw decreet op de subsidiëring van de 
sportcentra van de universiteiten en de hogescholen een bedrag van 800.000 euro voorzien. Deze subsidies 
zullen voor 2008 verdeeld worden op basis van een afzonderlijk subsidiereglement in afwachting van de 
goedkeuring van het decreet. 
 
Allocatie Libellé 2008 % uitvoering  

HF 33.36 B Subs. sociale en experimentele 
projecten 

800.000 100% 

 

5.4.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Het decreet op sport in het hoger onderwijs zal in het najaar 2008 aan het parlement voorgelegd worden. De 
uitvoeringsbesluiten volgen in het voorjaar 2009. 
Van zodra het voorontwerp houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de 
promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en 
hogescholen en de erkenning en de subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging, 
definitief is goedgekeurd wordt de Vlaamse Studentensportfederatie (VSSF) niet langer gesubsidieerd via het 
decreet van 13 juli 2001 houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties.  
 
Voor het decreet sport in het hoger onderwijs is op de Bloso begroting 2009 917.000 euro voorzien ( HF 
41.16 B). 
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Allocatie Libellé 2007 2009 % 2009 t.o.v. 2007 

HF 41.16  Dotatie sport in het hoger 
onderwijs 

 917.000 100% 

5.5 HET SPORTSCHUTTERSDECREET 

5.5.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

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. 
 
Op 25 juni 2008 werd het sportschuttersdecreet lichtjes gewijzigd. Het buksschieten wordt vanaf 28 juni2008 
niet meer aanzien als sportschieten. Omdat het buksschieten hierdoor geen sportschieten meer is zoals 
bedoeld in het sportschuttersdecreet, valt de buks toch onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit 
van 9 juli 2007 en kan het wapen onder de voorwaarden gesteld in dat KB, gekwalificeerd worden als een 
vrij verkrijgbaar wapen zoals bedoeld in de federale Wapenwet. 
Er zal dus geen wapenvergunning, noch sportschutterslicentie meer vereist zijn om een buks voorhanden te 
mogen hebben en om het buksschieten te beoefenen als het gaat om wapens die eigendom zijn van de 
traditionele, folkloristische schutterijen of schuttersgilden en die onder toezicht gebruikt worden tijdens 
evenementen van deze verenigingen. Vanaf de inwerking van de bepaling die buksschieten uitsluit van het 
sportschieten uit het nieuwe decreet is het niet meer mogelijk om sportschuttersboekjes af te tekenen voor 
schietbeurten met de buks.  
 
Bijkomende wijzigingen zijn: 
• dat de weigering van een vergunning om redenen die verband houden met de openbare orde 

uitdrukkelijk als intrekkingsgrond werd opgenomen; 
• dat de beslissingen inzake verlening en intrekking van de voorlopige SSL aan de gouverneur dienen te 

worden meegedeeld. 

5.5.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

In 2009 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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6 PROJECTEN BINNEN HET VLAAMSE SPORT VOOR ALLEN-
BELEID 

6.1 EXPERIMENTELE PROJECTEN LOKAAL SPORTBELEID 

6.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

6.1.1.1 VZW DE RAND 
Vzw De Rand speelde van 2000 tot en met 2007 een belangrijke rol in het stimuleren van het 
Nederlandstalige sportgebeuren in de zes gemeenten met een bijzonder taalstatuut in de Vlaamse Rand rond 
Brussel.  
 
De werking van de vzw omvatte een ondersteuningsreglement voor lokale Nederlandstalige 
sportverenigingen, de samenwerking met andere instanties - zoals de provinciale sportdienst van Vlaams 
Brabant en het Bloso -, en de informatie-uitwisseling, het overleg en de samenwerking tussen de lokale 
sportwerkingen via overlegorganen. Op basis van de gegevens van het effecten- en sportbehoeftenonderzoek, 
uitgevoerd in 2005 bij alle aangeslotenen bij de overlegorganen van De Rand, werd de werking in 2006 
bijgestuurd met volgende specifieke accenten: nog meer aandacht voor de promotie van de activiteiten van 
de clubs naar de bevolking toe en bemiddelen bij de gemeenten inzake infrastructuur voor clubs. Hiervoor 
werd 119.990 euro voorzien op HF 33.36B. 
 
Vzw De Rand ontving in 2007 voor het laatst een projectsubsidie van 11.990 binnen HF 33.36 B, voor het 
stimuleren van het Nederlandstalige sportgebeuren in de zes gemeenten met een bijzonder taalstatuut in de 
Vlaamse Rand rond Brussel. Vanaf 2008 kreeg de organisatie een structurele verankering in het nieuwe 
decreet lokaal sportbeleid.  

6.1.1.2 VZW VOEREN SPORT 
Vzw Voeren Sport kreeg van 2002 tot 2007 een toelage om de lokale sportwerking gericht op de Vlaamse 
Voerenaars te activeren. De sportpromotor zorgde voor een gevarieerd sport voor allen-aanbod voor 
verschillende leeftijdscategorieën en coördineert het overleg en de samenwerking tussen de verschillende 
lokale en provinciale sportactoren.  
De werking en het activiteitenprogramma van de vzw Voeren Sport werden in 2006 aangepast in functie van 
de resultaten van de behoeften- en effectbepaling die in 2005 werd uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat 
zowel het aantal deelnemers als het aantal activiteiten sterk is toegenomen waardoor de vergelijking met een 
doorsnee sportdienst stilaan kan gemaakt worden. Het succesverhaal van deze vzw maakt ook dat de lokale 
beleidsmakers overwegen om de omschakeling naar een echte gemeentelijke sportdienst te realiseren. In 
2006 werd, binnen HF 33.36 B, 86.800 euro voorzien. 
Ook de vzw Voeren Sport werd in 2007 voor de laatste maal via experimentele middelen betoelaagd, de 
subsidie bedroeg 60.000 euro (HF 33.36 B). Vanaf 2008 diende Voeren een sportsbeleidsplan op te stellen 
zoals voorzien in het decreet lokaal Sport voor Allen-beleid en kan de gemeente verder betoelaagd worden 
via dat kanaal. 

6.1.1.3 BUURTSPORT VLAANDEREN 
In 2001 nam de Vlaamse overheid de Buurtsportcampagne over van de Koning Boudewijnstichting om ze 
vervolgens een bredere sportinvulling te geven. BuurtSport Vlaanderen neemt sindsdien een unieke plaats in 
het sportlandschap in. Eén van de sterke punten is de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en 
sectoren, zowel op Vlaams niveau via het BuurtSportsecretariaat dat over een uitgebreid netwerk beschikt, 
als in de lokale praktijk waar er sprake is van een samenwerking tussen verschillende gemeentelijke 
diensten, zoals jeugd-, sport-, preventie-, integratie- en welzijnsdiensten. 
Het project is sectoroverschrijdend, maar het accent ligt duidelijk op blijvend sporten voor jongeren. Het 
project spreekt ook een andere doelgroep aan, namelijk sportkansarme jongeren. Bovendien beschikt 
Buurtsport in het kader van interculturaliseren over troeven in het bereiken van etnisch culturele 
minderheden.  
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Naast het verder uitbouwen van het netwerk, het ondersteunen en inbrengen van knowhow rond 
buurtgebonden sporten via trefdagen, happenings en publicaties, werd de werking doorheen de jaren 
verbreed naar volwassenen- en seniorensport in de buurt.  
In 2006 en 2007 werd voor het project ‘Buurtsport’ 100.000 euro voorzien op HF 33.36 B. Vanaf 2008 werd 
Buurport als een 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.  

6.1.1.4 HET PROJECT SPORTGEKWALIFICEERDE LESGEVERS  
In het kader van het Sport voor Allen-decreet heb ik een beheersovereenkomst 2008-2012 met VLABUS 
afgesloten met als opdracht “de organisatie van de interprovinciale structuur die de coördinatie op zich neemt 
van een pool van sportgekwalificeerde lesgevers, met als doel een kwalitatieve sporttechnische en 
organisatorische begeleiding te verzorgen voor het sportveld”. De beheersovereenkomst voorziet in de 
opmaak van een beleidsplan 2008-2012 en een jaarlijks actieplan, waarin de verschillende kerntaken en de 
concrete invulling ervan aan bod komen. 
 
Het pilootproject waarbij sportgekwalificeerde lesgevers aan een gunsttarief ter beschikking worden gesteld 
van sportclubs die werken met jeugd, vond voor het tweede jaar op rij succesvol plaats. Dankzij de 
gecombineerde inzet van middelen van de provincies, Vlabus zelf en de Vlaamse Gemeenschap kunnen 
sportclubs via hun federaties aan een lager tarief beroep doen op een gekwalificeerd lesgever of een eigen 
lesgever engageren via he sociale secretariaat van Vlabus. 
Voor dit project werd een budget van 60.000 euro vrijgemaakt op HF 33.36 B.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 33.36 B  Subsidies sociaal experimentele 

projecten sport 
60.000  100 % 

6.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

De opdracht van Vlabus in het kader van het Sport voor Allen-decreet loopt van 2008 t.e.m. 2012. In 
overeenstemming met de beheersovereenkomst zal jaarlijks, na goedkeuring van het jaarlijks actieplan, het 
werkingsverslag en het financieel verslag, de subsidie aan Vlabus uitbetaald worden. 
 
Het pilootproject sportgekwalificeerd lesgevers wordt ook in 2009 verdergezet. Dankzij de ondersteuning 
vanuit Vlaanderen, waar de provincies en Vlabus eenzelfde bedrag bijleggen, kunnen er jaarlijks heel wat 
clubs genieten van lesuren van gekwalificeerde begeleiders.  
 
Allocatie Libellé 2008 2009 % 2009 t.o.v. 2008  

HF 33.36 B Subsidies sociaal 
experimentele projecten 
sport 

60.000  60.000 Constant beleid 

6.2 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 verschillende laagdrempelige fietsinitiatieven ondersteund: 
• de fietsbeweegcampagne Ventourist/Ventousiast van Sporta voor 50.000 euro (HF 33.36 B) 
• de aankoop van de collectie Tour de France door het Centrum Ronde Van Vlaanderen voor 15.000 

euro (HF 33.36 B) 
• de fietspadenactie voor 35.000 euro (HF 12.22 – coördinatie door Bloso) 
• de ondersteuning van de provinciale wielerscholen als overgang naar de inbedding binnen de 

provincies en dat voor een totaal bedrag van 150.000 euro (HF 33.36 B) 
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Vanaf 2009 wordt de ondersteuning van de provinciale wielerscholen voorzien binnen de subsidies die de 
provincies krijgen voor de uitvoering van hun regionaal SVA-beleid. 

6.3 EXPERIMENTELE PROJECTEN JEUGDVOETBAL 

6.3.1  Terugblik voorbije regeerperiode 

Via onderzoek werd herhaaldelijk vastgesteld dat de kwaliteit van het jeugdvoetbal in België in een impasse 
zit. Voetbalclubs zitten 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.  
 
In het seizoen 2007-2008 werd via een rechtstreekse oproep aan alle Vlaamse voetbalclubs die een 
jeugdwerking hebben, alsook aan alle Brusselse clubs met een Nederlandstalige jeugdwerking, gevraagd om 
een projectvoorstel in te dienen voor infrastructuurwerken aan jeugdaccommodatie.  
Bij de beoordeling van de projecten werd door de adviescommissie rekening gehouden met de volgende 
criteria: 
• Kwaliteit van het jeugdvoetbalopleidingsplan 
• Het aantal gediplomeerde trainers en de aanwezigheid van een technisch verantwoordelijke 

jeugdopleiding   
• Het aantal aangesloten jeugdspelers 
• Het aantal ingeschreven jeugdploegen 
• Het aantal beschikbare terreinen voor de jeugdploegen 
• Samenwerking met andere clubs, scholen en topsportscholen 
• De regionale spreiding van de projecten 

Op deze manier wenste ik de aandacht voor kwaliteit van jeugdopleiding te verhogen binnen de 
voetbalclubs. 
 
In totaal dienden 410 voetbalclubs een dossier in. Aan 103 van deze clubs werd een subsidie toegekend van 
maximaal 17.500 euro, goed voor een totaalbedrag van 1.625.000 euro (HF 33.36 B).  
 
Voor het seizoen 2008-2009 werd 1.595.000 euro vrijgemaakt voor éénmalige projectsubsidies. Het saldo 
wordt ondermeer gebruikt voor de opleiding van jeugdtrainers en voor de organisatie van sporttechnische 
bijscholingen van jeugdtrainers en van management-bijscholingen van jeugdbesturen. Voetbalclubs met een 
jeugdwerking konden een dossier indienen om in aanmerking te komen voor ondersteuning van 
kwaliteitsverbeterende initiatieven binnen hun jeugdwerking.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 41.14 B  Eenmalige dotatie 

kwaliteitsprojecten jeugdvoetbal 
1.595.000  100 % 

6.3.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Dankzij de eenmalige projectsubsidies jeugdvoetbal konden we een grote groep jongeren bereiken die door 
de 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 konden ondersteund worden. Voor 2009 
worden de middelen voorzien voor dit reglement toegevoegd aan het budget van het decreet op de 
sportfederaties. Ook in 2008 bleef ik de KBVB aansporen een Vlaamse Liga op te richten en zo hun 
structuren in regel te brengen met de heersende decretale bepalingen. In juli 2008 bereikte ik hierover een 
principeakkoord met het Uitvoerend Comité van de KBVB. Momenteel buigen verschillende werkgroepen 
zich over de concrete uitwerking. Als alles op schema blijft, kan de Vlaamse Voetballiga vanaf januari 2009 
financieel gesteund worden door de Vlaamse Gemeenschap. 
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6.4 DE PROEFTUINEN SPORT BINNEN HET PARTICIPATIEDECREET 

6.4.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Het flankerende en sectoroverschrijdende participatiedecreet, dat begin 2008 in werking trad, wil de 
beleidsaandacht voor participatie binnen cultuur, jeugdwerk en sport verder verankeren en versterken. 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. 
Binnen het participatiedecreet zijn een aantal proeftuinen voorzien. 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 
er vier specifieke proeftuinen.  

6.4.1.1 HET PROJECT BUURTSPORTBEGELEIDERS 
Voor de eerste proeftuin, gericht op de opleiding, vorming en duurzame tewerkstelling van 
buurtsportbegeleiders werd in 2008 een projectoproep gelanceerd naar centrumsteden. Aanvragen konden 
worden ingediend tot 15 september 2008. Het gaat hier om een gezamenlijk initiatief met Vlaams minister 
van sociale economie, Kathleen Van Brempt. De proeftuin heeft dus zowel een wettelijke basis binnen het 
participatiedecreet als binnen het decreet lokale diensteneconomie. Het project werkt met zogenaamde 
klaverbladfinanciering, wat betekent dat vanuit Vlaanderen en de lokale overheden samen financiële 
middelen ter beschikking worden gesteld om het lokale initiatief te ondersteunen. Op begroting 2008, HF, 
BA 33.35 werd hier 533.000 euro voor voorzien.  

6.4.1.2 HET OPEN STADION PROJECT 
Een tweede proeftuin omvat projecten die profvoetbalclubs stimuleren tot het opnemen van een 
kwaliteitsvol en duurzaam sociaal-maatschappelijk ondernemersengagement naar de buurt/stad waar zij 
werkzaam zijn. In het najaar van 2008 wordt de projectoproep gelanceerd. Zowel in 2008 als 2009 is 
hiervoor 300.000 euro beschikbaar op HF 33.34. 

6.4.1.3 HET VERENIGINGSONDERSTEUNINGSPROJECT 
De derde proeftuin is het verenigingsondersteuningsproject. Er is een duidelijke behoefte aan 
ondersteuning op administratief en beheersmatig vlak van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen. 
Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, verhoogde concurrentie met 
commerciële initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte 
bestuurlijke ondersteuning.  
Het verenigingsondersteuningsproject stimuleert, ondersteunt en begeleidt actief een duurzame 
professionalisering in de sportsector, die noodzakelijk is om de kwaliteit in de globale werking en van het 
sportaanbod in het bijzonder te verhogen. De professionalisering stelt de sportwereld in staat 
organisatiestructuren uit te bouwen die een antwoord bieden op de uitdagingen die de actuele samenleving 
stelt en waarbij de input van de vrijwilliger gewaarborgd blijft. De professionalisering van sportclubs leidt 
tot meer organisatorische efficiëntie. Sportclubs die op een professionele wijze georganiseerd zijn, kunnen 
bovendien bijdragen tot de toename van het aantal mensen dat in georganiseerd verband een sport beoefent.  
 
Door de bestuurlijke ondersteuning kunnen de sportstructuren zich nog meer toespitsen op hun core 
business, met name het aanbieden en organiseren van kwalitatieve sportactiviteiten voor de sportbeoefenaar. 
Het verenigingsondersteuningsproject zal zich immers bezig houden met ondersteuning op het vlak van 
sporttakoverschrijdende materies; dit is noodzakelijk, rekening houdende met de steeds complexere 
regelgeving. Concreet wordt binnen de proeftuin verenigingsondersteuningsproject enerzijds 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.  
 
De Vlaamse Sportfederatie zal, als ondersteuningsstructuur voor de sportfederaties en de aangesloten clubs, 
instaan voor de ontwikkeling en organisatie van het project. Alle sportclubs van de bij de VSF aangesloten 
Vlaamse sportfederaties, die (verdere) stappen richting een professionele werking willen zetten, kunnen 
beroep doen op het verenigingsondersteuningsproject. De helpdesk, publicaties en vormings- en 
intervisiemomenten worden prioritair opgestart. Daarna zullen via een projectoproep de clubs geselecteerd 
worden die een beroep kunnen doen op een verenigingsondersteuner.  
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Tijdens de eerste helft van 2008 werd er, samen met de VSF, gewerkt aan het inhoudelijke concept van het 
project en de praktische vertaling ervan. Na goedkeuring op de Vlaamse Regering in het najaar van 2008 kan 
het project ook daadwerkelijk van start gaan. Op de begroting 2008 werd voor dit project 550.000 euro 
voorzien op HF 33.34 en 445.000 op HF 33.35. 

6.4.1.4 PROEFTUIN SPORT IN CENTRUMSTEDEN: 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 nood hebben aan een breed 
ondersteuningspakket. De 7 voetbalclubs die bij dit project betrokken zijn, bevinden zich alle op het 
grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De clubs spelen in dit project een cruciale rol en 
worden ondersteund om hun maatschappelijk engagement op te nemen. 
 
Tijdens het eerste volledige werkjaar werden verenigingsondersteuners actief in de verschillende clubs. Zij 
werkten voornamelijk op drie vlakken: sporttechnisch werden trainers bijgeschoold en werden nieuwe 
methodieken aangeleerd, op vlak van materiaalondersteuning werd trainings- en educatief materiaal 
aangekocht en op vlak van sociaal-educatieve verenigingsversterking werd werk gemaakt van de uitbouw 
van de clubstructuren, het netwerk van de club, een ouderwerking, het opzetten van extra-sportieve 
activiteiten en de aandacht voor Nederlands binnen de clubs. 
 
Binnen de begroting 2008 werd voor deze proeftuin 75.000 euro op HF 33.34 en 197.000 euro op HF 33.35 
B, goed voor een totaal bedrag van 945.000 euro voorzien. 
 
In 2008 werden volgende deelbudgetten voor de proeftuinen voorzien op de allocaties HF 33 34 en HF 33 
35. 
 
Allocatie Libellé 2004 2007 2008 % 

uitvoering 
2008 

HF 33 34 B Subs. proeftuinen sport: 
  - proef tuin verenigings-
ondersteuning 
- soc.mtsch. projecten voetbalclubs 
- sport in centrumsteden 
 
TOTAAL 

     
 
550.000 
300.000 
75.000 
 
925.000 

 
 
100 % 
 
100 % 
100 % 
100% 

HF 33 35 B Subs. aanvullende tewerkstelling 
sport:  
- proeftuin verenigings-ondersteuning 
- proeftuin buurtsport- 
begeleiders 
- sport in centrumsteden 
 
TOTAAL 

     
 
445.000 
 
533.000 
197.000  
 
1.175.000 

 
 
100 % 
 
100 % 
 
100 % 
100% 

6.4.1.5 BREDE SCHOOL MET SPORTAANBOD 
Een Brede School is een duurzaam netwerk van gelijkwaardige partners uit een lokale gemeenschap die 
dezelfde doelen nastreven. De bibliotheek, de sportdienst, kinderopvang, culturele verenigingen, … en de 
school proberen elkaar te vinden in een aantal gezamenlijke doelstellingen die inspelen op lokale behoeften. 
De brede school werkt op die manier aan gelijke onderwijskansen, aan het uitbreiden van de 
ervaringswereld, aan het creëren van ontmoetingsplaatsen en vormingsmomenten en dat voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Brede scholen zijn per definitie gebaseerd op lokaal maatwerk en bestaan er dan 
ook in vele soorten en maten.  
In de Brede School-projecten, 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 
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visietekst coördineerde, voor de verdere opvolging en ondersteuning van de in 2006 opgestarte 
pilootprojecten. In het voorjaar van 2007 werd een projectoproep Brede School, waarin de nadruk lag op de 
toeleiding van jongeren van middelbare schoolleeftijd naar vrijwilligerswerk enerzijds en naar het brede 
vrijetijdscircuit anderzijds, gelanceerd. Acht projecten werden aanvaard voor subsidiëring en gingen in dat 
najaar van start. Eén van deze projecten is een Brede School-project van Buurtsport Brussel.  
Een ander brede school-gerelateerd project, de Flexibele Opdracht van de Leerkracht Lichamelijke 
Opvoeding, kortweg het Follo-project, startte in 2001 door een samenwerking tussen Sport en Onderwijs. 
Doel van het project was zoveel mogelijk jongeren op een verantwoorde manier te laten en te leren bewegen 
via het inschakelen van de leerkracht L.O. in de naschoolse sportbeoefening in school, gemeente en 
sportclub en de jongeren zo te stimuleren om lid te worden van een sportclub.  
De positieve ervaringen met het Follo-project gedurende de eerste twee pilootjaren, hebben geleid tot een 
duurzame verankering van het project vanaf het schooljaar 2004-2005 en tot een verdubbeling van het aantal 
Follo-leerkrachten tot 20. Sinds 2005 wordt jaarlijks 400.000 euro voorzien voor dit project op de Bloso-
begroting.  
 
In 2006 werd aan het Wetenschappelijk Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid de opdracht gegeven om 
bestaande initiatieven met betrekking tot de brede school met sportaanbod in kaart te brengen, een visie te 
ontwikkelen over hoe deze brede school zou kunnen geïmplementeerd worden en een stappenplan voor te 
leggen dat via pilootprojecten zou uitgetest kunnen worden. Vanaf het schooljaar 2007-2008 werd het 
pilootproject rond de flexibele opdracht van de leerkrachten LO geheroriënteerd naar een nieuwe actie 
“Brede school met sportaanbod”. In het hoofdstuk “de sportparticipatie verhogen” komt dit project verder 
aan bod.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 Stand van 

uitvoering 
begroting 2008 

HF 41 10 B Dotatie Bloso schoolsport 712.000 100% 

HG Dotatie proeftuinen brede school 729.000 100% 

6.4.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

6.4.2.1 HET PROJECT BUURTSPORTBEGELEIDERS 
Met dit initiatief wordt de versterking van lokale buurtsportinitiatieven en de creatie van nieuwe sportieve 
recreatiemogelijkheden in de eigen woon- en leefomgeving in centrumsteden gestimuleerd, door middel van 
de opleiding en vorming tot en duurzame tewerkstelling van laaggeschoolden als buurtsportanimator. De 
inbedding in een bestaand en ervaren buurtsportteam en de begeleiding door een coach-coördinator, moeten 
ervoor zorgen dat de nieuwe ploeg van medewerkers met een laag opleidings- en werkervaringsniveau, op 
een degelijke manier omringd en begeleid wordt.  
 
Het bijkomende buurtsportaanbod moet vanzelfsprekend een plaats krijgen en logisch ingebed worden in een 
ruimer aanbod van lokale en wijk- of buurtgebonden laagdrempelige sport voor allen-initiatieven. Op die 
manier leggen we een duidelijke link  met het “decreet lokaal Sport voor Allen-beleid”, dat lokale overheden 
subsidieert voor het interactief uittekenen en uitvoeren van hun lokaal sportbeleid.  
 
Dit project is echter aanvullend en specifiek omdat het via de methode en aanpak van buurtsport probeert om 
kansengroepen die spontaan minder gemakkelijk de weg vinden naar sport, te betrekken bij of toe te leiden 
naar sport. Het gaat hier dus om nieuw of extra aanbod op nieuwe of bijkomende plaatsen in de stad voor 
nieuwe, vaak minder gemakkelijk bereikbare groepen voor sport. Bovendien is het de bedoeling om mensen 
die moeilijk een plaats vinden op de arbeidsmarkt op te leiden en hen een duurzame tewerkstelling te geven 
als animator of begeleider binnen deze buurtsportprogramma’s. Het gaat hier met andere woorden om een 
project dat expliciet een aantal sociaal maatschappelijke doelstellingen wil realiseren.   
 
Op basis van de projectoproep die in 2008 werd gelanceerd hebben 10 centrumsteden hun kandidatuur 
gesteld. Na selectie en goedkeuring van de projecten kunnen deze in 2009 concreet van start gaan. 
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6.4.2.2 HET OPEN STADION PROJECT 
Het proeftuinproject ‘Open Stadion’ wil voetbalclubs uit eerste en tweede klasse stimuleren tot het opnemen 
van een kwaliteitsvol en duurzaam sociaal-maatschappelijk engagement in de buurt of stad waarin ze 
werken. Met dit project willen we bestaande en nieuwe initiatieven ondersteunen of versterken waarin 
voetbalclubs, in samenwerking met lokale partners, maatschappelijke meerwaarde nastreven, met het accent 
op participatiebevorderende initiatieven voor kansengroepen.  
 
Op basis van de projectoproep die eind 2008 wordt gelanceerd zullen verschillende clubs hun kandidatuur 
indienen. Na selectie en goedkeuring van de projecten kunnen deze in 2009 concreet van start gaan. 

6.4.2.3 HET VERENIGINGSONDERSTEUNINGSPROJECT 
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 proeftuin verenigingsondersteuning/ helpdesk sportclubs zal in 2009 verder ontwikkeld worden. Nadat de 
helpdesk operationeel is en de basisdienstverlening voor clubs werd ontwikkeld, zal de projectoproep voor 
clubs worden gelanceerd. De individuele en op maat gemaakte begeleidingstrajecten in de 100 geselecteerde 
clubs zullen lopen tot begin 2010. Daarna volgt een nieuwe oproep voor andere clubs.  
Voor het geheel van proeftuinen sport wordt in 2009 andermaal een totaal bedrag van 945.000 euro (500.000 
op HF 33.34 en 445.000 op HF 33.35) voorzien. 

6.4.2.4 PROEFTUIN SPORT IN CENTRUMSTEDEN: KORT OP DE BAL 
Kort op de Bal zal zich inschrijven in de projectoproep “proeftuinen in een stedelijke context” en zal binnen 
deze beleidslijn verder gecontinueerd worden. 
 
Voor de verschillende proeftuinen sport worden in 2009 volgende bedragen voorzien op de allocaties HF 33 
34 en HF 33 35. 
 
Allocatie Libellé 2004 2007 2008 2009 % 2009 

 t.o.v. 
2008 

HF 33 34 
B 

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

     
 
550.000 
 
300.000 
75.000 
 
925.000 

 
 
550.000 
 
300.000 
104.000 
 
954.000 

 
 
 
 
 
 
 
3% 

HF 33 35 
B 

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

     
 
 
445.000 
 
533.000 
197.000  
 
1.175.000 

 
 
 
445.000 
 
533.000 
224.000 
 
1.202.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

6.4.2.5 BREDE SCHOOL MET SPORTAANBOD 
Een aantal positief geëvalueerde projecten uit de projectoproep “toeleiding van jongeren naar 
vrijwilligerswerk en het vrijetijdsaanbod” wordt gecontinueerd via de middelen die werden voorzien  
De Brede schoolprojecten zijn geïntegreerd in de budgetten voor de proeftuinen in het kader van het 
participatiedecreet. De budgetten voor deze proeftuinen worden door de Vlaamse Regering beslist.  
Specifiek voor de brede schoolprojecten met een focus op toeleiding naar sportieve vrijetijdsbesteding wordr 
een budget van 729.000 euro op een nieuw basisallocatie op programma HF voorzien.  
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Het project “Brede school met sportaanbod” wordt vanaf het schooljaar 2008-2009 verder uitgebreid naar 28 
VTE’s. Dankzij deze uitbreiding kunnen er op meer plaatsen in Vlaanderen projecten Sport na School, de 
Sportsnack, etc worden opgestart. Voor deze uitbreiding wordt een extra bedrag van 229.000 euro voorzien 
binnen HF 41.14 B. Samen met het basisbedrag van 400.000 euro binnen de dotatie schoolsport voor het 
Bloso op HF 41.10 B maakt dit een totaal van 629.000 euro.  
De proeftuin ”Brede School” die voorzien is in het participatiedecreet, zal integraal gericht zijn naar 
leerlingen uit het secundair beroeps- en het buitengewoon onderwijs en naar sport. Leerlingen uit deze 
onderwijsvormen blijken immers significant minder aan sport te doen en minder sportkansen te krijgen dan 
hun leeftijdsgenoten uit de andere richtingen.  
Onder de naam “Sport-buiten-gewoon” zal binnenkort een projectoproep gelanceerd worden naar de 
verschillende scholen in Vlaanderen. Doel is de leerlingen zelf voorstellen te laten formuleren en hen mee 
initiatief te laten nemen om vanuit de school duurzame sportieve vrijetijdsprojecten op te zetten met 
minimaal één externe, aan de vrije tijd en sport gelinkte partner. Ander criterium is dat het project de 
schooluren moet overschrijden en moet binnentreden in de vrije tijd van de leerlingen. De subsidie voor elk 
project bedraagt maximaal 5.000 euro en in totaal is voor deze projectoproep 400.000 euro voorzien binnen 
HF 41.14 B.  
 
Allocatie Libellé 2004 2007 2008 2009 2009 t.o.v. 2007 

HF 41 10 B Dotatie Bloso 
schoolsport 

 700.000 700.000 770.000 10% 

HF 41 17 B Dotatie Bloso 
proeftuinen brede 
school 

  729.000 729.000 100 % 

6.5 EXPERIMENTELE PROJECTEN VOOR DOELGROEPEN 

6.5.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

6.5.1.1 VZW DE RODE ANTRACIET 
De Rode Antraciet kreeg in het verleden voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden waar ook 
sociale en culturele vorming en sport en recreatie onder vallen, een jaarlijkse toelage van Vlaanderen.  
Het project startte in 2002 in een pilootregio van 5 gevangenissen in Antwerpen en de Noorderkempen als 
deel van de werking van de vzw Vlaamse Federatie voor Forensisch Welzijnswerk. Doel was het opstarten 
van een sportaanbod binnen de gevangenissen opdat meer gedetineerden op een betere manier actief aan 
sport kunnen doen tijdens de periode van hun detentie zodat hun reïntegratie in de maatschappij bevorderd 
wordt. In 2004 werd het project overgenomen door de vzw Rode Antraciet.  
De 2 sportpromotoren die werden aangesteld ontwikkelden een divers sportaanbod op maat van de specifieke 
setting van gevangenissen en van de doelgroep en dit in nauwe samenspraak met Justitie en de Vlaamse 
Gemeenschap en met aandacht voor alle aspecten van het individu en van de veiligheid. Sportclubs, 
sportievelingen, sportdiensten en andere partners worden aangezet om een deel van hun werking ook binnen 
de gevangenissen te ontplooien. Centraal in het ganse sportaanbod staat de educatieve meerwaarde van sport 
en de integratie van lichaam en geest.  
In het penitentiair complex Brugge (mannenafdeling) werd in 2006 voor de gedetineerden zelf een 
pilootcursus Bewegingsanimator van de Vlaamse Trainersschool georganiseerd. De doelstelling van het 
project was tweeledig: enerzijds het voorzien van gediplomeerde sportbegeleiders binnen het penitentiair 
complex, zodat meer gedetineerden op een kwalitatieve manier aan sport kunnen doen. Anderzijds werden 
gedetineerden met leidinggevende sportcapaciteiten ondersteund bij het ontwikkelen van hun competenties 
om zo de integratie in sportclubs/organisaties na hun detentie voor te bereiden. Acht cursisten zijn er in 
geslaagd om de volledige opleiding te doorlopen. Voor deze pilootcursussen werd een bedrag van 73.200 
euro uitgetrokken op HF 33.36 B. 
 
Ook in 2007 werd de vzw De Rode Antraciet 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. In 2007 
werd een subsidie van 73.200 euro (HF 33.36 B) verleend. 
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De werking van vzw De Rode Antraciet werd vanaf 2008 ondergebracht in het nieuwe participatiedecreet. 
Artikel 15 van het participatiedecreet bepaalt immers dat ‘om de participatie van gedetineerden in hun 
directe sociale omgeving te realiseren, subsidieert de Vlaamse Regering een vereniging zonder 
winstoogmerk die de culturele en sportieve participatie van deze doelgroep bevordert. Het participatiedecreet 
voorziet in een werkingssubsidie van ten minste 950.000 euro in 2008 (en 1.100.000 euro vanaf 2009). 
Hiermee organiseert de Rode Antraciet o.a. sportactiviteiten in de verschillende gevangenissen in 
Vlaanderen. Een forse uitbreiding van de sportwerking binnen de Rode Antraciet, wordt daarmee 
gerealiseerd. 

6.5.1.2 INITIATIEVEN ROND HOMOFOBIE IN DE SPORT 
Van 12 tem. 15 juli 2007 vonden in Antwerpen De Eurogames plaats, een groots internationaal 
sportevenement dat de integratie en emancipatie van holebi’s wil versterken op een sportieve en socio-
culturele manier en de samenwerking wil bevorderen tussen de verschillende holebi-groepen onderling en 
met het reguliere sport- en cultuurcircuit. De organisatoren hebben een schitterend evenement neergezet, 
waaraan afgerond 3500 deelnemers participeerden in 10 verschillende sporten en aan de vele socio-culturele 
randevenementen. Voor de ondersteuning van dit evenement waarmee een doelgroep die het sociaal-
maatschappelijk vaak moeilijk heeft, op een positieve manier in beeld komt, werd een budget van 15.000 
euro gereserveerd op de begroting 2007.  
 
Om, zoals afgesproken in het kader van de actiefiches bij de open coördinatiemethode bij het Gelijke 
Kansen-beleid, een nieuwe start te kunnen geven aan de bewustmaking en sensibilisering rond homofobie in 
de sport, zal de holebifederatie met onze steun een nieuwe campagne rond homofobie in de sport opstarten. 
De affichecampagne wil met spraakmakende beelden en slogans de discussie binnen de sportclubs op gang 
brengen en op die manier aandacht vragen voor de eerder onzichtbare groep holebi’s binnen de sportclubs en 
de homofobe sfeer die in vele clubs heerst wegwerken. Het charter tegen homofobie dat werd opgemaakt 
naar aanleiding van de Eurogames 2007, wordt meegestuurd en de clubs worden gevraagd dit charter te 
tekenen en zichtbaar uit te hangen. Clubs die actief willen werken rond de thematiek kunnen bij de 
holebifederatie terecht voor inhoudelijke info, tips, methodieken en begeleiding. De sportfederaties en 
sportdiensten zullen vooraf geïnformeerd en uitgenodigd worden om de campagne mee te ondersteunen en er 
de nodige ruchtbaarheid rond te geven. Voor dit project werd in 2008 een subsidie van 25.000 euro voorzien 
op HF 33.36 B.  
Daarnaast wensen de organisatoren van de Eurogames 2007, gebaseerd op het succesvolle verloop van dit 
sportevenement, hun kandidatuur te stellen voor de World Outgames in 2013 in Antwerpen, dit zijn de 
wereldspelen voor holebi’s. Om hen te ondersteunen bij het opmaken, indienen en verdedigen van het 
biddossier voor dit prestigieuze evenement, kregen de organisatoren in 2008 een eenmalige subsidie van 
15.000 euro toegekend (HF 33.36).  

6.5.1.3 SAMEN IN TOPFORM 
Kinderen hebben een natuurlijke drang om te spelen en te bewegen. Vaak is er echter te weinig tijd of ruimte 
om deze sport- en speldrang ook echt in te vullen. Omdat scholen alle kinderen kunnen bereiken en de ideale 
omgeving zijn om hen op een speelse manier sport te laten ontdekken, ondersteunen we de campagne 
‘Samen in Topform’.  
‘Samen in Topform’ is een conditie- en bewegingsproject dat speciaal werd uitgewerkt voor kinderen van de 
basisschool. Het programma is opgebouwd rond de verschillende elementen die de basis vormen van een 
goede conditie: snelheid, uithouding, kracht, lenigheid, stabilisatie, evenwicht en coördinatie. Rond deze 
basiseigenschappen werd een reeks speelse oefeningen ontwikkeld die de conditie van de kinderen verbetert. 
Het project ‘Samen in Topform’ roept basisscholen op om sport te integreren in het dagelijkse lessenpakket. 
Ze krijgen daarvoor een compact en leuk pakket aan oefeningen om tussen de lessen door of voor, tijdens of 
na de speeltijd te sporten. De oefeningen nemen max 15 min in beslag en vereisen een minimum aan 
materiaal. Alle kinderen kunnen meedoen, ook klasgenootjes die een lichte handicap hebben. Het project 
loopt van september 2008 tot juni 2009. Er werd hiervoor een subsidie van 150.000 euro voorzien, deels via 
de budgetten topsport en deels via de kredieten sociaal experimentele projecten (HF 33.36 B) waarop 74.500 
euro werd uitgetrokken . 

6.5.1.4 INITIATIEVEN VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP 
In 2007 werd de gehandicaptensport intens ondersteund op projectmatige basis. Initieel werden de middelen 
voorzien voor de aanloop naar de organisatie van de Europese Special Olympics Spelen in 2010 in 
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Vlaanderen. Special Olympics Belgium heeft jammer genoeg de kandidatuur voor de organisatie van deze 
spelen in Vlaanderen niet kunnen binnenhalen. De voorziene middelen werden 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 
 
De vorige facultatieve opdracht prioriteitenbeleid binnen het decreet op de sportfederaties was gericht op 
initiatieven voor mensen met een beperking. Een twaalftal sportfederaties, zowel recreatieve als 
unisportfederaties, hebben hier samen met de drie gehandicaptensportfederaties de afgelopen jaren hun 
schouders onder gezet.  
Omdat deze initiatieven en de opgebouwde expertise inzake sport in exclusieve of inclusieve clubs deels 
dreigt te verdwijnen, wensen we deze initiatieven verder te ondersteunen vanuit HF 33.36. Hiervoor is in 
2008 een budget van 100.000 euro uitgetrokken.  

6.5.1.5 ZAALVOETBALINFRASTRUCTUUR VOOR VZW SALAAM MECHELEN 
Binnen de problematiek van een algemeen tekort aan sportinfrastructuur, is er een bijzondere uitdaging voor 
de indoor sportinfrastructuur. De beschikbare sporthallen en –loodsen zijn vaak tot ’s avonds laat 
volgeboekt. Vooral in (groot)stedelijke omgevingen, met een nog sterker tekort aan vrije- en 
bewegingsruimte, is het tekort aan binnenaccommodatie erg acuut.  
Naast de noden die met het Vlaams Sportinfrastructuurplan kunnen worden ingevuld, is het aangewezen te 
onderzoeken in welke mate andere Sport voor Allen-infrastructuur nog nodig is, vooral in functie van 
initiatieven die een verhoogde deelname van kansengroepen aan het sportaanbod beogen, zoals bv. in 
zaalvoetbal. 
Zaalvoetbalclubs zijn vaak jonge verenigingen, zonder historische bezittingen en met beperkte financiële 
mogelijkheden. Vandaar het belang om deze nieuwe structuren een extra ondersteuning te geven. Dit gebeurt 
zeker binnen het lokale sportbeleid, maar het is ook aangewezen om te onderzoeken in welke mate hier ook 
eigen, particulier infrastructuurbezit kan worden opgebouwd. 
Een pilootproject met zaalvoetbalclub Salaam uit Mechelen, moet leiden naar meer inzichten en goede 
praktijk om eventueel later structurele middelen binnen het reguliere sportbeleid te voorzien. Specifieke 
aandacht gaat daarbij uit naar samenwerking met het lokale bestuur en dat in functie van een zo economisch 
mogelijk gebruik van deze accommodatie en de daarbij horende samenwerking tussen verenigingen. 
In september 2008 werden verdere gesprekken gevoerd met de stad Mechelen en de vzw Salaam om te 
bekijken hoe het sociale luik van het project rond de realisatie van een nieuwe overdekte sporthal, precies 
kan ingevuld worden door de vereniging. Er werd 500.000 euro werden voorzien op HF 33.36 B. De Stad 
Mechelen wenst de voor haar gereserveerde FFEU-middelen ten bedrage van 500.000 euro in te zetten voor 
de bouw van de nieuwe sporthal voor zaalvoetbal. Het resterende deel van het budget zal vanuit Mechelen 
zelf worden ingebracht.  

6.5.1.6 NIEUWE AANBODSVORMEN VAN SPORT 
In 2008 werd een project ondersteund van Tofsport Vlaanderen, een samenwerkingsverband tussen 
verschillende recreatieve sportfederaties. Doel was te experimenteren met een aantal lokale nieuwe 
aanbodsvormen van sport en door samenwerking van lokale ‘Sport voor allen-actoren’ een vernieuwend 
en ruimer sport- en bewegingsaanbod te creëren, zodat er meer mensen aansport (beweging) doen en om van 
daaruit lessen te trekken voor het Vlaamse sportbeleid.  
In 2008 werd gestart met drie lokale werd pilootprojecten. In Leuven organiseerde men een Sportbrunch, in 
Merksem stelde men een sportbonnendoos samen en in St-Gillis werd er o.a. een Tofsportontbijt 
georganiseerd. 
Deze pilootprojecten kunnen een inspiratiebron zijn voor andere sportclubs en lokale partners en hen een 
impuls geven om een gelijkaardig project uit te werken.  
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Binnen HF 33.36 werd hiervoor in 2007 een bedrag van 40.000 euro voorzien. Binnen HD 33.14C werd in 
2008 bijkomend nog 10.000 euro toegekend aan dit project.  

6.5.1.7 TOELEIDING VAN KANSENGROEPEN NAAR SPORTKAMPEN 
In 2008 werd het initiatief genomen voor een pilootproject om de deelname van kinderen en jongeren uit 
kansengroepen aan de Bloso sportkampen te bevorderen. Dit pilootproject trachtte, door het aanbieden van 
een voordelig deelnemingstarief, de financiële drempels die een mogelijke deelname in de weg staan, weg te 
werken.  
Omdat dit een pilootproject betreft, werd er geopteerd om het project, in eerste instantie, te lanceren in 
slechts twee Blosocentra, Kattevenia te Genk en Hofstade in Mechelen. Bloso zocht telkens een lokale 
partner om het project uit te werken, samen trachtten zij een antwoord te vinden op volgende vragen: “Wie 
behoort tot de doelgroep” en “Hoe bereik je deze groep?”. Vervolgens ondernamen zij actie. 
De eerste evaluatiecijfers van dit project worden nog verwacht, maar het werd wel al duidelijk dat er naast de 
financiële drempel nog andere drempels maken dat de doelgroep zijn weg naar de sportkampen moeilijk 
vindt. Zo betekent het feit dat vele kampen met de internaatsformule werken en dat de Blosodomeinen vaak 
op een grote afstand van het thuisfront liggen een extra drempel voor de doelgroep.  
Op basis van de evaluatie zullen de nodige bijsturingen naar volgend jaar doorgevoerd worden. Voor dit 
pilootproject werd in 2008 200.000 euro uitgetrokken op HF 41.03 B. 

6.5.2 Prognose 2009 

6.5.2.1 CAMPAGNE SENIORENSPORT 
Een nieuwe specifieke doelgroep die ik in het sportbeleid van de volgende jaren prioritaire aandacht en meer 
zichtbaarheid wil geven, zijn de senioren of 55+-ers. Via verschillende kanalen worden daarom middelen en 
specifieke initiatieven voor deze doelgroep voorzien. 
Zo zal de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid binnen het decreet op de sportfederaties zich toespitsen op 
de doelgroep 55+ers. Sportfederaties worden uitgenodigd en aangemoedigd om vernieuwende projecten voor 
55+ers in te dienen die vertrekken vanuit een maximale samenwerking, zowel op lokaal als op Vlaams 
niveau, met specifieke netwerkorganisaties voor senioren en sport. Voor deze facultatieve opdracht wordt 
een jaarlijks bedrag van 260.000 euro uitgetrokken.  
Daarnaast wensen we ook, op aangeven van het Overlegplatform Sport voor Allen, middelen vrij te maken 
voor een grootschalige beweegcampagne voor senioren. Deze seniorensportactie zal bestaan uit 
verschillende onderdelen. Enerzijds zal in de sensibiliseringsfase de boodschap via verschillende 
(media)kanalen verspreid worden. Hiervoor wordt een extern reclame-adviesbureau ingeschakeld. De 
campagne zal starten met een grote persconferentie begin 2009 om vervolgens de komende jaren door te 
lopen. 
Voor dit project wordt op HF 33.36 in 2008 een bedrag van 500.000 euro vrijgemaakt.  
 
Bovenop de campagne die een ruime weerklant zal vinden in de media, wordt anderzijds ook een specifiek 
sportaanbod op maat van de 55+ers gelanceerd, waarbij de doelgroep kennis kan maken met diverse vormen 
van sportbeoefening. De nadruk ligt hierbij op fitheid, maar ook op plezier en sociale ontmoeting. Een 
‘Seniorensportteam’ komt naar de lokale club, gemeente of vereniging en zal daar instaan voor het testen van 
de fysieke fitheid van senioren en de individuele toeleiding van de doelgroep naar het reguliere sportaanbod. 
Hierbij wordt specifiek gefocust op de sedentaire deelgroep binnen de 55+ers. Ook ‘Senior Sporttrips’ zullen 
worden aangeboden, waarbij sport en sociale ontmoeting, in combinatie met cultuur en/of toerisme, worden 
gecombineerd tot kant en klare uitstappen voor senioren.  
De ‘Senior Games’ die stilaan een klassieker zijn geworden binnen de Bloso-kalender vormen natuurlijk de 
plaats bij uitstek om de doelgroep te bereiken en te informeren. Tot slot zullen ook bijkomende acties 
worden opgezet in samenwerking met de seniorensportfederaties. 
Voor deze acties is binnen de dotatie aan Bloso voor 2009 op HF 41.03 een bedrag van 675.000 euro 
vrijgemaakt.  

6.5.2.2 SAMEN IN TOPFORM 
Het project ‘Samen in Topform” geeft alle kinderen via speelse oefeningen zin en de mogelijkheden om vaak 
en op een leuke manier aan sport te doen op school. De kindvriendelijke opdrachten zijn uitgewerkt door een 
vakkundig team van pedagogen, leerkrachten lichamelijke opvoeding, onderwijzers, sportspecialisten en 
professoren. Daardoor kan het de voedingsbodem zijn voor een nieuwe generatie sporters. Scholen die op de 
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website www.samenintopform.be de begin- en eindresultaten van de leerlingen doorgeven, krijgen een fit-o-
meterspel en affiches toegestuurd. Daarnaast maakt de school ook kans op het bezoek van een topsporter die 
de leerlingen een sportinitiatie aanbiedt op school. 
 
Na een jaar werking zal een grondige evaluatie gebeuren, die mee zal bepalen in hoeverre de ondersteuning 
vanuit Vlaanderen ook in 2009 zal gecontinueerd worden. Voor 2009 werd alvast 74.500 euro begroot op HF 
33.36. 

6.5.2.3 TOELEIDING KANSENGROEPEN NAAR SPORTKAMPEN 
Naast het project in samenwerking met Bloso, wensen we een nieuw project op te starten met twee andere 
grote spelers op de markt van sportkampen, Sporta en Sportivak. Doel hierbij is nog steeds om 
kansengroepen toe te leiden naar sportkampen met een internaatsformule. Ik gaf hen de opdracht om samen 
met Dẽmos vzw, het kenniscentrum voor participatie en democratie, en de federatie van Marokkaanse 
verenigingen, die beide goede contacten hebben met de doelgroep, een project uit te werken waarbij jongeren 
uit kansengroepen naar sportkampen worden toegeleid. Omdat uit het pilootproject met Bloso bleek dat voor 
één jongere alleen de drempel heel hoog ligt om op sportkamp te gaan, zal er getracht worden om met 
groepjes van jongeren te werken. Op die wijze hopen we de drempel voor hen te kunnen verlagen om aldus 
in groep aan een sportkamp deel te nemen.  
Voor de realisatie van dit project werd in 2008 200.000 euro voorzien op HF 33.36 B. 

6.5.2.4 SPORTPROJECT INSTELLINGEN VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG 
Meer en meer horen we verhalen over kinderen en jongeren die terechtkomen in de centra van vrijwillige 
hulpverlening van de bijzondere jeugdzorg of erger nog, die in een problematische opvoedingssituatie leven 
of een misdrijf gepleegd hebben en door de jeugdrechter geplaatst worden in een gemeenschapsinstelling.  
Deze groep kinderen wordt vaak bestempeld als een verloren generatie, waar geen opvoeding, begeleiding of 
ondersteuning meer voor helpt. Ik weiger als minister van sport en jeugd echter om in deze thematiek aan de 
kant te gaan zitten en enkel toe te kijken. Vanuit de sociaal en maatschappelijk vormende waarde van sport 
wil ik inzetten op een sportproject binnen de vier gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg. Sport 
kan als deel van de therapeutisch/pedagogische begeleiding van deze kinderen en jongeren versterkend en 
ontspannend werken en structuur bieden om de uitdagingen van het leven beter het hoofd te kunnen bieden.  
Ik zal hierover binnenkort gesprekken opstarten met mijn collega van volksgezondheid en met de betrokken 
administraties. De expertise die de Rode Antraciet heeft opgebouwd rond sport in gevangenissen kan zeker 
inspireren bij het verder uittekenen van de verschillende programma’s.  
Per centrum wordt een budget van afgerond 100.000 euro voorzien voor een specifiek geschoolde 
medewerker, de aankoop van sportmateriaal, sportkledij en eventuele andere werkingskosten. Voor het totale 
project werd 450.000 euro voorzien op HF 33.36 B. 

6.5.2.5 PROJECT EXTRA OPENINGSUREN VOOR ZWEMBADEN 
In Vlaanderen zijn er 179 zwembaden die uitgebaat worden door een overheid. Deze overheidszwembaden 
waren in 2006 gemiddeld 297 dagen per jaar open. Recent verschenen een aantal persartikels over de 
moeilijkheden die lokale besturen ervaren om hun zwembaden ook op avonden, zondagen of feestdagen 
open te stellen. Nochtans zijn dat net de momenten waarop volwassenen en families met kinderen de tijd 
hebben om te gaan zwemmen.  
Er werd dan ook beslist om de lokale besturen een extra ondersteuning te geven voor een uitgebreider aantal 
openingsuren van hun zwembaden op avondmomenten of tijdens de weekends. Via begrotingscontrole 2 
hebben we hiervoor op de begroting 2008 een bedrag van 2.000.000 euro voorzien op HF 43.03 B “subsidies 
voor aanvullende tewerkstelling in de sportsector”. 
Bedoeling van dit project is de lokale besturen te belonen met een subsidie van 20.000 euro voor een extra 
openstelling van hun zwembad voor het brede publiek gedurende ongeveer een jaar à rato van 8 uur per 
week. Zowel avond- als zondagopeningen komen in aanmerking en voor extra blokken van 4 uur kan een 
bijkomende subsidie bekomen worden. Hiervoor zal een eenvoudige projectoproep gelanceerd worden 
waarop gemeenten kunnen intekenen.  
Door deze ondersteunende maatregel zullen er in de zwembaden over heel Vlaanderen 30.000 extra 
openingsuren gecreëerd worden op voor het publiek interessante momenten, namelijk avonden en zondagen. 
Het project wordt eind 2008 gelanceerd en loopt door tot eind 2009. De middelen hiervoor zijn integraal 
voorzien op de begroting 2008.  
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Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 
2008 

HF 43.03 B  Subsidies voor aanvullende 
tewerkstelling in de sportsector 

2.000.000  100 % 

6.5.2.6 PROJECT SOCIALE TOEGANKELIJKHEID  
In 2009 willen we een project rond het bevorderen van de sociale toegankelijkheid van sporten opstarten. 
Sporten is voor vele mensen immers een dure zaak.  
 
De invoering van deze sociale maatregelen zal worden begeleid door een aantal promotionele acties die ik 
samen met de sector wil lanceren. Ik hoop dat deze acties het sporten zullen stimuleren.  
 
Op de begroting 2009 wordt voor deze sociale maatregel die de toegankelijkheid van sporten verhoogt, een 
bedrag van 4.000.000 euro voorzien op HF 43.04 B. 
 
Allocatie Libellé Kredieten 

2004 
Kredieten 
2009 

% 2009 tov 2004 

HF 43.04 B  Subsidies voor projecten 
sociale toegankelijkheid 

 4.000.000  100% 

6.6 PROJECTEN BINNEN HET REGLEMENT SPORTEND VLAANDEREN 

6.6.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Naast de ondersteuning van topsportmanifestaties, kozen we er in deze legislatuur voor om ook financiële 
ondersteuning te verlenen aan recreatieve sportmanifestaties die aanzetten tot meer en beter sporten. In 2006 
werd hiervoor een eerste aanzet van reglement gegeven. We opteerden daarbij resoluut voor het bevorderen 
van de participatie aan sport van specifieke doelgroepen. Onder de noemer ‘Sportend Vlaanderen’ werden in 
2007 en in de eerste helft van 2008 evenementen en projecten ondersteund die participatieverbreding of –
verdieping beogen. Hiervoor werd telkens een projectoproep gelanceerd. Van de 20 ingediende projecten in 
het voorjaar 2008 werden er 8 positief geadviseerd en werd een totaal bedrag van 22.725 euro uitgekeerd ter 
ondersteuning van deze projecten (HF 33.33 B).  
Met de inwerkingtreding van het participatiedecreet ontstond er echter een dubbele subsidiemogelijkheid 
voor projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan sport. Vandaar dat beslist werd om 
het reglement Sportend Vlaanderen te heroriënteren naar massasportevenementen met een bovenlokaal 
karakter, waarvoor een nieuw subsidiereglement werd uitgeschreven. Om in aanmerking te komen voor 
subsidiëring dient het evenement o.a. een laagdrempelig karakter te hebben, georganiseerd te worden in 
maximale samenwerking met relevante partners en aandacht te besteden aan doelgroepen waarvan blijkt dat 
ze minder gemakkelijk te sporten komen. Een eerste subsidieronde op basis van dit nieuwe reglement vond 
plaats in het najaar van 2008. Vzw’s zullen hiervoor maximaal 10.000 euro aan subsidie kunnen ontvangen. 
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 33.33 B  Subs. sport en sportmanifestaties 183.000  100 % 

6.6.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Ook in 2009 zal er via deze projectsubsidies opnieuw financiële ondersteuning verleent worden aan massa- 
en recreatieve sportmanifestaties die aanzetten tot meer en beter sporten.  
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6.7 DE SPORTPROMOTIEPROJECTEN VAN VLAANDEREN 

6.7.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Sportpromotie is een basisopdracht van alle beleidsniveaus. Om deze opdracht optimaal in te vullen gaat het 
Bloso een partnership aan met zoveel mogelijk sportactoren. Dit partnership inzake sportpromotie bestond 
reeds in grote mate met de provinciale en de lokale overheid alsook met de Stichting Vlaamse Schoolsport.  
Op basis van de aanbevelingen van de Staten-generaal van de sportclubs en zoals gesteld in het Actieplan 
Sport voor Allen, werd dit partnership vanaf 2006 ook verder uitgebreid met de Vlaamse sportfederaties en 
hun sportclubs. Voor de concrete invulling van het sportpromotieprogramma koos ik de afgelopen jaren in 
overleg met het Bloso, voor 4 duidelijke accenten. 

6.7.1.1 SAMENWERKING MET VLAAMSE SPORTFEDERATIES EN ORGANISATIES VOOR 
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 jaarlijkse actie “Sporttak in de Kijker” werd intens samengewerkt met de respectievelijke Vlaamse 
sportfederaties. In 2004 met de Vlaamse Basketballiga, in 2005 met de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga en 
in 2006 met de wandelsportfederaties Aktivia en de Vlaamse Wandelfederatie. In 2007 werd met de 
Wielerbond Vlaanderen “Het Jaar van de Fiets” georganiseerd en in 2008 werd voor de actie samengewerkt 
met de Vlaamse Volleybalbond. Daarnaast werd door het Bloso ook jaarlijks samengewerkt met andere 
Vlaamse sportfederaties voor verschillende activiteiten zoals de “Zomer Sportpromotietoer, de 
“Watersportdag”, het “Megabeachvolleyfestival”, “Vlaanderen Fietst”, “Vlaanderen Wandelt” en het 
“Vlaams Indoor Badmintonfestival”. Al deze acties en evenementen zijn jaarlijks goed voor meer dan 70.000 
deelnemers. Verder werd in 2008 een nieuw initiatief met name de “Routesporter” samen met 6 recreatieve 
sportfederaties opgestart. Deze recreatieve sportdag, die zich niet alleen richt naar de leden van de 
recreatieve sportfederaties maar naar alle jeugdverenigingen en gezinnen, wenst de georganiseerde en de 
niet-georganiseerde sporter samen te brengen en hen te laten kennismaken met het aanbod van de recreatieve 
sportfederaties en verscheidene verplaatsingssporten op recreatief niveau te promoten. 
Gezien het steeds toenemende belang van de senioren werd ook voor deze doelgroep, onder de naam “Senior 
Games”, in 2008 een nieuw specifiek initiatief ism 4 Vlaamse sportfederaties opgezet. Dat dit initiatief 
beantwoordt aan een reële behoefte bleek uit de meer dan 3.000 inschrijvingen voor deze eerste editie. 
In de context van de Olympische Spelen in Bejing en vanuit mijn blijvende bezorgdheid om stimulansen te 
geven aan jeugdsport ging in 2008 onze bijzondere aandacht uit naar de organisatie van de tweede 
“Jeugdolympiade” in samenwerking met 20 Vlaamse sportfederaties en sportdiensten. Voor de organisatie 
van dit massa-evenement, waarbij meer dan 60.000 jongeren (10-14 jaar), zowel getalenteerde als niet-
getalenteerde op een ludieke manier werden getest in 10 porttakken, werd intensief samengewerkt met de 
betrokken sportfederaties (atletiek, basketbal, gymnastiek, wielrennen, zwemmen, badminton, tennis, 
voetbal, handbal en volleybal).  
Zelden heeft een sportpromotionele actie die gericht is op een eerder beperkte doelgroep zo’n succes gekend. 
Volgens de laatste cijfers van het NIS zijn er in Vlaanderen 358.003 jongeren tussen 10 en 14 jaar. Met een 
deelnamecijfer van 62.554 jongeren, goed voor 105.654 deelnames en 64.869 medailles stellen we vast dat 
meer dan één op de zes Vlaamse jongeren van de beoogde doelgroep heeft deelgenomen aan de 
Jeugdolympiade 2008.  

6.7.1.2 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. Jaarlijks werden in samenwerking met de 
provinciale sportdiensten en de VGC 6 Doe-aan-Sportbeurzen, 6 Seniorensportdagen, 12 Jeugd en 
gezinssportdagen en “Het Sportlint” (2004- 2007) georganiseerd. Deze sportinitiatieven zijn jaarlijks goed 
voor ongeveer 85.000 deelnemers. 

6.7.1.3 SAMENWERKING MET STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT (SVS) 
Tijdens deze legislatuur werden 2 driejaarlijkse schoolsportacties op Vlaams niveau opgestart en uitgevoerd. 
In september 2004 werd gestart met de actie “Schoolsport doe je niet alleen”, waarbij de meerwaarde die 
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sport kan bieden centraal stond. Vanaf het schooljaar 2007-2008 werd een nieuwe actie Schoolsport 
gelanceerd onder de titel “Schoolsport geeft kleur”. Via een modulair systeem, waarbinnen scholen kunnen 
kiezen uit 10 actiepunten, wil dit 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. 2.800 scholen werken actief mee aan de acties die lopen over het volledige schooljaar. 
 
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. Er werden 20 leerkrachten LO deeltijds ingeschakeld 
voor de begeleiding van de lokale schoolsportwerking en deels voor de sportpromotie in het Hoger 
Onderwijs. Vanuit dit project zijn nieuwe zeer succesvolle en innoverende “sportproducten” ontstaan met 
name SNS (Sport Na School) en “Sportsnack”. Verder werden jaarlijks de schoolsportevenementen zoals 
“De Gordel voor Scholen”, de “Vlaamse Veldloopweek”, de “Sportprikkels” en de “Avonturentrophy voor 
Scholen” georganiseerd. Aan deze evenementen nemen zo’n 240.000 schoolgaande jongeren deel. 

6.7.1.4 ANDERE SPORTPROMOTIONELE INITIATIEVEN 
In het najaar van 2007 werd een nieuw intercultureel sportfeest voor jongeren, onder de naam “SportMix”, 
opgestart. Dit pilootproject, rond interculturaliteit en sport, werd in 2008 uitgebreid met een gelijkaardig 
initiatief, met als voornaamste doelgroep families, onder de naam “Sportmozaïek” op het Bloso-domein van 
Hofstade. In beide evenementen ligt de nadruk op diversiteit en respect voor elkaar. Ten behoeve van de 
recreatieve sportbeoefenaars en in het kader van “lichte infrastructuur sport en natuur” werd de uitbouw van 
permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes verder gezet en werd een vernieuwd concept van fit-o-meter 
parcours gepromoot bij de gemeentelijke sportdiensten. Vandaag bestaan er 88 permanente Bloso 
mountainbikeroutes en worden er in 50 gemeenten nieuwe fit-o-meter parcours aangelegd. 
In de periode 2003-2006 werd door Bloso een sensibiliseringscampagne gevoerd rond sporten in 
clubverband.  De doelstellingen van deze campagne waren tweeërlei, enerzijds meer mensen, jongeren èn 
volwassenen, aanzetten om te sporten in clubverband en aldus het aantal leden in de sportclubs te verhogen 
en anderzijds de kwaliteit van het sportaanbod in de sportclubs te verbeteren. Deze campagne werd via 
concrete acties op het terrein met de slogans “Bij een sportclub zit je goed” en “Je zit pas goed als je’t bij een 
sportclub doet!” gevoerd. Zo stond ”Het Sportlint” gedurende  deze campagne in het teken van sporten in 
clubverband. Het in 2005 uitgewerkt concept “Sterrenactie voor sportclubs” waarbij de sportclubs 
gesensibiliseerd werden om beleidsmatig in de sportclub meer werk te maken van jeugdwerking, meer 
gekwalificeerde lesgevers, aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie, enz… werd in 2006 
geïmplementeerd. Dit concept werd na overleg en in samenwerking met 32 Vlaamse sportfederaties 
uitgewerkt en bestond uit een eenvoudige sportpromotieactie waarbij de Vlaamse sportclubs ertoe aangezet 
werden aandacht te besteden aan een aantal belangrijke deelaspecten van een goede clubwerking (kwaliteit). 
Immers, indien de sportclubs hun rol ten volle willen blijven spelen als leerschool voor: het aanleren van 
maatschappelijke en sociale vaardigheden en het vertrouwd maken met waarden zoals fair play, solidariteit, 
team spirit, het respect voor spelregels en de medemens (tegenstanders, scheidsrechters); het ontwikkelen 
van zelfstandigheid; het aanvaarden van het democratische proces; het belang van persoonlijk engagement en 
de inzet voor anderen; het leren omgaan met winst en verlies, dan moet er binnen de sportclubs ook meer 
aandacht besteed worden aan een aantal aspecten die een sportclub succesvol (kunnen) maken.  
Jaarlijks namen zo’n 20.000 deelnemers actief deel aan  “Het Sportlint” en in 2006 werden aan 447 Vlaamse 
sportclubs 2.363 sterren voor één of meerdere belangrijke aspecten voor een goede clubwerking toegekend. 

6.7.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

De concrete invulling van het sportpromotieprogramma 2009 werd in overleg met het Bloso bepaald. Op 
mijn vraag zullen ook in 2009 opnieuw verschillende samenwerkingsverbanden met de andere Vlaamse 
sportactoren worden gerealiseerd. 

6.7.2.1 SAMENWERKING MET VLAAMSE SPORTFEDERATIES EN ORGANISATIES VOOR 
VRIJETIJDSBESTEDING 
In 2009 zullen volgende samenwerkingsprojecten met de Vlaamse sportfederaties verder worden gezet: de 
“Watersportdag”, “Vlaanderen Fietst”, het “Megabeachvolleyfestival”, de “Zomer Sportpromotietoer, 
“Vlaanderen Wandelt”, “de Routesporter” en het “Vlaams Indoor Badmintonfestival”. 
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Voor de jaarlijkse actie “Sporttak in de Kijker” worden in 2009 de oosterse vechtsporten weerhouden. Voor 
deze actie zal intens worden samengewerkt met de 5 vechtsportfederaties met name de Vlaamse Judo 
Federatie, de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie, de Karate Federatie, de Vlaamse Taekwondo Bond en de Vlaamse 
Wushu Federatie. 

6.7.2.2 SAMENWERKING MET LOKALE BESTUREN 
In 2009 zal Bloso samen met de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de VGC de evenementen 
Doe-aan-Sportbeurzen, Seniorensportdagen en Jeugd- en Gezinssportdagen organiseren. 
Samen met geïnteresseerde gemeenten zal ook in 2009 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. 
Daarnaast zal in het najaar 2009 samen met de gemeentelijke sportdiensten en de sportclubs de “Week van 
de sportclubs” voor het eerst worden georganiseerd. 

6.7.2.3 SAMENWERKING MET STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT (SVS) 
In het schooljaar 2009-2010 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” 28 leerkrachten LO deeltijds ingeschakeld 
voor de begeleiding van de lokale schoolsportwerking en deels voor de sportpromotie in het Hoger 
Onderwijs. 
Wat schoolsport betreft wensen we een inhaalbeweging te doen en daarom zullen we met bijkomende 
middelen uit het participatiedecreet in het schooljaar 2008-2009 nieuwe impulsen geven via een uitbreiding 
van de actie “Schoolsport geeft Kleur” en van de actie “Brede school met sportaanbod” door de inzet van 8 
bijkomende follo’s. Bovendien start er een nieuw Brede school-project onder de naam “Sport-buiten-
gewoon” voor en met de leerlingen van het secundair beroeps- en buitengewoon onderwijs. Dit project heeft 
tot doel leerlingen zelf mee initiatief te laten nemen om vanuit de school sportieve vrijetijdsprojecten op te 
zetten. De participatie van leerlingen aan de ontwikkeling van het concept voor het project is dus essentieel. 
Voor deze projectoproep werd een budget vrijgemaakt van 400.000 euro. Elk goedgekeurd project kan 
rekenen op een maximale projectsubsidie van 5.000 euro. 

6.7.2.4 ANDERE SPORTPROMOTIONELE INITIATIEVEN 
De interculturele sportfeesten “Sportmix” en “Sportmozaïk” zullen in 2009 opnieuw worden georganiseerd 
respectievelijk in Limburg en Vlaams-Brabant.  
Ook zal in 2009 een aanvang genomen worden met een nieuwe Vlaamse sensibiliserings-campagne rond 
seniorensport. Het spreekt vanzelf dat hiervoor ook nauw zal samengewerkt worden met alle andere 
sportactoren uit het werkveld. Voor de realisatie van deze nieuwe sensibiliseringscampagne wordt op de 
Bloso begroting 2009 een bedrag voorzien van 625.000 euro. 
Deze (meerjarige) sportpromotiecampagne zal bestaan uit 4 belangrijke onderdelen: 
• Een sensibiliseringsfase waarbij de “boodschap” via de media wordt verspreid. Hiertoe zal een 

reclameadviesbureau worden aangesteld dat moet instaan voor het creatief uitwerken van deze 
campagne via de creatie van een logo, slogan (head- en baseline), Tv-spot, promotiemateriaal…..  

• Een aangepast “sportaanbod” op het terrein waarbij de doelgroep kan kennismaken met diverse 
vormen van sportbeoefening. Hierbij zal gefocust worden op fitheid, plezierbeleving, sociale contacten 
en een permanente zinvolle sportieve vrijetijdsbesteding voor senioren.  

• Een bijzondere focus op de fysieke fitheid waarbij de senioren, via een aangepaste testbatterij, door het 
Bloso-team fysiek zullen worden getest en geadviseerd.  

• Tenslotte sociale ontmoeting bevorderen via een nieuwe actie, de “Senior Sporttrips” waarbij 
sport/toerisme/cultuur en sociale ontmoeting voor senioren zullen gecombineerd worden. 
Daarnaast zullen de “Senior Games” als “eye catcher” van de campagne verder worden uitgebouwd en 
zullen de Vlaamse sportactoren specifiek ondersteund worden ifv deze seniorensportcampage. 

 
Voor de uitvoering van het totale sportpromotieprogramma door Bloso wordt een budget van 3.571.000 euro 
voorzien op de Bloso-begroting 2009, wat zich vertaalt in een stijging van 89,5 % t.o.v. 2004. 
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6.8 SPORTSTIMULERINGSPROJECTEN VIA DE MEDIA 

6.8.1 Terugblik vorige regeerperiode 

6.8.1.1 PUBLICATIES EN ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN 
In de huidige informatiemaatschappij spelen televisie, geschreven, elektronische en digitale media een steeds 
belangrijkere rol in de promotie van sport. Het zijn kanalen bij uitstek om mensen te informeren over de vele 
mogelijkheden op het vlak van sport, maar ook om hen te overtuigen en te sensibiliseren om aan sport te 
gaan doen. 

Elektronische Nieuwsbrief Sport voor Allen 
Opdat de man in de straat een beter zicht zou hebben op het Sport voor Allen-beleid werd in het voorjaar van 
2008 gestart met de nieuwsbrief Sport voor Allen. Deze maandelijkse nieuwsbrief, de eerste verscheen in 
maart 2008, bundelt de laatste nieuwtjes en weetjes over het Sport voor Allen-beleid. Men vindt er de 
belangrijkste ontwikkelingen, initiatieven, campagnes en evenementen met betrekking tot het Sport voor 
Allen-beleid. Onder andere volgende evenementen kwamen reeds aan bod: Senior Games, Vlaamse 
veldloopweek, de Gordel 2008, Sportdag voor ambtenaren en Sportival. De onderwerpen die belicht werden 
zijn o.a. de volgende: de boekenreeks ‘Start to sport’, ‘Verboden producten niet altijd doping’, ‘Medisch 
verantwoord sporten’ en ‘Investeer in degelijke sportschoenen’. Het bugdet voor de Nieuwsbrief ‘Sport voor 
Allen’, 20.000 euro, werd voorzien in 2007 (HF 12.23 B). 

 “Start to Sport” – boekenreeks 
In navolging van het succes van de verschillende “Start to run”-initiatieven werd de vijfdelige boekenreeks 
“Start to sport” op de markt gebracht. Bedoeling is via een laagdrempelige “Start to sport” aanpak de mensen 
aan te zetten en te begeleiden om op een haalbare en duurzame wijze met een bepaalde lifetime sport te 
starten. Naast gradueel opgebouwde trainingprogramma’s komen ook trainings-, gezondheids- en 
voedingstips aan bod. Ook ervaringen van bekende en gewone Vlamingen worden met de lezer/sporter 
gedeeld. Achteraan elk boek zijn adressen van clubs en andere aanbieders terug te vinden. “Girl next door” 
Evy Gruyaert, die ook al het gezicht was van de campagne “Vlaanderen Sportland”, werd aangezocht als 
boegbeeld van deze reeks. In mei 2008 verscheen “Start to run met Evi Gruyaert”. In het najaar van 2008 
liggen ook nog “Start to swim”, “Start to bike” en “Start to fitness” in de boekhandel. De middelen voorzien 
voor het uitbrengen van deze boekenreeks, 50.000 euro, werd voorzien in 2008 voorzien op HF 12.22 B. 

Dubbele sportpagina Roularta 
 
In Sportmagazine worden, nog tot en met december 2008, maandelijks 2 pagina’s voorzien om nieuwe 
initiatieven en visies van het Vlaamse sportbeleid uit de doeken te doen. Zowel het Sport voor Allen-beleid, 
als het Topsportbeleid komen hierbij aan bod. Het betreft vaak thema’s waaraan de reguliere pers geen 
aandacht geeft, zoals ‘Samen in Topvorm’, ‘De weg naar Peking’, ‘de Jeugdolympiade’ en ‘Nieuwe 
infrastructuur voor Jeugdvoetbal’. 
Hiervoor werd in 2008 26.517 euro uitgetrokken (HF 12.23 B). 

Elektronische Nieuwsbrief “Topsport” 
 
In het voorjaar 2008 verscheen de eerste elektronische nieuwsbrief ‘Topsport’, gedurende de rest van het jaar 
verscheen de nieuwsbrief op occasionele basis. In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwtjes over het 
Vlaams topsportbeleid gebundeld. De realisatie van de nieuwsbrief kwam er dankzij de uitbouw van de 
website Topsport Vlaanderen. Intussen werd er ook een overeenkomst afgesloten met sportadviesbureau 
GLS, dat dagelijks alle topsportnieuws verspreidt via korte berichtjes. Hierdoor wordt nog korter op de bal 
gespeeld. 

Stuk 1904 (2008-2009) – Nr. 1 70



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport – 2009 67 

Door mijn diensten werd in 2006 een coproductieovereenkomst afgesloten met de VRT voor de realisatie 
van een reeks van wekelijkse televisieprogramma’s over sport, Vlaanderen Sportland. In dit programma 
kwam de maatschappelijke relevantie van sport in al zijn facetten aan bod op een manier die een zo breed 
mogelijk publiek aansprak. ‘Vlaanderen Sportland’ vestigde bewust de aandacht op Sport voor Allen, Sport 
en Jongeren, Topsport en de participatiebevorderende voorbeeldfunctie ervan, de maatschappelijke 
dimensies ten aanzien van het verenigingsleven en de economische stimuli via de sportsector. Daarnaast 
besteedde het programma aandacht aan sporten die minder media-aandacht genieten dan bijvoorbeeld 
wielrennen, voetbal of tennis. De sporttakkenlijst vormde de leidraad om het aanbod af te bakenen.  
Via een aantal terugkerende vaste rubrieken werd een waaier aan uiteenlopende onderwerpen belicht: van de 
bezieling waarmee beloftevolle jongeren de top van de piramide in hun sport proberen te bereiken (rubriek 
‘Kampioenen in spe’), over het geven van sportmedische tips aan de modale sportbeoefenaar (rubriek ‘De 
Sportdokter’), tot het stimuleren van een zo groot mogelijk aantal mensen om zelf sport te gaan beoefenen 
(loophappenings in eerste reeks). In het voorjaar van 2006 werden 17 afleveringen van ‘Vlaanderen 
Sportland’ uitgezonden op de zender Eén. Samen met de 16 deelnemende gemeenten zorgde het Bloso op het 
terrein voor de logistieke en organisatorische ondersteuning van het vaste programmaonderdeel ‘Lopen met 
Evy’. In 2007 werd het programma verdergezet. In het kader van ‘Het Jaar van de Fiets’ werd het vaste 
programma-onderdeel ‘Evy Fietst’ toegevoegd, ter vervanging van ‘Lopen met Evy’.  
Vlaanderen Sportland heeft zeker de verwachtingen ingelost. Na drie reeksen van het programma zijn er heel 
wat sporten, ook minder bekende, in beeld gebracht en zijn heel wat mensen onder impuls van Evi, 
schoorvoetend gestart met sporten.  
De middelen voor dit programma werden op de begroting 2006 voorzien binnen HF 12.22B. 

Mijn sport is Top! 
Om de aandacht van de kijkers te behouden en ook andere subgroepen aan te trekken is het belangrijk 
regelmatig vernieuwing te brengen in programma’s. In 2008 heb ik daarom beslist samen met de VRT op 
zoek te gaan naar een nieuw format waarmee ik vooral kinderen en jongeren kon bereiken. Vanaf juni 
werden 15 afleveringen van een sportreportage onder de naam ‘Mijn sport is top’ op Ketnet uitgezonden. Dit 
programma wil kinderen en jongeren stimuleren aan sport te doen. Het accent ligt op het laagdrempelige van 
sport, op de verschillende sportvarianten die voor elk kind wat wils bieden en op het feit dat sport leuk is en 
mensen samenbrengt.  
Presentator Pieter Embrechts en een BV ontdekken dagelijks een nieuwe coole sport. Ze krijgen daarbij de 
hulp van een kind dat heel goed is in die sport. Van zodra ze de sport onder de knie hebben, moeten ze dat 
ook bewijzen in een wedstrijdje! Onder andere volgende sporten kwamen aan bod: muurklimmen, 
rolstoelbasket, worstelen, kayak, mountainboarden, ropeskipping, baanwielrennen, tennis en boksen. 
Op HF 12.23 B werd hiervoor in 2007 110.000 euro voorzien. 

Website Topsport Vlaanderen 
In het voorjaar van 2008 werd de website ‘Topsport Vlaanderen’ geactiveerd. De website informeert de 
burger o.a. over het topsportbeleid, topsportevenementen en het laatste topsportnieuws. Men vindt er tevens 
heel wat informatie terug voor en over de Vlaamse topsporters, topsporters in spé, ex-topsporters en 
topsportbegeleiders.  
Voor de uitbouw van de website ‘Topsport Vlaanderen’ voorzagen we in 2007 een bedrag van 48.158 euro 
op HF 12.02 B. 

Regionale TV-covering 
Tijdens de belangrijkste evenementen die Topsport Vlaanderen ondersteunt, worden opnames gemaakt die 
we gratis ter beschikking stellen van de regionale Tv-zenders. Er worden tevens opnames gemaakt van de 
meest interessante initiatieven van het Vlaamse Topsportbeleid zoals hypoxitraining. Via dit initiatief wordt 
het Vlaamse topsportklimaat positief beïnvloed. Hiervoor werd op HF 12.01 in 2008 17.500 euro voorzien. 

Impossible is nothing 
In 2008 werd opdracht gegeven een artistieke documentaire te realiseren en te regisseren met als titel 
'Impossible is nothing'. Er werd een clip van de 4 x 100m-ploeg gemaakt die de waarde van sport t.o.v. 
integratie aantoont. Het project beoogt een visuele exploratie van de raakvlakken tussen kunst en sport naar 
aanleiding van de Olympische Spelen in Beijing. Een bedrag van in totaal 60.000 euro werd aangerekend op 
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2008 als volgt: 

6.8.1.2 TELEVISIE, DIGITALE MEDIA EN ANDERE INITIATIEVEN 

Vlaanderen Sportland 
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• 30.000 euro ten laste van pr. HC, ba 12.01 (allerhande uitgaven film); 
• 30.000 euro ten laste van pr. HF, ba 12.01 allerhande uitgaven in verband met topsport). 

Tentoonstelling “De Flandrien” 
De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van de prachtige fotoreeks ‘Flandrien’ van fotograaf Van Fleteren. 
Rond deze fotoreeks werd een project gecreëerd dat de naam “WierlerSportCultuur” meedraagt. Hiervoor 
voorzagen we in 2008 30.000 euro op HF 12.01. Het concept bestaat er in de bestaande fotocollectie (60-tal 
werken) te koppelen aan poezië. Dichters uit Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika werden gevraagd om 
een bestaand gedicht, gewijd aan een gefotografeerde wielrenner of situatie, te mogen gebruiken ofwel om 
een nieuw gedicht te creëren. De gedichten worden gepresenteerd op staander, samen met beknopte 
essentiële  informatie over de gefotografeerde renner.  
De expo kan getoond worden op uitzonderlijke en waardevolle wielermomenten, culturele en 
sportmanifestaties in 2009, waar de foto's een duidelijke toegevoegde waarde kunnen hebben. Aanvragers 
zijn ondermeer organisatoren, lokale besturen, vzw, CC’s, bibliotheken, verenigingen, kortom iedereen die 
de collectie op een veilige en toepasselijke manier toegankelijk kan maken voor een sport-en-cultuur 
geïnteresseerd publiek.  

6.8.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Elektronische Nieuwsbrief “Sport voor Allen” 
De nieuwsbrief ‘Sport voor allen’ zal nog t.e.m juni 2009 maandelijks verschijnen. In het voorjaar van 2009 
wordt de nieuwsbrief geëvalueerd, waarna beslist zal worden of de nieuwsbrief ook na juni 2009 een vervolg 
krijgt. 

“Start to Sport” – boekenreeks 
In het voorjaar van 2009 wordt het laatste boek uit deze vijfdelige reeks, “Start to walk” op de markt 
gebracht. Ook hier zal Evi Gruyaert trachten om de Vlaming uit zijn zetel te krijgen door ze aan te sporen om 
meer te gaan wandelen. 

Elektronische Nieuwsbrief “Topsport” 
De nieuwsbrief ‘Topsport’ zal ook in 2009 uitgegeven worden. Er wordt evenwel gestreefd naar een uitgave 
op regelmatige basis, zodat het topsportbeleid nog beter wordt gecommuniceerd. 

Website Topsport Vlaanderen 
De website Topsport Vlaanderen zal ook in 2009 verder beheerd en uitgebreid worden. Er zal ruimte 
gemaakt worden voor de internationale activiteitenkalender van de Vlaamse topsporters. Deze 
activiteitenkalender zal een overzicht geven van de internationale topsportevenementen en de deelname aan 
deze topsportevenementen van onze Vlaamse topsporters. De samenwerking met het sportadviesbureau GLS 
blijft bestaan, de link op hun homepage met de website ‘Topsport Vlaanderen’ zal zelfs nog meer in de verf 
gezet worden. Ook de overmaking van opnames aan de regionale zenders zal verder gezet worden. Deze 
filmpjes zullen ook op de website Topsport Vlaanderen gezet worden, wat  meer bezoekers zal aantrekken . 

Andere initiatieven 
Ook voor 2009 lopen gesprekken met de VRT om te kijken op welke manier de promotie van Sport voor 
Allen en Topsport op een boeiende en enthousiasmerende manier in één of meerdere programma’s van de 
openbare omroep in beeld kan worden gebracht.  
Er zal onderzocht worden of met de resterende budgetten voor mediaruimte bijkomende initiatieven kunnen 
worden opgezet i.f.v. een globale communicatie rond het Vlaamse sportbeleid of bepaalde deelfacetten 
ervan. 
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7 AANDACHT VOOR KWALITEIT VAN EN IN DE SPORT 

7.1 BEGELEIDING VLAAMSE SPORTFEDERATIES 

7.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Het decreet van 13 juli 2001 op de sportfederaties heeft er via een reeks kwalitatieve criteria voor gezorgd 
dat de nodige gunstige randvoorwaarden aanwezig zijn opdat de sportfederaties een kwalitatief sportbeleid 
kunnen voeren. De spil van deze integrale kwaliteitszorg is het opmaken van een degelijk sportbeleidsplan. 
Samen met Kwasimodo werden in 2004 en 2005 een aantal 2-daagse cursussen beleidsplanning gegeven aan 
de coördinatoren van de sportfederaties en in verkorte versie ook aan de bestuurders. De cursus koppelde de 
theorie van het maken van een goed beleidsplan aan voldoende praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen. 
In 2006 werd gefocust op kwaliteitszorg met betrekking tot het personeel en de medewerkers van de 
sportfederaties via o.a. een reeks bijscholingen over timemanagement. Beleidsmatig werd via een bijscholing 
‘diversiteit op de sportagenda’ de integratie van dit thema in het beleid van de sportfederaties toegelicht. 
Omdat de sportfederaties in 2008 aan de voorbereiding van een nieuwe beleidsperiode 2009-2012 beginnen, 
werden opnieuw bijscholingen gegeven over de opmaak van een goed beleidsplan: een 2-daagse cursus voor 
de nieuwkomers onder de personeelsleden en een cursus ‘beleidsplannen 2de generatie’ voor de 
personeelsleden die reeds in dienst waren bij de opmaak van het eerste beleidsplan. In navolging van de 
resultaten van de audit van de sportfederaties werd tevens de structuur van het beleidsplan vereenvoudigd. 
 
Omdat bleek dat nieuwe coördinatoren vaak onvoldoende gewapend zijn om hun toch wel specifieke taken 
uit te voeren, werd in 2007 ook een VTS-module voor de nieuwe coördinatoren van sportfederaties 
uitgewerkt. 
 
Zowel uit contacten met de sportfederaties als uit de resultaten van de audit van de sportfederaties bleek dat 
de sportfederaties naast bijscholingen ook nood hebben aan feedback op hun beleidsplan en aan meer 
individuele begeleiding en ondersteuning. Daarom werd in de beheersovereenkomst en het 
ondernemingsplan 2008 van het Bloso de individuele begeleiding van sportfederaties bij de opmaak van hun 
beleidspannen opgenomen. 

7.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Naast het systematisch blijven aanbieden van bijscholingen aan het personeel en de bestuurders van de 
sportfederaties zal de individuele begeleiding bij de opmaak van de sportbeleidsplannen meer aandacht 
krijgen. Bij de start van de nieuwe beleidsperiode (olympiade) van de sportfederaties wordt in 2009 het 
aanbod van bijscholingen en eventuele andere acties afgestemd op de noden van de sportfederaties. De drie 
daaropvolgende jaren worden opnieuw een aantal sportfederaties meer individueel begeleid. 

7.2 SAMENWERKING MET EN BEGELEIDING VAN DE LOKALE EN REGIONALE 
BESTUREN 

7.2.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

In 2005 werden specifieke bijscholingen rond beleidsplanning georganiseerd. In 2006 werden deze 
bijscholingen afgestemd op het nieuwe decreet op het lokale sportbeleid. Om de gemeentebesturen in functie 
van het nieuwe Sport voor Allen decreet te ondersteunen bij de opmaak van hun sportbeleidsplan heb ik 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 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. 
Aangezien het Sport voor Allen decreet wat betreft de beleidssubsidie in 2008 het eerste jaar van toepassing 
is, 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 

73 Stuk 1904 (2008-2009) – Nr. 1



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport – 2009 70 

actief informatiebeleid gevoerd worden via zoveel mogelijk communicatiekanalen (infomomenten, Bloso-
website, email, brieven, …) en dit zowel naar de besturen als naar de sportraden. 
 
Het flankerend begeleidingstraject “sportbeleidsplanning” waarvoor in 2007 800.000 euro werd voorzien, 
werd in 2008 inhoudelijk verder ingevuld alsook uitgebreid tot einde 2008, dit met het oog op de begeleiding 
van de gemeenten die uitstel voor het indienen van een sportbeleidsplan hebben aangevraagd, alsook in 
functie van het indienen van de voorstellen inzake impulssubsidie. 
 
Zoals voorzien in het Sport voor Allen-decreet heb ik met het ISB een beheersovereenkomst afgesloten voor 
de periode 2008-2012 met als opdracht “de ondersteuning en begeleiding van de gemeenten bij de uitvoering 
van het lokaal Sport voor Allen-beleid in het kader van het decreet”. Deze ondersteuning gebeurt op het vlak 
van de inhoudelijke onderwerpen van het Sport voor Allen-decreet zijnde de ondersteuning van de 
sportverenigingen (via subsidiereglementen op basis van kwaliteitscriteria), de uitbouw van anders 
georganiseerde sport (o.a. buurtSport, schoolsport, doelgroepen, …), de uitbouw van programma’s op het 
vlak van toegankelijkheid en diversiteit vanuit de aandacht voor sociale correctie, de uitbouw van projecten 
in het kader van de impulssubsidies en de kwaliteitsverbetering van de lokale sportbeleidsplannen via 
interactieve lokale beleidsplanningsprocessen. 

7.2.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

In 2009 zal het Bloso de besturen verder intensief begeleiden bij de uitvoering van het decreet en de 
uitvoeringsbesluiten. Daarbij zal voornamelijk de nadruk worden gelegd op de begeleiding van de besturen 
inzake de voorwaarden van het hebben van de sportgekwalificeerde ambtenaren, de sportraad, het indienen 
van het jaarlijks verslag, enz….Ook besturen die later instappen in het kader van het impulsbeleid zullen 
verder worden begeleid, alsook de besturen die individuele begeleiding vragen i.v.m hun 
subsidiereglementen en beleidsplannen. De opdracht van het ISB in het kader van het Sport voor Allen-
decreet loopt van 2008 t.e.m. 2012. In overeenstemming met de beheersovereenkomst zal jaarlijks, na 
goedkeuring van het jaarlijks actieplan, het werkingsverslag en het financieel verslag, de subsidie aan ISB 
uitbetaald worden. De subsidie wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex zoals voorzien in het 
Sport voor Allen-decreet. Bijgevolg wordt in 2009 een subsidie van 178.000 euro (HF 41 08 B, totaal 
16.492.000) voorzien. 

7.3 DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL 

7.3.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

De Vlaamse Trainersschool (VTS), het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de topsportmanager, de 
Vlaamse universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O. en de Vlaamse sportfederaties, staat mee in 
voor de verhoging van de kwaliteit van de sportbegeleiding in het algemeen en in de sportclub in het 
bijzonder, met prioritaire aandacht voor de jeugd. 
Vanaf 1/1/2005 is de VTS officieel erkend door de Vlaamse gemeenschap als opleidingsverstrekker in de 
sport. Dit houdt in dat werknemers opleidingscheques kunnen aankopen via de VDAB waardoor zij aan 
gereduceerd tarief sportkaderopleidingen kunnen volgen. Op dit ogenblik hebben reeds meer dan 2.370 
personen gebruik gemaakt van deze opleidingscheques voor een totaal bedrag van 280.000 euro. Deze 
maatregel is voor de promotie van de sportkaderopleidingen duidelijk succesvol en efficiënt en heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd om de instapdrempel voor het volgen van een VTS-opleiding te verlagen. 
Daarnaast werd in functie van een betere sporttechnische begeleiding van jongeren werd in een aantal 
sporttakken een differentiëring doorgevoerd op opleidingsniveau 2. Naast de opleiding tot Trainer B 
(trainingsgericht en competitief) werd een meer sporttechnisch en jeugdgerichte opleiding (recreatief) tot 
Instructeur B ingevoerd. 
De VTS zorgt daarnaast voor een permanente remediëring van het opleidingsaanbod via optimalisering van 
de meer dan 220 opleidingsstramienen van de verschillende sporttakken en disciplines, beroepsopleidingen 
en begeleidingsgerichte opleidingen. Er werd hierbij bijzondere aandacht besteed aan enerzijds een rationele 
en methodische opbouw van de vele opleidingsstramienen aan de hand van een raamwerk dat door de 
pedagogische cel van de VTS is uitgewerkt en anderzijds aan de systematische optimalisatie van de 
honderden cursusteksten. 
VTS speelt ook een actieve rol in het ontwikkelen en uitwerken van een sportkwalificatiestructuur in functie 
van het decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Voor elk opleidingsniveau worden de vereiste 
competenties (kennis, vaardigheid, context, attitude) uitgeschreven om ze nadien, aan de hand van een 
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weging, in te schalen in één van de 8 opgelegde kwalificaties. Zo hebben ook de 3 Vlaamse universiteiten 
met een faculteit LO hebben hun opleidingsprogramma doorgelicht, bijgestuurd en afgestemd op de 
betrokken sporttakspecifieke VTS-opleidingsstramienen waardoor de studenten van de afstudeervariant 
“Training/Coaching” het VTS-diploma Trainer A kunnen verwerven via generieke inschaling. Om de 
samenwerking tussen de VTS en de universiteiten te optimaliseren werden extra middelen aan de VTS 
toegekend om 3 masters LO aan te stellen. 
 
Ook met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd een nauwe en constructieve samenwerking 
waardoor nu alle opleidingen voetbal van niveau 1, ook deze van de voormalige federale trainersschool van 
de KBVB, georganiseerd worden door de VTS. 
De VTS organiseert ook opledingsdagen. Om de twee jaar organiseert VTS een Dag van de Trainer. 
Gemiddeld namen 1.300 trainers uit meer dan 45 verschillende sporten deel aan deze unieke 
bijscholingsmomenten met workshops en een informatiemarkt. VTS organiseert ook de “dag van de VTS-
medewerker”, waarbij een aantal specifieke thema’s voor docenten, denkcelleden, directeur 
sportkaderopleiding en cursusverantwoordelijken werden uitgediept. Deze organisatie past in de strategie 
van de VTS om de kwaliteit van haar opleidingen en medewerkers te verhogen. Daarnaast wordt ook de 
kwaliteit van de opleidingen en cursusorganisaties gemeten en geëvalueerd  
 
Om partners en VTS-medewerkers de mogelijkheid te bieden teksten en uitgaven mbt. training en 
sportbegeleiding te publiceren of aan democratische prijzen aan te kopen, bestaat er het Publicatiefonds van 
de Vlaamse Trainersschool. 
De VTS besteedt ook aandacht aan diversiteit. In functie van een gericht diversiteitsbeleid werden door de 
VTS volgende initiatieven genomen: 
Het ontwikkelen en uitwerken van specifieke opleidingen voor het begeleiden van personen met een 
handicap. Er werden tevens uitgebreide communicatie-campagnes gevoerd om alle opleidingen in de 
gehandicaptensport op lokaal vlak te promoten. 
Het organiseren van verschillende bijscholingen over een lokaal diversiteitsbeleid voor sportfunctionarissen. 
Dit onderwerp is eveneens geïntegreerd in de beroepsopleiding Sportfunctionaris. 
Het ontwikkelen en uitwerken van de opleiding Bewegingsanimator in functie van buurtsport en het anders 
georganiseerd sporten. In relatie tot de doelgroep kent deze opleiding een groot succes en zijn hieromtrent 
belangrijke samenwerkingsvormen gerealiseerd met het Belgisch leger (KMILO), met verschillende 
onderwijsinstellingen en met de diensten van buitenschoolse opvang. 
Het ontwikkelen en uitwerken van de opleidingen “begeleiden van senioren” en “organiseren van recreatieve 
sportactiviteiten“ in functie van deze specifieke doelgroepen. 
 
De VTS speelt tevens ook in op de stijgende vraag naar gekwalificeerde begeleiders naar aanleiding van de 
impulssubsidies in het kader van het Sport voor Allen decreet en verlaagd de drempel voor het volgen van 
een sportkaderopleiding door het creëren van een instapniveau, naast de 3 volwaardige opleidingsniveaus. 
Hierbij wordt er gefocust op jongeren van 16 tot 18 jaar en ligt de nadruk op het assisteren en begeleiden van 
trainingen op clubniveau. 
 
Tot slot werden ernstige inspanningen geleverd om de veelvuldige communicatie met docenten, 
medewerkers, partners en cursisten te optimaliseren via een doorgedreven informatisering en een digitale 
communicatie. De honderden medewerkers worden op geregelde tijdstippen geïnformeerd via digitale 
flashes en de inschrijvingen voor de honderden cursusorganisaties verlopen nu on-line via het web.  
 
Dit alles heeft, naast een kwalitatieve optimalisatie van het opleidingsaanbod, geleid tot een gestage toename 
van het aantal cursusorganisaties, inschrijvingen en gediplomeerden.  
 
Ook op het vlak van topsport speelt VTS een actieve rol. 
Zo werd in 2006 het “Vlaams Coachesplatform” (VCP) opgestart, dat een samenwerking is tussen de 
Vlaamse Trainersschool, de afdeling Topsport van het Bloso, de topsportmanager en het BOIC. Doel is 
lezingen en bijscholingen te organiseren voor alle trainers en coaches van Vlaamse topsporters of 
topploegen. Hiervoor worden op regelmatige tijdstippen specialisten uit binnen- en buitenland uitgenodigd 
om voordrachten te geven over specifieke materies  
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Voorbeelden van die thema’s zijn: ”Opbouw van de belastbaarheid bij topsporttraining van jonge talenten tot 
topsporters”, “Samenwerking club-/persoonlijke trainer en federatie in de opleiding en begeleiding van 
topsporters” en “Voedingssupplementen in de sport. 
 
Met de uitbouw van dit Vlaams Coachesplatform wordt de doelstelling “Het uitwerken van een specifieke 
opleiding en bijscholing van trainers ifv begeleiding van elitesporters en beloftevolle jongeren” gerealiseerd. 
Daarnaast werd twee maal een specifieke dagcursus “Algemene Gedeelten” van de verschillende 
opleidingsniveaus georganiseerd voor topsporters, ex-topsporters en trainers van (ex-)topsporters.  
Tot slot werd recent een reglement door de Stuurgroep VTS goedgekeurd waardoor Vlaamse 
topsportfederaties ondersteund kunnen worden om een buitenlandse spreker uit te nodigen voor 
sporttakspecifieke bijscholingen voor trainers van hoog niveau. 
Voor de uitvoering van het programma van de Vlaamse Trainersschool werd op de Bloso begroting 2008 een 
totaal bedrag van 2.075.000 euro voorzien. 

7.3.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

In 2009 zal de Vlaamse Trainersschool verder werken aan de permanente remediëring van het 
opleidingsaanbod met bijzondere aandacht voor de informatisering van de lessenroosters via het web. 
Ook zal het instapniveau geleidelijk en selectief geïmplementeerd worden, in samenwerking met de 
betrokken sportfederaties en denkcellen, teneinde de dynamiek op het lokale vlak te versterken in het kader 
van de impulssubsidies van het sport voor allen decreet. 
Op het vlak van topsport zullen de sporttakspecifieke competenties voor Trainer B en Trainer A verder 
gedetailleerd uitgeschreven worden voor de sporttakken met reële kans op topsportsucces in samenwerking 
met de universiteiten en met de topsportmanager.  
In functie van de implementatie van het decreet op de Vlaamse kwalificatiestructuur, zullen de EVC- en 
EVK-procedures worden uitgeschreven. Andere initiatieven die in het verleden werden opgestart zoals de 
dag van VTS-medewerkers, bijscholingen over specifieke thema’s als didactiek, veilig sporten, etc voor 
docenten VTS, het Vlaamse Coachesplatform, de samenwerking met de KBVB, etc. zullen uiteraard verder 
gezet worden. 
Voor de werking van de Vlaamse Trainersschool is op de Bloso begroting 2009 een totaal bedrag van 
2.150.000 euro voorzien. 

7.4 FISCALE STIMULI EN STATUUT VOOR DE TRAINER 

7.4.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

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 gedurende deze legislatuur opgestart en 
inhoudelijk uitgewerkt.  
Hetzelfde geldt voor het dossier over een volwaardig statuut voor de trainer. Hierin moet de bekomen 
kwalificatie via een erkende opleiding gekoppeld worden aan een fiscaal en sociaalrechterlijk trapsgewijs 
vrijgesteld bedrag aan loon. 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. In de loop van 2008 boog een werkgroep met alle relevante partners (Vlabus, VSF, 
het Bloso, kabinet minister sport) zich verschillende keren over dit complex dossier teneinde een degelijk 
onderbouwde nota als onderhandelingsbasis inzake deze materie op te stellen. 

7.4.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

De onderhandelingen met de federale partners over de fiscale stimuli voor de sport en een volwaardig statuut 
voor de trainer worden opgestart van zodra de startnota klaar is. Hierin komen ondermeer volgende items aan 
bod: de probleemstelling, de definitie en kenmerken van ‘semi-agorale arbeid – sport’, de doelgroepen voor 
het te bekomen van een statuut, opsomming van de vormen van tewerkstelling binnen de sport, relevante 
praktijkvoorbeelden en de knel- en aandachtspunten. 

Stuk 1904 (2008-2009) – Nr. 1 76



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport – 2009 73 

8 VAN TOPTALENT TOT TOPRESULTATEN 

8.1 EEN OVERKOEPELEND EN PLANMATIG TOPSPORTBELEID 

Topsport vervult belangrijke maatschappelijke functies. Vanuit economisch perspectief is het een duidelijk 
aanwezig en commercieel gegeven en voor een land of een natie biedt het mogelijkheden tot profilering naar 
buiten toe. Maar topsport is ook emotie: bij de vele miljoenen kijkers - life of op de buis -, bij de sporters in 
spé die geïnspireerd worden door de knappe prestaties en de veroverde medailles en zelf ook willen sporten 
en ook bij de atleet.  
Topsportsucces is maakbaar of beïnvloedbaar horen we vaak. Een juiste strategische planning, voldoende 
geld én veel ambitie en de medailles rollen bijna als vanzelf binnen. Een topsportbeleid voeren is echter geen 
gemakkelijk beleid: het is keihard en gaat over keuzes maken. Keuzes over talenten waar men in gelooft en 
die men verder maximaal wil ondersteunen, over programma’s en methoden die de best mogelijke resultaten 
geven, over coaches en medici die instaan voor de begeleiding, over organisaties waarmee je samenwerkt om 
het topsportbeleid gestalte te geven en ga zo maar door. Komt daarbij nog dat Vlaanderen en ruimer gezien 
België een klein landje is met een beperkte recruteringsbasis voor aankomend talent en dat andere landen 
massaal veel middelen investeren in de mondiale medaillewedloop.  
Topsportbeleid is ook een complex beleid, waarin een zeer breed gamma aan ondersteuningsmaatregelen 
nodig is om een optimaal klimaat te scheppen waarbinnen topsport goed kan gedijen. In de literatuur spreekt 
men van 9 pijlers die op een goede manier moeten worden ingevuld, vooraleer er sprake kan zijn van 
topsportsucces. Al deze ondersteuningsradertjes moeten perfect in elkaar grijpen, zodat de machine van de 
atleet - lichaam en geest - tijdens wedstrijden goede prestaties neerzet.  

8.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Het topsportbeleid in Vlaanderen heeft de laatste jaren niet stilgestaan. Wetenschappelijk onderzoek naar de 
invulling van de negen topsportpijlers leert dat Vlaanderen zijn achterstand probeert in te halen. Zowel op 
het vlak van een duidelijke langetermijnplanning als inzake de nodige budgetten, werden de laatste jaren 
enorme stappen voorwaarts gezet. Via deze twee beleidsfactoren kan je het meeste grip krijgen op 
topsportresultaten en zorg je ervoor dat toevalsfactoren zoveel mogelijk gereduceerd worden. Op die manier 
gebeurt de topsportontwikkeling op een professionele, geplande en proactieve wijze en dat is nodig om 
topresultaten te kunnen neerzetten. 

8.1.1.1 HET TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN 2016 ALS LEIDRAAD VOOR HET 
TOPSPORTBELEID 

Het topsportactieplan 2016 
In april 2004 werd een topsportactieplan opgesteld door de Stuurgroep Topsport, die bestaat uit 
vertegenwoordigers van het Bloso, de VSF, het BOIC en het departement. Dit plan bevat 5 strategische en 82 
operationele doelstellingen en legt de hoofdlijnen vast van het Vlaamse topsportbeleid. De uitgangspunten 
van dit topsportactieplan 2016 zijn de volgende: 
• planmatig werken 
• de verdere ondersteuning van elitesporters  
• uitbreiding van projecten voor beloftevolle jongeren 
• uitbreiding en optimalisering van de ondersteuning van de topsportscholen 
• aandacht voor jonge topsporttalenten 
• meer nadruk op een voorwaardenscheppend beleid 
• specifieke deelacties voor de omkadering en voorbereiding van atleten met een handicap 

 
Tevens werd een pleidooi gehouden voor voldoende budgetten voor de verdere ondersteuning van topsport 
en werden de deelbudgetten gealloceerd aan de verschillende onderdelen van dit beleidsplan topsport.  

Het actieplan topsport voor de olympiade 2004-2008 
De Vlaamse regering heeft in 2005 beslist om een topsportmanager aan te trekken die de ervaring had om 
een topsportfederatie uit te bouwen en programma’s voor topsporters uit te tekenen. Ivo Van Aken voldeed 
aan beide voorwaarden en werd vanaf maart 2005 aangesteld. 
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Eind augustus 2005 overhandigde de topsportmanager zijn voorstellen tot optimalisering van het Vlaamse 
topsportbeleid. Het verbeteren van de structuren van een groot aantal federaties, het aantrekken van betere 
coördinatoren en trainers, de trainersopleidingen en –bijscholingen verbeteren, het aantal topsportscholen 
reduceren en de werking ervan optimaliseren, de talenten buiten de topsportscholen opvangen zoals het 
hoort, de sportwetenschappelijke begeleiding verbeteren, zijn allemaal verbetervoorstellen die Dhr Van Aken 
heeft geformuleerd. Deze verbetervoorstellen werden mee opgenomen in het Actieplan topsport 2004-2008, 
dat een verfijning was van het globale langetermijn plan voor topsport, het Topsportactieplan 2016.  

8.1.1.2 EEN GESTAGE GROEI VAN DE VOORZIENE MIDDELEN VOOR TOPSPORT  
Voor het geheel van de beleidsmaatregelen rond topsport werd tijdens de hele legislatuur een aanzienlijk 
budget vrijgemaakt. Van 2004 tot 2009 zijn de middelen voor de realisatie van de verschillende 
topsportprojecten gestegen van 6.060.00 euro naar 19.025.000 euro. Dit is een absolute groei van 12.965.000 
euro en een procentuele groei van 214 %.  
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009  t.o.v. 2004 

6.060.000 7.450.000 10.766.000 14.004.000 16.840.000 19.025.000 + 12.965.000 214 % 

 

Evolutie beleidskredieten Topsport 2004 - 2009
+214%
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Voor de uitvoering van het topsportbeleid zijn middelen voorzien op verschillende begrotingsallocaties. In 
2008 gaf dit het volgende concrete beeld, rekening houdend met de wijzigingen die via budgetcontrole 2 
werden aangebracht. 
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HF 11 02 Wedden en toelagen topsport 2.097.000 90 %  

HF 11 04 Salaris en toelagen team topsport 239.000 100 % 

HF 12 01 Allerhande uitgaven topsport 2.560.000 100 % 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor 
topsporters en ondersteunend 

200.000 100 % 

HF 33 01 Subsidies initiatieven topsporters  2.915.000 100 % 

HF 41 04 Bijzondere dotatie Bloso decreet 
subsidies topsport 

5.786.000 100 % 

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 3.470.000 100 % 

HF 74 11 Aankoop duurzame goederen 26.000 95 % 

8.1.1.3 EEN GEINTEGREERD TOPSPORTBELEID SAMEN MET DE VERSCHILLENDE PARTNERS  
Van bij de start van deze legislatuur heb ik gekozen voor een formule van overleg via de Stuurgroep 
Topsport en de Task Force Topsport. De adviezen over de topsportinitiatieven die genomen moesten worden, 
werden steeds via de Stuurgroep en de Taskforce Topsport geformuleerd. Met andere woorden; het BLOSO, 
het BOIC en de VSF konden onder het voorzitterschap van de topsportmanager hun standpunten steeds 
formuleren. Bij mijn beslissingen – de Stuurgroep en de Task Force Topsport zijn immers adviescommissies 
– heb ik – zoals het in een democratie hoort – steeds rekening gehouden met de verschillende standpunten.  

De stuurgroep topsport en de taskforce 
De Stuurgroep topsport heeft als opdrachten het verlenen van advies over de topsporttakkenlijst, de nieuwe 
strategische beleidslijnen topsport en het jaarlijks evalueren van het Vlaamse topsportbeleid. De 
topsporttakkenlijst en het actieplan topsport 2005 – 2008 werden opgemaakt in 2004, de Stuurgroep topsport 
was nadien vooral actief in het evalueren en eventueel bijsturen van het actieplan.  Hiervoor werd sinds 2005 
gemiddeld tweemaal per jaar vergaderd. Bij de aanloop naar de nieuwe olympiade ligt de frequentie van 
vergaderen hoger omdat de topsporttakkenlijst en het actieplan topsport voor de volgende olympiade moeten 
opgemaakt worden. De Task Force Topsport vergadert sinds 2005 éénmaal per maand en formuleert 
adviezen aan mij betreffende alle dossiers topsport. De adviezen van de Task Force Topsport gaan niet alleen 
over tewerkstellingscontracten maar ook over alle andere topsportdossiers zoals de sportwetenschappelijke 
ondersteuning, de aanstelling van de trainers uit de pool van toptrainers, etc.  

De kaderovereenkomst topsport en de 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.  
Volgens 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. Ook de 
dossiers met betrekking tot de werkingsmiddelen topsport van de cel topsport van het Departement CJSM 
worden op dezelfde manier via de Task Force besproken.  
Per kwartaal moest een detailrapport over de besteding van de Bloso-werkingsmiddelen topsport aan mij en 
de topsportmanager worden bezorgd. Vanaf 2007 moest de topsportmanager aan mij en het Bloso een zelfde 
detailrapport van de besteding van de werkingsmiddelen topsport van het Departement bezorgen. Voor de 
decretale subsidies topsport werd, zoals decretaal voorzien, door het Bloso aan mij een advies geformuleerd. 

 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 na BC 

2 
% uitvoering begroting 
2008 
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Na intens onderhandelen ben ik er in geslaagd om op 18 juli 2007 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.  

Naar een 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 in de intentieverklaring tot 
samenwerking met het BOIC. 
Met het oog op de realisatie van het Huis van de Topsport werd een afzonderlijk decreet uitgewerkt met de 
bedoeling te komen tot een topsportbeleid gestuurd vanuit één loket. 
Ook in andere succesvolle topsportlanden (zoals Australië, Engeland, Nederland,…) wordt een 
gecentraliseerd topsportbeleid gevoerd vanuit een centraal loket; op die manier zou tegemoet gekomen 
worden aan de verzuchtingen die uit diverse hoeken van de Topsport werden geformuleerd. 
In het eerste deel van het ontwerp van decreet stond de oprichting van een Vlaams Huis voor de Topsport 
centraal. In het tweede deel van het ontwerpdecreet werden verschillende optimaliserende maatregelen voor 
de ondersteuning van de topsporters, federaties en andere actoren opgenomen. 
De reacties vanuit federaties, toptrainers, topsportwetenschappers, gewezen topsporters, e.d. waren 
doorgaans positief ten aanzien van de idee van een centrale sturing. Over de wijze waarop dit moest 
gerealiseerd worden waren de meningen verdeeld. 
We hebben dan ook moeten vaststellen dat een dergelijk verregaand beleidsinitiatief niet meer wenselijk is 
gelet op de gevorderde periode van deze legislatuur. Ik wens nog wel een beperkt regelgevend initiatief te 
nemen tot realisatie van de optimaliserende maatregelen ten aanzien van de topsportfederaties via een 
aanpassing van het uitvoeringsbesluit.  

8.1.1.4 SPORTTAKOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN PROJECTEN OP MAAT VAN SPECIFIEKE 
SPORTEN 
De ondersteuning van elitesporters en beloftevolle jongeren is sinds 2004 jaar na jaar verbeterd. Dit kon 
omwille van de extra budgettaire mogelijkheden die werden  gecreëerd en waarmee de noodzakelijke trainers 
werden aangetrokken, trainingen en stages beter konden ingevuld worden, de werking rond talentdetectie en 
talentontwikkeling beter kon ingevuld worden, de noodzakelijke sportwetenschappelijke ondersteuning kon 
opgestart worden,…. Ik verwijs hiervoor met fierheid naar de verschillende realisaties die verderop in deze 
beleidsbrief aan bod komen. 
Ik ben overtuigd dat we de basis hebben gelegd zodat Vlaanderen op lange termijn een degelijk 
topsportbeleid kan hebben. Het zal een kwestie zijn om de ingeslagen weg – meer middelen om de 
noodzakelijke ondersteuning en projecten te kunnen realiseren – verder te bewandelen.  
 
De uitbreiding van de ondersteuning van de federaties – rechtstreeks of via projectmatige aanpak – hebben 
we kunnen realiseren dankzij de enorme stijging van het topsportbudget. Hierdoor werden -  in overleg met 
alle actoren via de Task Force Topsport – de belangrijkste pijnpunten per sporttak weggewerkt. Het 
Actieplan topsport 2004 – 2008 werd dan ook in grote mate gerealiseerd.  
Ook in 2008 werd door de topsportmanager en het Bloso het Topsportactieplan Vlaanderen 2016 verder 
gerealiseerd. In overleg met de federaties met kans op topsportsucces werd de sportspecifieke en 
disciplinespecifieke topsportwerking verder uitgetekend. Hierdoor werd de ondersteuning en begeleiding van 
elitesporters op punt gezet maar ook de structurele ondersteuning en begeleiding van beloftevolle jongeren 
en talenten werd hierdoor via extra ondersteuning aan federaties of via specifieke projecten verbeterd 
Dit alles heeft bij de goedwerkende topsportfederaties ook een grote mentaliteitsverandering meegebracht; ze 
kregen de kans om meer topsportgericht te denken en grepen ze ook met twee handen. 
 
Ik ben overtuigd dat we met dit breed gamma aan projecten en ondersteuningsinitiatieven de basis heb 
gelegd zodat Vlaanderen op lange termijn een degelijk topsportbeleid kan hebben. Het zal een kwestie zijn 
om de ingeslagen weg – meer middelen om de noodzakelijke ondersteuning en projecten te kunnen 
realiseren – verder te bewandelen.  

De intentieverklaring tot samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC 

Stuk 1904 (2008-2009) – Nr. 1 80



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport – 2009 77 

8.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

8.1.2.1 EEN GRONDIGE EVALUATIE EN EVENTUELE BIJSTURING VAN HET TOPSPORTACTIEPLAN 
VLAANDEREN 2016 

Het topsportactieplan 2016 
Ook in 2009 blijven we verder het spoor volgen dat werd uitgetekend in het Topsportactieplan 2016. 
Verderop in deze beleidsbrief geef ik meer informatie over de concrete plannen voor het jaar 2009 voor wat 
betreft topsport. Ik kan met fierheid zeggen dat voor een groot aantal topsporttekorten oplossingen werden 
gegeven via extra ondersteuning van de federaties of via het opzetten van specifieke projecten die later in de 
beleidsbrief afzonderlijk aan bod komen. Dit verder ondersteunen i.f.v. vastgestelde tekorten zal trouwens 
een permanent gegeven zijn in een goed topsportbeleid, omdat de noden erg beïnvloed worden door de 
geselecteerde elitesporters en beloftevolle jongeren en de trainings- en competitieprogramma’s die ze moeten 
afwerken. 

De evaluatie van het Actieplan topsport van de vorige olympiade  
Het spreekt voor zich dat de evaluatie van de voorbije Olympiade volop loopt en dat de noodzakelijke 
bijsturingen voor de volgende Olympiade zullen gemaakt worden.  
Met onder meer Evy van Acker, Jos Lansink, Karin Donckers en Iljo Keisse was het talent immers aanwezig 
om meer medailles te halen. Voeg daarbij de 6 atleten die een vierde of vijfde plaats haalden en dan moeten 
we toegeven dat er meer in zat. Maar iedereen die iets van topsport kent weet dat niet alle mogelijke 
medaillekandidaten wel degelijk altijd een medaille halen.  
Een ruimere en meer genuanceerde analyse dan enkel die van het aantal medailles, geeft een ander beeld. In 
18 disciplines zijn onze atleten bij de wereldtop-10 geëindigd en alle Vlaamse zwemmers haalden 
persoonlijke besttijden en hebben nog heel wat groeipotentieel zodat ze pas in 2012 of later op hun sterkst 
zullen presteren. Sommige atleten hebben inderdaad minder gepresteerd maar ik besef heel goed dat dit voor 
de atleet zelf op dat ogenblik het ergste is wat hem of haar kon overkomen. De weg naar de OS is één 
verhaal, maar de effectieve wedstrijd op de OS zelf is nog een ander verhaal. Op dat moment moet de atleet 
zich immers tonen, over zijn persoonlijke bestprestatie heen groeien en sterker zijn dan zijn of haar 
concurrenten.  
Vanuit Vlaanderen hebben we de ondersteuning van de topatleten op weg naar de OS optimaal kunnen 
invullen. De kajakkers met de toptrainer Carlos Prendes en met de sportwetenschappelijke ondersteuning 
vanuit twee universiteiten, de mogelijkheden om in de klimaatkamer van Leuven te trainen, de specifieke 
begeleiding/omkadering van Karin Donckers en Jos Lansink, zijn allemaal voorbeelden van de intensieve 
ondersteuning waarvan de atleten hebben kunnen genieten bij de aanloop naar de Spelen. De woorden van 
Bob Maesen “we werden ondersteund om goud te halen” deden dan ook veel plezier. 
 
In 2004 zijn we voor topsport gestart met een budget van 6 miljoen en ik zorgde jaarlijks voor een toename 
tot ruim 17 miljoen euro in dit Olympisch jaar. Sinds 2004 zijn er jaar na jaar vorderingen gemaakt in de 
omkadering van de atleten. Nooit werd de wetenschappelijke expertise zo massaal ingezet. 
Topwetenschappers zoals Peter Hespel, Christophe Delecluse, Jan Bourgois, Jan Olbrecht, Paul Wylleman, 
… die door andere topsportlanden ingehuurd worden voor hun expertise, hebben de noodzakelijke 
sportwetenschappelijke begeleiding uitgebouwd. 
Het grootste deel van de tijd van het team van de topsportmanager en van de afdeling topsport van het Bloso 
ging naar het scheppen van de voorwaarden; evaluatiegesprekken met de coördinatoren topsport, de 
sporttechnische coördinatoren, de toptrainers en de atleten, extra ondersteuning van de programma’s voor de 
atleten realiseren, opzetten van extra sportwetenschappelijke begeleiding, ... Het scheppen van de 
voorwaarden om optimaal topsport te kunnen beoefenen is echter duidelijk niet voldoende. Federaties, 
coördinatoren en trainers moeten in het veld ondersteund worden om de programma’s en projecten optimaal 
uit te tekenen en te benutten. Voor de volgende olympiade werken we aan een plan om de Vlaamse 
elitesporters beter te begeleiden vanuit het beleid en de federaties en trainers meer in het veld te 
ondersteunen. Ik heb in Peking goed geluisterd naar de verschillende topsportexperts en één constante in alle 
gesprekken was dat het beleid meer in het veld moet gaan om de manier waarop de programma’s gebruikt 
moeten worden te begeleiden, de werking van de federaties nog meer van dichtbij te begeleiden, ... 
We mogen echter nooit uit het oog verliezen dat het topsportbeleid enerzijds het optimaliseren van de 
ondersteuning van de huidige elitesporters wilde realiseren maar ook een stevige basis wilde vormen voor 
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een goed doordacht langetermijnbeleid dat in 2012 veel betere prestaties van de beloftevolle jongeren in de 
grote kampioenschappen moet opleveren en pas in 2016 mag geëvalueerd worden op de prestaties op de 
Olympische Spelen. Blijft natuurlijk dat we niet mogen vergeten dat andere landen ook grote inspanningen 
leveren (organisatorische en budgettair) om in de topsportrace te overleven en dat we zonder al die 
inspanningen helemaal zouden verdrinken in de topsportoceaan. Het volstaat om de medailleranking te 
bekijken na deze Olympische Spelen om al vlug te moeten vaststellen dat landen - die al veel langer intensief 
werken aan hun topsportbeleid en er veel meer middelen aan besteden dan wij – met moeite status quo 
blijven en zelfs een lichte achteruitgang moeten noteren. 
Daarnaast zullen we ook de analyse van sportbeleidonderzoekster Veerle De Bosscher van de VUB 
gebruiken. Dit onderzoek dat het topsportbeleid van vergelijkbare landen bestudeert, willen we zeker niet 
naast ons neerleggen. 
Verder wil ik pas conclusies trekken wanneer we het rapport hebben ontvangen van alle evaluatiegesprekken 
met de elitesporters, federaties en coaches. Daarmee zijn het team van de topsportmanager en de afdeling 
topsport van het Bloso onmiddellijk na de Spelen begonnen. Deze alomvattende evaluatie moet eind 2008 
afgerond zijn en zal de basis vormen voor het vernieuwd actieplan topsport 2009-2012.   

Naar een nieuw actieplan topsport voor de periode 2009-2012 
Het feit dat we het Actieplan topsport – opgesteld na de evaluatie van de olympiade 2001-2004 - zo goed als 
integraal overnamen, is, wanneer men eerlijk kijkt naar de kwaliteit van de programma’s, een positief 
verhaal geworden. Daarom heb ik opdracht gegeven om de olympiade 2005-2008 in het najaar grondig te 
evalueren en in overleg met de Stuurgroep Topsport tot een Actieplan 2009-2012 te komen. Ik durf hopen 
dat de volgende minister van Sport dit Actieplan ook zal overnemen. 
 
Op basis van een voorlopige bundeling van de gegevens uit de verschillende de evaluaties, kunnen we stellen 
dat het Actieplan Topsport volgende ambities zal moeten hebben:  
• verdere groei van de budgetten zodat de programma’s en de wetenschappelijke omkadering van de 

elitesporters en beloftevolle jongeren – in samenwerking met de federaties, de topcoaches en de 
topsportwetenschappers - nog verder kunnen verbeterd worden 

• de programma’s voor talentdetectie – opgestart in 2007 in samenwerking met de U Gent – verder 
uitwerken.  

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn: 
• een testbatterij finaliseren die de leeftijdscategorie 6-11j perfect kan screenen op alle fysieke en 

motorische eigenschappen,  
• nagaan in hoeverre leraars LO in staat zijn om talent correct in te schatten 
• de federaties ondersteunen bij de selecties van de leerlingen voor de topsportscholen.  
• de topsportscholen te optimaliseren qua werking zodat een groter aantal talenten de stap zet naar deze 

scholen. Maar de moed zal ook aanwezig moeten zijn om de kinderen naast de topsportscholen 
voldoende te ondersteunen. Geloof me; dit blijft een moeilijk punt omdat de ganse entourage van de 
topsportscholen ten onrechte enorm veel schrik heeft van concurrentie. 

• de opleidingen voorzien die nodig zijn om de topjeugdcoaches en topsportcoaches te vormen. Einde 
2007 bleef dit nog een pijnpunt en daarom werd er samen met de Vrije universiteit Brussel een project 
opgezet om de competenties van deze opleidingen te bepalen. Op basis van dit onderzoek moet de 
VTS in staat zijn om de nodige bijscholingen, modules, ... op te starten. 

• Daarnaast mag niets voor wat betreft “ondersteuning en begeleiding van de verschillende 
topsportactoren” aan het toeval worden overgelaten. Op het vlak van sturen, begeleiden zijn er twee 
domeinen die een erg verschillende aanpak vragen  

• de Vlaamse olympiërs voor 2012 met alle betrokkenen binnen en buiten de betrokken federaties 
begeleiden via sportspecifiek maar ook sporttakoverkoepelend veldwerk om tot één hecht topsportteam 
te komen; 

• de federaties begeleiden bij hun initiatieven voor talentdetectie, talentontwikkeling binnen en buiten de 
topsportscholen en coachesopleidingen en –bijscholingen. 

8.1.2.2 EEN VERDERE GROEI VAN DE MIDDELEN VOOR TOPSPORT 
Voor de realisatie van het topsportbeleid wordt in in 2009 in totaal 19.025.000 euro voorzien. Ten opzichte 
van het referentiejaar 2004 betekent dit een stijging van 214 %.  
De middelen voor topsport worden in 2009 als volgt gespreid over de verschillende begrotingsallocaties.  
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Allocatie Libellé 2004 2007  2009 % 2009 t.o.v. 

2004/2007 

HF 11 02 Wedden en toelagen 
topsport 

 400.000 2.145.000 436% 

HF 11 04 Salaris en toelagen 
team topsport 

 235.000 245.000 4% 

HF 12 01 Allerhande uitgaven 
topsport 

 2.308.000 2.058.000 57% 

HF 12 02 Allerhande uitgaven 
topsporters 

 100.000 203.000 103% 

HF 33 01 Subsidies initiatieven 
topsporters  

 2.315.000 2.685.000 16% 

HF 33 38 Subsidie Ronde van 
Vlaanderen 

  150.000  

HF 41 04 Bijzondere dotatie 
Bloso decreet 
subsidies topsport 

3.889.000 5.202.000 8.173.000 48% 

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 1.474.000 3.419.000 3.330.000 145% 

HF 74 01 Aankoop duurzame 
goederen 

 25.000 36.000 108% 

 Oude basisallocaties 697.000    
TOTAAL    6.060.000 14.004.000 19.025.000 214% 

8.1.2.3 EEN HERNIEUWDE SAMENWERKING MET DE ANDERE TOPSPORTPARTNERS  

De stuurgroep en de taskforce topsport 
Het verlenen van advies aan de minister van Sport, op vraag van de minister of op eigen initiatief, minstens 
inzake de topsporttakkenlijst, inzake nieuwe strategische beleidslijnen topsport en inzake de evaluatie van de 
olympiade zijn de taken van de Stuurgroep Topsport. In het verleden waren het hoofdzakelijk de 
vertegenwoordigers van de verschillende topsportbeleidsactoren die de Stuurgroep vormden. Vanaf nu 
willen we een grotere vertegenwoordiging vanwege topsporttrainers, topsportwetenschappers, gewezen 
topsporters, ... zodat de adviezen sterker gevoed worden door het veld. 
De Task Force bereidt de subsidievoorstellen topsport voor, overlegt en coördineert tussen de verschillende 
topsportactoren inzake beleidsuitvoering, bereidt de Stuurgroep Topsport voor, overlegt over het afstemmen 
van beleidsvoorbereiding en –evaluatie op de beleidsuitvoering, verleent advies aan de minister over het 
toekennen van contracten aan topsporters (individuele nominatieve aanvragen), over het financieren van 
toptrainers (Pool van Toptrainers) en jeugdtrainers topsport (individuele nominatieve aanvragen) en over de 
besteding van alle andere werkingsmiddelen Topsport. 

De kaderovereenkomst en werkafspraken topsport 
De “werkafspraken Topsport” waarin praktische afspraken werden 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 zullen ook in 2009 verder worden gevolgd. 
Bovendien worden in de werkafspraken ook een aantal praktische afspraken vastgelegd rond informele 
overlegmomenten en permanente wederzijdse informatie-uitwisseling.  

De intentieverklaring tot samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC 
De intentieverklaring tot samenwerking - ondertekend in Juli 2007 - meldde dat het volledig concretiseren 
zou gebeuren na de Olympische Spelen. Het laatste jaar voor de Spelen werd er door beide partijen wel al 
zeer open gecommuniceerd over de ondersteuning die voor de verschillende atleten en federaties werd 
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voorzien waardoor overlap in de verschillende vormen van ondersteuning zo goed als uitgesloten was. Dit 
werd gerealiseerd door het optimale gebruik van de Task Force Topsport als overlegorgaan.  
In Peking had ik al een eerste gesprek met de voorzitter van het BOIC om nog deze legislatuur tot de 
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst te komen. Hierin zal de erkenning van het BOIC door 
de Vlaamse Gemeenschap worden opgenomen die zich zal vertalen in een grotere financiële ondersteuning 
aan het BOIC. De besteding van deze middelen zullen wel via de Task Force Topsport besproken worden.  
Tevens zal onderzocht worden of de oprichting van een Vlaamse interfederale voor topsport binnen het 
BOIC - waar de Vlaamse federaties via een aantal coördinatoren topsport of sporttechnische coördinatoren 
worden vertegenwoordigd - via deze overeenkomst kan worden geregeld. 
De VIT zal wat betreft topsportbeleid adviezen kunnen formuleren naar de Raad van Bestuur van het BOIC. 
De invulling van de transparantie en complementariteit zal gerealiseerd worden via de werkafspraken over 
de samenwerking binnen de Task Force Topsport. 

8.1.2.4 EEN BREED GAMMA AAN PROJECTEN EN ONDERSTEUNINGSINITIATIEVEN  
De projecten voor de sportwetenschappelijke begeleiding van de elitesporters en beloftevolle jongeren -
opgestart in 2007 en 2008 – zullen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  
Voor de sporten met kans op topsportsucces waarvoor de sportwetenschappelijke begeleiding nog niet kon 
geoptimaliseerd worden, zal een project, binnen of buiten de federatie, worden uitgetekend. 
Het project talentdetectie zal voor het schooljaar 2009 - 2010 al effectief ondersteuning geven bij de selectie 
van talenten en afhankelijk van het rapport dat we in het najaar krijgen over de jeugdtopsportindex zal dit 
project worden verdergezet zodat er op termijn voor alle sporten ook via dit kanaal ondersteuning kan 
gegeven worden bij de selectie van talenten en beloftevolle jongeren. 
 
Het project Carrièrebegeleiding zal voor de combinatie “topsport en studie” verder uitgewerkt worden en de 
combinatie “topsport en werk/na-carrière” moet concreet ingevuld worden. Het opleidingsproject dat de 
opleidingen “pedagogisch getuigschrift lesgevers topsportscholen” en “Trainer B en A” - al dan niet via extra 
opleidingsmodules / bijscholingen - meer moet afstemmen op de topsportnoden, zal in 2009 verder gezet 
worden wanneer het rapport positief is. In dit geval zal het project de competenties voor vier nieuwe sporten 
bepalen zodat nadien de cursussen van deze sporten door de Vlaamse Trainersschool op punt kunnen gesteld 
worden via herwerking van de cursus of extra opleidingsmodules. 
 
De nieuwe aanpak van de wielerploegen die door de Vlaamse Gemeenschap ondersteund worden, werd 
geanalyseerd. Topsport Vlaanderen is qua begeleiding van de renners een voorbeeldploeg voor het peloton. 
De werking van Jong Vlaanderen en de damesploeg werden vanuit de ervaringen van Topsport Vlaanderen 
bijgestuurd en zal volgend jaar terug geëvalueerd worden.  
Het ABCD-project jonge topsporttalenten 2012-2016 zal in 2009 – zoals voorzien in de overeenkomst - 
worden ingezet om tekorten bij de ondersteuning van de beloftevolle jongeren op te vangen. 

8.2 DE DECRETALE TOPSPORTSUBSIDIES  

8.2.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

In het decreet van 13 juli 2001 met betrekking tot de sportfederaties, is ook een facultatieve opdracht 
topsport voorzien. De unisportfederatie die een integraal topsportbeleid voert en activiteiten organiseert die 
passen in het topsportbeleid, zoals vastgelegd in de beleidsnota Sport van de Vlaamse Regering, kan hiervoor 
een aanvraag indienen.  
 
Tot op heden kan een sporttak uit categorie I tot maximaal een bedrag van 225.000 euro krijgen, een sporttak 
uit categorie II maximaal een bedrag van 150.000 euro, een sporttak uit categorie III maximaal een bedrag 
van 75.000 euro, een sporttak uit categorie IV maximaal een bedrag van 37.500 euro. 
De gehandicaptensportfederatie kreeg met de huidige uitvoeringsbesluiten maximaal een bedrag van 125.000 
euro. 
De topsporttakkenlijst en de indeling in categorieën van de Vlaamse topsportfederaties werd in 2005 
vastgelegd voor de Olympiade 2005-2008 en wijzigde in al die jaren niet. 
 
De dotatie voor de topsportfederaties werd sinds 2005 stelselmatig verhoogd. De decretale subsidiëring van 
Topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties bedraagt in 2008 5.786.000 euro (HF 41.04 B). 
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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 werden 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 Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 41 04 Dotatie Bloso decretale subsidies 

topsport 
5.786.000 100 % 

8.2.1.1 AANVULLENDE SUBSIDIES VLAAMSE UNISPORTFEDERATIES VOOR TOPSPORTSCHOLEN 
Op 25 juni 2004 hebben de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Sport, het Bloso, 
het BOIC, de BVLO, de VSF en de 3 grote Onderwijskoepels een nieuw topsportconvenant ondertekend, dat 
uitwerking kreeg vanaf 1 september 2004. De doelstelling van dit convenant is zeer talentrijke jongeren de 
kans te bieden hun sport op hoog niveau te beoefenen in combinatie met hun studies om zo een volwaardig 
diploma secundair onderwijs te behalen. 
De inrichting van bijkomende studierichtingen in combinatie met “topsport” werd hierdoor mogelijk 
gemaakt. Voor de derde graad ASO betrof het Moderne Talen – Topsport en Wiskunde – Topsport, voor de 
2e en 3e graad TSO Handel – Topsport.   
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. 
Het Topsportactieplan Vlaanderen voorziet in de uitbreiding naar de basisschool als voorbereiding op de 
topsportschool voor gymnastiek, tennis en zwemmen. Deze uitbreiding werd ten dele gerealiseerd via het 
ABCD-project (BeGold) inzake tennis en gymnastiek. Deze sporten verkrijgen sinds 2004-2005 structurele 
faciliteiten in de basisscholen voor topsportbeloften.  
Inmiddels werd ook een addendum aan het Topsportconvenant opgesteld en ondertekend, dat van kracht is 
sinds 1/5/2007, en dat voorziet in de aanstelling van een topsportschoolcoördinator per topsportschool, vrij 
van lesopdracht, die de volledige coördinatie (bovenbouw, middenschool en basisschool) uitvoert met de 
participerende sportfederaties (gebruik infrastructuur, transport, internaat, afwezigheden, planning bijlessen 
en bijwerking, planning stages, etc). 
De sportfederaties dienen ontwikkelingslijnen uit te schrijven per sporttak en sportdiscipline i.f.v. de 
selectiecriteria voor de topsportschool. Hoewel werd vastgesteld dat een aantal sportfederaties verder 
werken/progressie maken in het opstellen van de ontwikkelingslijnen, blijkt dat dit niet steeds vertaald wordt 
in aangepaste selectiecriteria.  
Het Topsportactieplan Vlaanderen stelt dat de sportfederaties op basis van deze ontwikkelingslijn de 
noodzakelijke trainingsomvang en het wekelijkse trainingsvolume dienen te bepalen voor de opleiding in de 
topsportschool. Dit zal op basis van sportspecifieke parameters moeten vastgelegd worden. Om enige kans 
op resultaat te behalen dient nog heel wat uren naschools getraind te worden. De uitbreiding met 12 uur 
training buiten het curriculum werd gerealiseerd binnen de subsidiëring van de topsportscholen.  
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Ten einde de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten is het noodzakelijk dat de 
topsportfederaties (de sportinfrastructuur van) hun topsportschool koppelen aan hun trainingscentrum. Dit 
leidt immers tot het rationeel inzetten van trainers en (para)medische staf, en staat eveneens garant voor een 
betere en vlottere communicatie en begeleiding van de andere topsporters. Een toenemend aantal 
topsportfederaties heeft inmiddels de topsportschool effectief gekoppeld aan hun trainingscentrum.  
De topsportfederaties zullen volgens het Topsportactieplan Vlaanderen meer aandacht dienen te besteden aan 
de kwaliteit en de uitstraling van de trainers werkzaam in de topsportschool. Gerenommeerde trainers zijn 
vaak een aantrekkingspool voor potentiële leerlingen/topsporters. Er zullen eveneens maatregelen dienen 
getroffen te worden om op regelmatige tijdstippen bijscholingen voor de trainers van de topsportscholen te 
organiseren.  
 
In september 2008 hebben in Vlaanderen 6 topsportscholen het nieuwe schooljaar aangevat. 729 
leerlingen/topsporters in het secundair onderwijs kregen voor het schooljaar 2008-2009 een topsportstatuut. 
Hiervan hebben 662 leerlingen/topsporters zich ingeschreven in een topsportschool. Dit zijn 100 
leerlingen/topsporters meer dan in het schooljaar 2007-2008. 375 leerlingen/topsporters waren aangesloten 
bij een erkende Vlaamse unisportfederatie. 
11 topsportfederaties participeren in het schooljaar 2008-2009 in de middenschool van een topsportschool 
(atletiek, badminton, basketbal, gymnastiek, handbal, judo, schermen, tafeltennis, tennis, volleybal en 
zwemmen). 
Verder werden er 56 statuten ‘topsportbelofte’ toegekend aan leerlingen in het basisonderwijs (gymnastiek 
36 en tennis 20). 
Niet erkende en/of niet voor topsport gesubsidieerde sportfederaties zoals de Vlaamse Ski en Snowboard 
Federatie (5 leerlingen/topsporters), de Koninklijke Belgische Voetbalbond (268 leerlingen/topsporters) en 
de Vlaamse Vereniging voor Golf (14 leerlingen/topsporters) participeren in het schooljaar met 287 
leerlingen/topsporters in een topsportschool. 
 
De begroting topsportscholen werd stelselmatig opgetrokken van 758.000 € in 2004 tot 1.621.000 € 2008 en 
(begrotingsvoorstel) 1.975.000 euro in 2009. Het aantal noodzakelijke trainers (zowel binnen als buiten de 
lesuren) werd verder per topsportfederatie vastgelegd (quotaregeling) voor de schooljaren 2006-2007 en 
2007-2008, en zal volledig volgens de geldende decretale normen gesubsidieerd worden. Inmiddels zijn de 
quota voor de volgende Olympiade goedgekeurd door de Task Force Topsport en meegedeeld aan de 
topsportfederaties.  

8.2.1.2 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. 
Het Topsportactieplan Vlaanderen stelt een verhoging voor van de decretale subsidies topsport voor de 
topsportfederaties waarbij het maximum krediet per categorie wordt verhoogd. 
In 2007 werd het krediet verhoogd met 77 duizend euro t.o.v. de begroting 2006. In 2008 werd het krediet 
met 39 duizend euro verhoogd t.o.v. de begroting 2007, teneinde beter te kunnen voldoen aan de in het 
Topsportactieplan Vlaanderen vooropgestelde en in het uitvoeringsbesluit inzake topsport opgenomen 
maximale subsidiebedragen voor alle topsportfederaties.  

8.2.1.3 AANVULLENDE SUBSIDIES VLAAMSE UNISPORTFEDERATIES VOOR DE ORANISATIE VAN 
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. 
Voor de financiering van de organisatie van deze competities is er een tegemoetkoming in de door de 
unisportfederatie gedragen kosten voor een bedrag van maximum 25.000 euro voor 
Wereldkampioenschappen, maximum 12.500 euro voor Europese Kampioenschappen en maximum 6.200 
euro voor Wereldbekerwedstrijden. Die bedragen worden jaarlijks aangepast aan het cijfer van de 
gezondheidsindex. 
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8.2.1.4 AANVULLENDE SUBSIDIES VLAAMSE UNISPORTFEDERATIES VOOR VOORBEREIDING EN 
DEELNAME VAN VLAAMSE TOPSPORTERS AAN OLYMPISCHE SPELEN, WERELDSPELEN, 
PARALYMPICS EN EYOD 
Voor de financiering van de voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, 
Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen en Wereldspelen wordt voor een niet-Olympisch jaar voor 
een totaal bedrag van minstens 248.000 euro in de hiervoor door de unisportfederaties gedragen kosten 
gegeven. In een Olympisch jaar wordt dit bedrag aan ondersteuning opgetrokken tot minstens 744. 000 euro. 
Vermits 2008 een Olympisch jaar is werd het krediet verhoogd met 500.000 euro t.o.v. de begroting 2007. 
De Olympische spelen en Paralympics 2008 vonden plaats in Beijing, wat voor een forse toename van de 
verplaatsingkosten van deelnemers en hun begeleiding heeft gezorgd.  

Voorbereiding Vlaamse topsporters met een handicap op de Paralympics 
Bij aanvang van de Olympiade 2008 bedroegen de decretale topsportsubsidies voor de VLG 62.000 euro. Er 
werd voorgesteld om het maximum subsidiebedrag voor voorbereiding en deelname aan internationale 
wedstrijden te verhogen tot 125.000 euro. Bovendien bleek het wenselijk en noodzakelijk dat de VLG, zoals 
de topsportfederaties met een topsportschool, ook aanspraak zou kunnen maken op een gesubsidieerde 
coördinator topsport. Beide zaken werden in de voorbije regeerperiode gerealiseerd. De gevraagde 
optimalisering van de voorbereiding en deelname van elitesporters met een handicap aan internationale 
wedstrijden en multidisciplinaire stages kan worden gerealiseerd via de verhoging van de decretale subsidies 
voor de VLG. Wat de trainingstechnische begeleiding betreft werd de mogelijkheid gecreëerd om toptrainers 
gehandicaptensport in de pool van toptrainers op te nemen. Actueel zijn nog geen toptrainers in de Pool van 
Toptrainers voorgesteld/opgenomen. 
Daarnaast werd in het Topsportactieplan Vlaanderen een bijkomend budget noodzakelijk geacht voor 
talentdetectie, de medisch-paramedische begeleiding van topsporters met een handicap en de aankoop van 
aangepast sportmateriaal. Op dit ogenblik kregen we van de VLG nog maar alleen de vraag om een brede 
loopband aan te schaffen voor de rolstoelatleten. De aankoop is intussen gerealiseerd. 

8.2.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

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. Op 8 december 2007 werden de resultaten van de audit toegelicht aan de verschillende 
betrokken partners. De aanbevelingen uit dit auditrapport zullen in 2009 in de praktijk worden omgezet met 
een grondige aanpassing van de uitvoeringsbesluiten bij de facultatieve opdracht topsport.  
 
Voor 2009 wordt een fundamentele stijging van de decretale subsidies Topsport doorgevoerd. Voor de 
facultatieve opdracht Topsport werd in overleg met het Departement en het Bloso, een aanpassing van het 
uitvoeringsbesluit voorzien. Binnen dit nieuwe uitvoeringsbesluit werd een aanzienlijke verhoging van de 
subsidies topsport voor de federaties doorgevoerd; de dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale 
subsidiëring van Topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties werd verhoogd naar 8.173.00 
euro (HF 41.04 B). Deze verhoging van de decretale subsidie Topsport brengt met zich mee dat de 
topsportfederaties de kans krijgen om een completere topsportwerking uit te tekenen.  
Alle evaluatiemomenten toonden aan dat de federaties over te weinig middelen beschikten om talentdetectie, 
talentontwikkeling buiten de topsportscholen, begeleiding van beloftevolle jongeren en opleiding van 
toptrainers en jeugdtrainers behoorlijk in te vullen. Met de stijging van de subsidies kunnen federaties wat 
betreft talentdetectie een netwerk uittekenen om de Vlaamse talenten tijdig te ontdekken en onmiddellijk 
correct op te vangen zodat talent alle kansen krijgt. De jongeren die momenteel niet in de topsportschool 
inschrijven omdat ze een andere studierichting volgen, in hun club beschikken over een goed programma, ... 
zullen vanaf nu ook door de federatie kunnen opgevolgd worden . Dit is van groot belang omdat elke studie 
aantoont dat maar één op vier talenten effectief in de topsportschool inschrijft. We hebben ook moeten 
vaststellen dat federaties met een groot aantal elitesporters in het verleden onvoldoende middelen hadden om 
degelijke programma's aan te bieden aan beloftevolle jongeren; via de verhoging van de subsidies topsport 
wordt ook hier ruimte gegeven aan de federaties. Op het vlak van opleiding en bijscholing van toptrainers en 
jeugdtrainers bleek bij elke evaluatie dat ook hier een te beperkt budget was om een performant aanbod te 
kunnen realiseren. De nieuwe middelen moeten de federaties in staat stellen om de sterke clubtrainers, de 
jeugdtrainers en de toptrainers beter op te leiden, bij te scholen en te ondersteunen. 
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De aangepaste uitvoeringsbesluiten bij de facultatieve opdracht topsport zullen binnenkort aan de Vlaamse 
regering worden voorgelegd. Hierin stellen we een verhoging voor van de maximale bedragen die een 
federatie kan krijgen per categorie. Ook voor de gehandicaptensportfederatie wordt een verhoging van het 
maximale bedrag voorgesteld. 
 
Om in aanmerking te komen voor subsidies dienen de topsportfederaties uiterlijk 1 december 2008 een 
beleidsplan voor de periode 2009 – 2012 en een jaaractieplan voor 2009 in te dienen. Vanaf 2009 dienen de 
jaaractieplannen ingediend te worden ten laatste op 1 september van het voorgaande jaar. 
 
Het topsportbeleid zal bovendien ook versterkt worden met een expert voor de begeleiding en ondersteuning 
van de atleten op het veld. Ik meldde al dat de rode draad door de evaluatie van het topsportbeleid van de 
voorbije jaren sturing in het veld is. De sturing dient op twee niveaus te gebeuren. Een veldsturing van de 
elitesporters en hun omkadering waarvoor we een gewezen topsporter van het hoogste niveau, die ook veel 
ervaring heeft op het gebied van people management, willen aantrekken. De andere veldsturing ligt op het 
niveau van de structuur van de federaties, talentdetectie, talentontwikkeling vóór en tijdens de 
topsportscholen, de werking van de topsportscholen en de opleiding en bijscholing van de jeugdtrainers 
topsport en de toptrainers. Het is logisch dat deze taken door de topsportmanager worden ingevuld. 
 
Deze dotatie wordt aangewend voor de aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor 
topsportscholen (1.975. 000 euro), voor de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden 
(5.255.000 euro), voor de organisatie van WK, EK en WB in Vlaanderen (368.000 euro) en voor de 
voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en 
EYOD (575.000 euro). 
Een verhoging met 2.285.000 euro t.o.v. de begroting 2008 betekent een verdere stap in de realisatie van het 
Topsportactieplan Vlaanderen. 

8.2.2.1 AANVULLENDE SUBSIDIES VLAAMSE UNISPORTFEDERATIES VOOR TOPSPORTSCHOLEN 
Voor 2009 wordt een verhoging van het krediet met 354.000 euro voorgesteld, aangezien de dotatie niet 
langer volstaat om het toegekende quotum subsidieerbare lesgevers in de topsportscholen voor het schooljaar 
2008-2009 te subsidiëren. 

8.2.2.2 AANVULLENDE SUBSIDIES VLAAMSE UNISPORTFEDERATIES VOOR VOORBEREIDING EN 
DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
Teneinde beter te kunnen voldoen aan de in het Topsportactieplan Vlaanderen vooropgestelde en in het 
uitvoeringsbesluit inzake topsport opgenomen maximale subsidiebedragen voor alle topsportfederaties wordt 
in 2009 een verdere verhoging van het krediet met 2.169.000 euro voorgesteld.  

8.2.2.3 AANVULLENDE SUBSIDIES VLAAMSE UNISPORTFEDERATIES VOOR DE ORGANISATIE VAN 
WK, EK EN WB IN VLAANDEREN 
Er wordt een verhoging van 131.000 euro gerealiseerd zodat er nog alleen voor uitzonderlijk grote 
organisaties moet beroep gedaan worden op ondersteuning vanuit Topsport Vlaanderen. 

8.2.2.4 AANVULLENDE SUBSIDIES VLAAMSE UNISPORTFEDERATIES VOOR VOORBEREIDING EN 
DEELNAME VAN VLAAMSE TOPSPORTERS AAN OLYMPISCHE SPELEN, WERELDSPELEN, 
PARALYMPICS EN EYOD 
In het post-Olympisch jaar 2009 wordt een krediet van 575.000 euro voorgesteld, wat een verlaging betekent 
met 222.000 euro t.o.v. 2008. Eigenlijk is dit t.o.v. andere post-Olympische jaren een felle stijging omdat via 
deze middelen de verhoogde ondersteuning aan het BOIC - als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Vlaamse gemeenschap en het BOIC - wordt gerealiseerd en er tevens heel wat middelen nodig zijn 
voor de Wereldspelen die in 2009 plaats hebben in  
 
Allocatie Libellé 2004 2008 2009 % 2009 t.o.v. 2004  

HF 41 04 Bijzondere dotatie Bloso 
decreet subs. topsport 

3.889.000  5.786.000 8.173.000 95% 
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8.3 DE VERSCHILLENDE TOPSPORTPROJECTEN  

8.3.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Zowel via de cel Topsport van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, als via Bloso werden de 
afgelopen jaren verschillende projecten rond Topsport georganiseerd. Wat volgt is een overzicht van de 
verschillende projecten Topsport. 

8.3.1.1 POOL VAN TOPTRAINERS 
In het Topsportactieplan Vlaanderen werd voorgesteld een pool te creëren van Vlaamse en buitenlandse 
toptrainers i.f.v. de concrete noden per sporttak voor de periode 2005-2008. 
Wat de Vlaamse toptrainers betreft werd vooropgesteld een competitief loon te voorzien (marktwaarde), 
ongeacht het tewerkstellingssysteem (detachering, loopbaanonderbreking, …) zodat de beste (internationale) 
toptrainers kunnen opgenomen worden in deze pool. Deze toptrainers zorgen voor de optimale omkadering 
van de beloftevolle jongeren en elitesporters voor de voorbereiding op topsportprestaties. De toptrainers in 
de pool krijgen de bijkomende opdracht om de permanente trainingstechnische begeleiding te doen van 
trainers A en niet gediplomeerde toptrainers in de betrokken sporttakken (sportfederaties). 
De aanwerving van 13 binnenlandse en buitenlandse toptrainers werd inmiddels gerealiseerd. 12 van de 13 
toptrainers werden aangesteld i.f.v. de voorbereiding van Vlaamse topsporters op selectie en deelname aan 
de Olympische Spelen van 2008. Eén toptrainer is aangesteld i.f.v. de voorbereiding van Vlaamse 
shorttrackers op de Olympische winterspelen van 2010. 
Alle contracten lopen af in 2008. Na evaluatie dienen deze al dan niet verlengd te worden i.f.v. nieuwe 
doelstellingen op de Olympische Spelen van 2012 (en winterspelen van 2010), met tussendoelen op EK, WK 
en wereldbekerwedstrijden in 2009, 2010 en 2011.  
 
Daarnaast werd voor vier Vlaamse (top)sportfederaties een trainer voor de betrokken elitesporters 
gefinancierd, zonder evenwel het label “toptrainer” toe te kennen. 

8.3.1.2 POOL VAN JEUGDTRAINERS TOPSPORT 
In het Topsportactieplan Vlaanderen werd tevens voorzien in de financiering van jeugdtrainers topsport (60 
voltijdse equivalenten). De taken van de jeugdtrainers topsport binnen dit tewerkstellingsproject zijn: 
De noodzakelijke opleiding en begeleiding verzorgen van de getalenteerde jongeren op basisschoolniveau 
en/of in de eerste graad van het secundair onderwijs. 
Begeleiding van de sportclubs in de regio inzake noodzakelijke basisopleiding, door het ter beschikking 
stellen van meerjarige opleidingsprogramma’s en specifieke bijscholingen (clinics) voor gediplomeerde 
trainers in de clubs. 
Talentdetectie door scouting van jongeren in de clubs, als voorbereiding op selectie voor de topsportgerichte 
basisopleiding door de sportfederatie/topsportschool. 
N.a.v. de bilaterale gesprekken topsport werden de noden per sportfederatie in 2007 en 2008 verder in kaart 
gebracht. In 2008 werd 500.000 euro voorzien om dit project op te starten vanuit de werkingsmiddelen van 
het departement Cultuur. Hiermee kon reeds 10,45 VTE ingevuld worden.  

8.3.1.3 DE OPLEIDING EN BIJSCHOLING VAN TRAINERS I.F.V. BEGELEIDING VAN 
ELITESPORTERS EN BELOFTEVOLLE JONGEREN 
In het Topsportactieplan Vlaanderen werd voorgesteld om voor trainers B, trainers A en niet-gediplomeerde 
toptrainers van de topsportfederaties, alsook voor de trainers van de topsportscholen, clinics (bijscholingen) 
te organiseren over sportspecifieke en trainingstechnische onderwerpen. Deze clinics worden 6 maal per jaar 
georganiseerd waarbij gerenommeerde trainers uit het buitenland kunnen ingeschakeld worden. Daarnaast 
zal voor trainers van de topsportfederaties de mogelijkheid gecreëerd worden om gespecialiseerde clinics in 
het buitenland te volgen. De afdelingen Topsport en Sportkaderopleiding van het Bloso zullen de 
interessante en sportspecifieke clinics in het buitenland detecteren en hierover de nodige informatie ter 
beschikking stellen van de topsportfederaties. De VTS heeft in 2007 de “procedure voor de ondersteuning 
van clinics georganiseerd door topsportfederaties in het kader van het Topsportactieplan Vlaanderen” 
uitgeschreven en kenbaar gemaakt. Op heden heeft enkel de GymFed hierop ingespeeld met een 
(goedgekeurde) aanvraag. 
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Daarnaast diende de VTS werk te maken van het opstellen en implementeren van de ontwikkelingslijn per 
sporttak. De ontwikkelingslijn geeft de verschillende ontwikkelingsfasen weer die dienen doorlopen te 
worden om het niveau van elitesporter te bereiken. Deze ontwikkelingslijn vormt de basis van ondermeer het 
trainingsprogramma in de sportfederatie en de clubs, van de VTS-opleiding van trainers en van het 
topsportervolgsysteem i.f.v. talentdetectie. Er werd vooropgesteld dat in een eerste fase de 
ontwikkelingslijnen uitgewerkt zouden worden van de topsportfederaties met een topsportschool. Nadien 
konden de andere topsportfederaties aan bod komen. De afdeling Topsport zal nauw betrokken worden bij 
het opstellen en evalueren van deze ontwikkelingslijnen. De uitwerking van dit actiepunt werd uitgesteld 
totdat de prestatielijn door de betrokken sportfederaties in overleg met de afdeling topsport, de 
topsportmanager en het BOIC is vastgelegd. Nadien zal in relatie hiermee de ontwikkelingslijn in functie van 
de sportkaderopleiding uitgeschreven worden. 

8.3.1.4 CARRIÈREBEGELEIDING ELITESPORTERS, BELOFTEVOLLE JONGEREN EN LEERLINGEN 
TOPSPORTSCHOOL 
Federaties en trainers focussen vooral op de sportieve invulling van de carrière van een atleet. 
Wetenschappelijk onderzoek en de ervaring van Australië, UK, Frankrijk, Nederland, ... toonden dat er 
betere resultaten worden behaald wanneer er ook voldoende aandacht wordt besteed aan de niet-sportieve 
facetten van de carrière van een atleet. In deze topsportlanden wordt de carrièrebegeleiding ingevuld door 
een afzonderlijk project buiten de sporttechnische begeleiding en federatie. 
 
Atleetbegeleiding richt zich tot leerlingen/topsporters, beloftevolle jongeren (vanaf 18 jaar), elitesporters en 
ex-topsporters en omhelst studiebegeleiding, carrièrebegeleiding, persoonlijke ontwikkeling/ontwikkeling 
van leefstijlvaardigheden en na-topsportcarrièrebegeleiding tijdens de carrière als leerling topsporter, de 
carrière als student topsporter, de carrière als tewerkgestelde bij de Vlaamse Gemeenschap (of andere 
tewerkstelling), de na-topsportcarrière (de periode tot tewerkstelling en integratie in de niet-sportwereld) met 
specifieke en aanvullende aandacht voor de transfer naar een andere sport (a) wanneer succes uitblijft bij de 
eerste sportkeuze en/of (b) na een eerste succesvolle sportcarrière. 
 
De atleetbegeleiding richt zich echter ook op het begeleiden en/of sturen van de trainer(s)/coach(es) en de 
Coördinator Topsport, het begeleiden en/of sturen van leefomgeving van de atleet en de samenwerking met 
sportpsycholoog/mentaal begeleider. 
 
De focus van het project dat in 2007 werd opgestart, is gelegd op het begeleidingstraject “topsport en studie”. 
In 2008 wordt het luik “topsport en studie” verder uitgebouwd en de Task Force topsport adviseerde om het 
luik “topsport en werk / na-carrière” op te starten. 
Voor dit begeleidingsproject werd in 2008 een bedrag van 130.000 euro uitgetrokken. 

8.3.1.5 PARTICIPATIE IN HET ABCD-PROJECT “JONGE TOPSPORTTALENTEN – OLYMPISCHE 
SPELEN 2012-2016” 
Op 30/4/2004 werd een overeenkomst ondertekend tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap 
(ministers Bart Somers en Marino Keulen), de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap  en 
het BOIC om het gemeenschappelijk project “Jonge topsporttalenten – Olympische spelen 2012-2016” op te 
starten. Inmiddels is dit project bekend onder de naam en het logo “BeGold” (persconferentie ABCD van 
27/11/2007). Dit project heeft als doel de financiering van specifieke projecten op het vlak van talentdetectie, 
talentontwikkeling en talentbegeleiding van jonge topsporttalenten met het oog op de Olympische Spelen 
2012/2016. In dit project wordt een gemeenschappelijke “pot” aangelegd, waarin de Nationale Loterij, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en het BOIC participeren. 
De Vlaamse sportfederaties, de Waalse sportfederaties, de sportfederaties van de Duitstalige gemeenschap, 
alsook de nationale sportbonden en de partners in ABCD kunnen projecten indienen. De ABCD-commissie 
beoordeelt de projecten en beslist over het bedrag, de aard en de periode van financiering. 
Op 30/11/2004 werd het project officieel voorgesteld aan de Vlaamse sportfederaties, de Waalse 
sportfederaties, de sportfederaties van de Duitstalige gemeenschap, de nationale sportbonden en werden de 
finaliteit, de basisfilosofie, de voorwaarden voor financiering en de procedure voor het indienen van 
projecten meegedeeld. 
In 2008 werden Be Gold-projecten van Vlaamse sportfederaties gefinancierd voor Gymnastiek (180.000 
euro), Zwemmen (120.000 euro), Roeien (80.000 euro), Tafeltennis (70.000 euro), Tennis (150.000 euro 
voor het schooljaar 2007-2008), Volleybal (120.790 euro), Ski (30.000 euro voor het seizoen 2007-2008),  
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Wielrennen (bi-communautair project voor 330.000 euro), Judo (108.000 euro), Triatlon (70.000 euro), 
Kunstschaatsen (25.000 euro), Shorttrack (25.000 euro) en Atletiek (63.000 euro).  

8.3.1.6 PROJECTEN TER ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN DE VLAAMSE 
TOPSPORTFEDERATIES 
Een groot deel van de basisexpertise rond topsportbegeleiding en topsportondersteuning is 
sporttakoverschrijdend. Talentdetectie, talentontwikkeling, plannen en periodiseren, mentale begeleiding, 
krachttraining, blessurepreventie, voedingsbegeleiding, rughygiëne en houdingsperceptie, etc. zijn 
voorbeelden waarvan de basisexpertise over verschillende sporttakken heen gelijklopend is, en waarbij de 
begeleiding en ondersteuning in eerste instantie sporttakoverschrijdend kan en moet aangeboden worden.  
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.  
Andere sportwetenschappelijke begeleiding werd gegeven via sporttakoverkoepelende projecten zoals 
hypoxietraining en acclimatisatie en via sportspecifieke projecten zoals het zwemproject. 

Bewegingsplatform 
In 2007 werd het project Bewegingsplatform opgestart, waarbinnen drie zelfstandige trainingsexperten de 
begeleiding van de topsportfederaties door de andere zelfstandigen ondersteunen op het vlak van 
bewegingsanalyse, rughygiëne, houdingsperceptie en –sturing en planning en periodisering. Het ontbreekt de 
begeleiders van (kandidaat) topsporters in de topsportfederaties immers vaak aan expertise om de adviezen 
correct in de praktijk te brengen.  
 
In 2008 werden basisdocumenten om de werking van het Bewegingsplatform en de samenwerking met de 
topsportfederaties (trainers en begeleiders) te sturen opgesteld rond krachttraining bij volwassen topsporters, 
krachttraining bij prepuberale kinderen en planning en periodisering van de fysieke voorbereiding.  
 
Er werd voornamelijk samengewerkt met de Vlaamse Atletiekliga (spurtdisicplines), Vlaamse Triatlon en 
Duatlonliga, Vlaamse Zwemfederatie en de Vlaamse Schermbond. Ook verzorgde het Bewegingsplatform 
specifieke aspecten van de begeleiding van een aantal Vlaamse topsporters in de aanloop naar de 
Olympische Spelen.  

Digitale beeldvorming en bewegingsanalyse 
Digitale beeldvorming is een onmisbaar element geworden in de moderne sporttak- en lichaamsspecifieke 
begeleiding van topsporters, zowel op sporttechnisch als op (para)medisch vlak. Vier Vlaamse 
topsportfederaties (Vlaamse Tennisvereniging, Vlaamse Volleybalbond, Vlaamse Badmintonfederatie en 
Vlaamse Tafeltennisliga) werden uitgerust met spitstechnologisch materiaal en know-how om visuele 
feedback (in digitale vorm) te leren gebruiken, verwerken en beoordelen aan de hand van 
referentiebeeldmateriaal dat in een databank opgeslagen wordt. Dit stelt hen in staat om digitale 
beeldvorming optimaal aan te wenden bij de begeleiding vanaf de instap in het topsporttrainingsprogramma. 
Dit project vergt een belangrijke investering in digitale technologie en software, naast een intensieve 
opleiding (4 maanden) en blijvende (‘verankerde’) praktijkgerichte sturing. 

Medisch-paramedische begeleiding 
Binnen het project ‘Letselpreventie/performance-stability’ kregen de paramedici en medici (sportartsen en 
sportkinesitherapeuten) werkzaam binnen de sportfederaties en topsportscholen kregen specifieke 
bijscholingen in het opstellen van een persoonlijk motorisch bilan en het opstellen en begeleiden van een 
blessurepreventie-programma van (kandidaat) topsporters. Dit gebeurde aan de hand van de internationaal 
hoog aangeschreven opleiding Performance-stability, via aanvullende bijscholingen, via individuele 
bijsturing in de praktijk en bijsturing in groep door een domeinexpert met jarenlange ervaring.  

91 Stuk 1904 (2008-2009) – Nr. 1



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport – 2009 88 

Binnen het project ‘Rughygiëne/Houdingsperceptie’ werden trainers en (para-)medici progressief geschoold 
over algemene bijsturing van de houding in de sportspecifieke setting naar het inbouwen van rughygiëne en 
houdingsperceptie in de sportspecifieke trainingsopbouw.  
Binnen de werking van een topsportschool worden de beschikbare sportkinesitherapeuten vaak belast met het 
uitvoeren van routinematige sportverzorging, handelingen zoals het aanleggen van een eenvoudige tape, het 
gebruik van ijs, het verzorgen van een schaafwonde,… In het proefproject ‘Sportverzorging/Letselregistratie’ 
werd een sportkinesitherapeut met jarenlange expertise ter beschikking gesteld van één topsportschool voor 
het uitvoeren van sportverzorging, met aandacht voor het educatieve aspect: leerlingen/topsporters en 
trainers worden deze technieken aangeleerd, zodat ze de basishandelingen van sportverzorging zelf kunnen 
uitvoeren. Daarnaast voerde deze sportkinesitherapeut ook letselregistratie uit, om de letselpreventie binnen 
de topsportscholen op basis van sportspecifieke gegevens te kunnen bijsturen. Het project werd uitgebreid in 
het schooljaar 2007-2008 naar een tweede topsportschool en stond vanaf 2007 ter beschikking van de 
topsportschool Wilrijk.  

Digitale trainingsagenda  
Sinds het schooljaar 2004-2005 wordt in samenwerking met een externe softwarefirma een digitale 
trainingsagenda ingezet t.b.v. leerlingen/topsporters en individuele topsporters. Met dit instrument kunnen ze 
online trainingen opmaken en de dagelijkse feedback van de (leerlingen)topsporters opvolgen.    

Topsportervolgsysteem 
Het Topsportervolgsysteem stelt topsportfederaties in staat relevante gegevens in de ontwikkeling van 
topsporters (prestaties, testresultaten, lichaamskenmerken, seizoensindeling, informatie over begeleiders, 
opname in nationale selecties, …) op te volgen en te vergelijken met normwaarden en met de gegevens van 
andere (kandidaat) topsporters (vb. internationale elite). Dit stelt hen in staat (kandidaat) topsporters 
gerichter te gaan detecteren en hun ontwikkeling gerichter te sturen. 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.  
In 2008 werd de ontwikkeling van het Topsportervolgsysteem beëindigd. Op basis van een 
behoeftenbepaling en een proof-of-concept opgeleverd in 2006 werd in 2007 gestart met de bouw van het 
online softwarepakket. In 2008 gebeurde verdere analyse, ontwikkeling, testing en bijsturing van het pakket.  

Mentale begeleiding  
Vanaf het moment waarop de doorgedreven topsportgerichte training start tot het einde van de 
topsportloopbaan, worden (potentiële) topsporters en hun trainers/coaches onder prestatiedruk geplaatst. 
Mentale begeleiding maakt dan ook integraal deel uit van de optimale begeleiding van leerlingen/topsporters, 
beloftevolle jongeren en elitesporters. Alle (potentiële) topsporters en hun trainers/coaches moeten in functie 
van de specifieke noden, toegang hebben tot begeleiding door een sportpsycholoog. Vermits duidelijk de 
tendens bestaat dat kinderen steeds vroeger aan topsportgerichte training deelnemen, zal de nood aan het 
mentale aspect van de topsportbegeleiding progressief toenemen.  
Binnen het project kunnen topsportfederaties beroep doen op een doctor in de sportpsychologie met ruime 
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. De werking van de lokale sportpsychologen wordt ook financieel 
ondersteund.  

Plannen en periodiseren 
Dit project zal de Vlaamse topsportfederaties helpen om de optimale ontwikkelingslijn van potentiële 
topsporters te omschrijven en om methoden tot “individualiseren” van die ontwikkelingslijn in kaart te 
brengen door inzicht bij te brengen in optimale trainingsbelasting (volume, intensiteit) en de meest geschikte 
trainingsdynamiek (spreiding, variatie, supercompensatie).  
De expertise rond correct plannen en periodiseren zal ter beschikking gesteld worden van de directe 
begeleidingsgroep van de (potentiële) topsporters. Hierdoor kunnen getalenteerde jongeren reeds vroeg in 
hun carrière de correcte attitudes met betrekking tot plannen en periodiseren verwerven. Dit moet enerzijds 
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leiden tot een volledig ontplooien van het individueel talent, anderzijds moet de potentiële topsporter steeds 
beter gaan presteren op het ogenblik van belangrijke wedstrijden. 
Vanuit een inventarisatie van de sporttechnische en sportfysiologische kenmerken van de (potentiële) 
topsporters per sporttak wordt het topsportprofiel ontwikkeld. De topsportfederaties worden gemotiveerd en 
geholpen om de voor hun sporttak relevante fysieke belasting te omschrijven, te kwantificeren en te 
inventariseren.  
Tevens worden de topsportfederaties ondersteund om databanken met ontwikkelingsgegevens van jonge 
talenten aan te leggen, mede d.m.v. gebruik van een digitale trainingsagenda, databanken met gegevens van 
hun eigen topsporters en van andere internationale topsporters aan te leggen, en om die databanken te 
gebruiken, te actualiseren en desgevallend bij te sturen. 

Screening talentdetectie- en talentontwikkelingsprogramma’s van de federaties 
Op basis van de doorlichting van de topsportfederaties in verband met talentdetectie en talentontwikkeling, is 
vastgesteld dat verschillende topsportfederaties kampen met dezelfde problemen. Zo ontbreekt het de 
topsportfederaties vaak aan mankracht om de talentdetectie en –ontwikkeling optimaal uit te voeren op het 
terrein. De sportfederaties hebben enerzijds behoefte aan mankracht, bijkomende expertise en ondersteuning 
om de visie van de sportfederatie inzake talentdetectie en –ontwikkeling te verfijnen en anderzijds aan 
bekwame (jeugd)trainers om het plan mee te operationaliseren en uit te dragen naar de clubs en om het 
detectie en ontwikkelingsproces vanuit de sportfederatie te ondersteunen, op te volgen en te sturen. Bij 
interne evaluatie van het project Talentdetectie en het ontwikkelde werkinstrument bleek dat het onder de 
huidige vorm (aan de hand van een uitgebreide bevraging) een te zware belasting vormde voor de 
topsportfederaties. Daarom werd besloten geen nieuwe topsportfederaties te bevragen, maar de focus te 
verleggen naar het adviseren en bijstaan van de topsportfederaties op het vlak van talentdetectie in de 
praktijk.  

Platform van toptrainers / Vlaams Coachesplatform 
In het Topsportactieplan Vlaanderen wordt bepaald dat er een platform dient te worden opgericht ten 
behoeve van de toptrainers van de sportfederaties, de tewerkgestelde toptrainers en jeugdtrainers topsport 
i.f.v. relevante kennis- en expertise-uitwisseling. Ter voorbereiding van de vergaderingen van het platform 
van toptrainers zullen regelmatig expertmeetings georganiseerd worden, waarin beperkte groepjes trainers en 
andere experts specifieke onderwerpen behandelen en op papier zetten. 
Op 27 september 2006 werd een eerste workshop georganiseerd in het kader van het platform van 
toptrainers. Op 16 december 2006 werd het Platform van Toptrainers, inmiddels herbenoemd tot “Vlaams 
Coaches Platform” officieel geïnstalleerd tijdens de Dag van de Trainer (VTS-organisatie). In 2007 en 2008 
werden 3 sessies georganiseerd.  

Hoogte- en klimaatkamer 
Binnen Topsport ABC, het Topsportbegeleidingscentrum van de K.U.Leuven, werd – met de steun van het 
Vlaamse topsportbeleid - een hoogte- en klimaatkamer geïnstalleerd voor topatleten. De trainingskamer 
wordt aangewend voor trainingen op hoogte (hypoxietraining) en in warme en vochtige omstandigheden 
(acclimatisatietraining).  
De trainingsruimte werd officieel in gebruik genomen op 26 maart 2007. Bij de start waren het vooral de 
atleten van wielrennen, triatlon, atletiek, kajak en schermen die er intensief gebruik van maakten. Naarmate 
de Olympische Spelen van Peking naderden, werd de trainingskamer door zo wat alle geselecteerde atleten 
optimaal benut. Eliteatleten van de Vlaamse Overheid kunnen volledig gratis gebruik maken van deze 
trainingskamer. In 2007 werd voor de bouw een bedrag van 102.540 euro uitgetrokken. Vanaf 2008 volstaat 
het bedrag van 6.900 euro voor het jaarlijkse onderhoud. 

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 in 
tal van disciplines een prestatiebepalende factor zijn.  
TopsportABC aan de FaBeR K.U.Leuven beschikt over de nodige expertise om dit probleem up-to-date en 
met de nodige praktijkervaring (transfer onderzoek - veld) aan te pakken. Dankzij de subsidiëring kan deze 
dienstverlening aangeboden worden aan een bredere groep van Vlaamse atleten en bovendien op een meer 
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gestructureerde basis en met een nauwgezette follow-up in het veld. Aldus kan de voorbereiding op 
belangrijke competities geoptimaliseerd worden. 
In het kader van dit project worden het schema voedingssupplementen en rehydratatie – recuperatie op 
individuele basis op punt gesteld bij de Vlaamse atleten.   
In 2007 en 2008 werd dit probleem dan ook op een gestructureerde manier en op individuele basis aangepakt 
bij de Olympisch geselecteerden. Eliteatleten van de Vlaamse Overheid kunnen van dit project volledig 
gratis gebruik maken. In 2008 werd hiervoor een bedrag van 76.050 euro uitgetrokken. 

8.3.1.7 SPORTSPECIFIEKE PROJECTEN TER ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN DE 
VLAAMSE TOPSPORTFEDERATIES 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding roeien 
De bedoeling van dit project was om de sportfysiologische- en trainingsbegeleiding binnen de roeisport te 
optimaliseren door gebruik te maken van biomechanische analyse van het roeien (techniek- en stijlanalyse, 
meting en evaluatie van het krachtverloop tijdens de roeihaal en veranderingen in bootsnelheid tijdens de 
roeihaal te objectiveren) om zo tot betere prestaties te komen. Bovendien zijn biomechanische parameters 
van belang voor het samenstellen van een ploegboot (zelfde stijl, techniek en krachtverloop), alsook om de 
roeistijltechniek te optimaliseren.  
Omwille van het ontslag van Dirk Crois – toptrainer roeien op het moment dat het project van start moest 
gaan - had het geen zin om het project op te starten. Het budget voorzien in 2007 werd dan ook niet 
uitbetaald. Het is echter wel de bedoeling om het project - na de aanstelling van een nieuwe fulltime trainer – 
op te starten wanneer de federatie het in haar beleidsplan topsport opneemt.  

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding kajak 
De kajakkers werden o.a. ondersteund op het vlak van trainingsmethodiek, periodisering, tapering, voeding 
en ergogene procedures (hypoxietrainingen) en dit via een project waarbij de universiteiten van  Leuven en 
Gent samenwerkten. 
Alle doelstellingen van het project werden bereikt. Er was vanwege de atleten en Carlos Prendes (trainer uit 
de pool van toptrainers) geen vraag naar mentale training. Aan dit project werd een budget  van 40.000 euro 
besteed. 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding judo 
De sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van de elitesporters, beloftevolle jongeren en 
topsportschool leerlingen uit het judo kon een stuk professioneler en meer sportspecifiek aangepakt worden. 
Dit hebben we gerealiseerd via een op maat uitgetekend project dat gestuurd wordt door BEST het 
keuringscentrum van de VUB. Hiervoor is in 2008 een bedrag van 92.800 euro uitgetrokken. 
Er was nood om de multidisciplinaire begeleiding op basis van wetenschappelijke ondersteuning vanuit een 
multidisciplinaire begeleidingscommissie en een dagelijkse begeleiding door een plaatselijk team van experts 
nieuw leven in te blazen. De successen die judo tot op heden heeft behaald, verantwoorden het project ten 
zeerste. 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding triatlon 
Ook voor triatlon kon de sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van de elitesporters, 
beloftevolle jongeren en topsportschool leerlingen een stuk professioneler en meer sportspecifiek aangepakt 
worden. Dit hebben we gerealiseerd via een op maat uitgetekend project. Hiervoor is in 2008 een bedrag van 
95.531,00 euro uitgetrokken. 
Het project buigt de traditionele aanpak om in een multidisciplinaire aanpak met aandacht voor fysiologische 
screening, trainingsbegeleiding, voedingsbegeleiding, mentale begeleiding, blessurepreventie en medisch 
curatieve begeleiding. 
Bij de jeugd ligt de prioriteit op het optimaliseren van de bewegingskwaliteit. Bij de atleten uit de juniorkern 
en TSS gaat de aandacht naar basisvaardigheden op fysiek, technisch, mentaal en voedingsvlak. Er is 
uiteraard ook aandacht voor (blessure)preventief werk. Bij de atleten uit de transitperiode en de elites focust 
de begeleiding op prestatiemaximalisatie. Atleten die een letsel hebben opgelopen kunnen terecht bij een 
sportarts voor de eerste lijnszorg en eventuele doorverwijzing naar specialisten. 
Het project is in het najaar van 2007 op volle toeren gaan draaien. De voorziene begeleiding werd tot op 
heden steeds aangeboden. De resultaten werden erg positief geëvalueerd.  
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Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding zwemmen 
Ook voor zwemmen werd een op maat uitgetekend project ontwikkeld. Hiervoor is in 2008 een bedrag van 
147.168 euro uitgetrokken. 
Centraal in het project staat dat elke atleet maximaal moet presteren. Daarom zal getraind moeten worden op 
een zo efficiënt mogelijke wijze en deze wijze van training zal voor elke atleet verschillen. Het komt er dus 
op aan om voor elke atleet een detectiesysteem te ontwikkelen zodat voor haar/hem de meest efficiënte 
manier van training getraceerd kan worden. 
Aangezien de zwemprestatie van een zwemmer door heel wat verschillende factoren wordt bepaald, zullen 
deze factoren in meer of mindere mate in het trainingsproces aan bod komen.  
 Met dit project proberen we de multifactoriële impact op de zwemprestatie te ontwarren om zodoende tot 
een rationeel maar ook praktijkgericht multidisciplinair begeleidingsmodel te komen. 
Het project is pas half 2007 opgestart. In 2008 draaide het op volle toeren. De finale evaluatie is voorzien 
voor eind 2009.  

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding volleybal 
De trainingshoeveelheden van de programma’s van de federatie binnen de topsportschool en de 
beloftenteams worden steeds omvangrijker. Tot op heden was de sportmedische en sportwetenschappelijke 
begeleiding echter nog niet volledig mee geëvolueerd waardoor de kwetsuurgevoeligheid van de spelers 
verhoogde. Met dit project wordt zowel de kwetsuurpreventie als de kwetsuurbegeleiding geoptimaliseerd. 
Hiervoor werd in 2008 66.720 euro uitgetrokken.  

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van de wielerploegen 
Topsport Vlaanderen 
Vlaanderen ondersteunt drie wielerploegen: 
• Topsport Vlaanderen (continentale profploeg) 
• Jong Vlaanderen (continentale ploeg) 
• Damesteam Vlaanderen. 

 
Ondanks alle inspanningen om de trainingsbegeleiding te verbeteren, moesten we zowel in 2006 als in 2007 
vaststellen dat de ploegen niet in staat zijn om dit zonder ondersteuning te realiseren. Daarom werd een 
project uitgewerkt met prof. Peter Hespel (KU Leuven) dat Topsport Vlaanderen en Damesploeg Vlaanderen 
volledig zou opvangen. Jong Vlaanderen heeft de trainingsbegeleiding in 2008 – omwille van de link met 
Silence Lotto – via de Pro Tour-ploeg ingevuld. 
De doelstellingen van dit begeleidingsproject is om de renners / rensters: 
• te screenen 
• te voorzien van optimale periodisering (in overleg met ploegleiding) 
• individueel te begeleiden (tijdens ploegtrainingen en stages)  
• continu op te volgen via digitaal dagboek 
• en om ploegbegeleiders en de individuele begeleiders van de renners / rensters optimaal te 

ondersteunen zodat ze de renners / rensters kunnen begeleiden bij het uitvoeren van de individuele 
trainingsschema’s. 

Het project is gestart bij de voorbereiding van het seizoen 2008. De begeleiding verliep volledig volgens 
plan. De resultaten van de renners spreken voor zich. De rensters hebben qua resultaten niet de zelfde sprong 
gemaakt maar we mogen niet vergeten dat de grootste talenten van de ploeg wel nog erg jong zijn. 
Voor het project werd  in 2008 een bedrag van 120.000 euro uitgetrokken. 

Project optimale fietspositie 
Het is essentieel om in het kader van de optimalisatie van prestaties bij wielrenners en triatleten de 
fysiologische en biomechanische aspecten van de fietsprestatie gelijktijdig en op een geïntegreerde wijze te 
kunnen evalueren. Het doel van het ‘totaal fietsproject’ is dan ook om de binnen TopsportABC reeds 
aanwezige know-how in verband met fietsprestaties verder uit te bouwen, met de bedoeling om op een 
termijn van maximaal 2 jaar een functioneel systeem te hebben dat het mogelijk maakt om in één enkele 
testsessie een vrij compleet prestatieprofiel van een renner/triatleet op te maken en hieruit doelgerichte 
trainingsadviezen en/of adviezen voor herpositionering op de fiets te formuleren. 
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In de periode 2007 – 2008 wordt dit ‘totaal fietsproject’ afgerond, met als eindproduct een uniek testsysteem 
dat toelaat om,  door middel van een eenmalige testprocedure, gelijktijdig de uithouding,  de maximale 
trapkracht,  de traptechniek, en de fietspositie (~luchtweerstand) te evalueren met het oog op optimalisatie 
van het trainingsproces en het prestatievermogen bij wielrenners en triatleten.  
Het project optimale fietspositie (2007 – 2008) is het laatste element dat moet uitgewerkt worden van het 
totale fietsproject. Het eindrapport wordt eind december 2008 verwacht. 

Project “Olympisch boksen” 
In 2007 werd gestart met het natrekken of er in Vlaanderen Olympisch bokstalent aanwezig is. De federatie 
is erg gericht op het professioneel boksen en het duurde even alvorens de commissie van het Olympisch 
boksen voldoende ruimte kreeg om het project samen met het erkend keuringscentrum Athlete’s care te 
mogen uitbouwen. Intussen hebben we 3 jongens en 1 meisje met het talent om te mikken op 2012 (jongens 
inclusief OS en meisje EK en WK) gedetecteerd, en 3 jongens met potentieel voor 2016. De selectie 
gebeurde in nauwe samenwerking met Michel Van Halderen – verantwoordelijke voor het boksproject van 
het Nederlands Olympisch comité en Athlete’s Care zodat we zowel een garantie hebben over de 
bokstechnische kwaliteiten als de medische en fysieke eigenschappen.  
In 2008 werd 40.000 euro toegekend aan dit project. Het vervolg zal afhankelijk zijn van de evaluatie 2008. 

Project “Fond en Halve Fond” 
In en vooral buiten de atletiekwereld blijft de discussie over het al dan niet haalbare in de nummers van fond 
en halve fond. De sportieve directie van de VAL blijft volhouden dat het een probleem van planning en 
periodisering is en daarom hebben we hen via dit project de kans gegeven om een specialist aan te stellen die 
de persoonlijke trainers van de verschillende atleten moet bijstaan bij de planning en de periodisering en de 
trainingen in het veld moet opvolgen. Via regelmatige rapportering kunnen we dan uiteindelijk achterhalen 
wat wel en niet mogelijk is in de verschillende nummers van deze disciplines. In 2008 werd 50.000 euro 
ondersteuning toegekend aan dit project.  

Project “Atletiek Vlaanderen” 
De Vlaamse atletiekliga moet - omwille van het grote aantal elitesporters - zo goed als alle decretale 
topsportsubsidies besteden aan elitesporters. 
Met het project Atletiek Vlaanderen bieden we, binnen de verschillende disciplines van de atletieksport, een 
kans aan beloftevolle jongeren en aan fond en halve fond. De elitesporters die via de decretale 
topsportsubsidies worden ondersteund, worden ondergebracht in het contingent Bloso-GESCO’s, de atleten 
van Atletiek Vlaanderen worden ondergebracht in het contingent van het departement CJSM. Daar waar de 
contracten vroeger deels via het departement werkgelegenheid en deels via het dept CJSM werden 
afgesloten, worden ze vanaf 2008 via een budgetoverheveling allemaal via het functioneel bevoegd 
departement CJMS geregeld. Dit garandeert een meer coherente, efficiënte en betere aansturing op sportieve 
resultaten. Naast de gesco-contracten werd voor dit project in 2008 een werkingssubsidie van 135.000 euro 
uitgetrokken. In juli werd – in overleg mat de Atletiek Vlaanderen – gestart met de evaluatie. Atletiek 
Vlaanderen heeft haar evaluatiedocument begin oktober overgemaakt en op basis daarvan wordt de verdere 
ondersteuning bepaald. 
 

Project “Beach Volleybal Vlaanderen” 
Liesbet Mouha en Liesbeth Van Breedam zijn twee profspeelsters die beslist hadden het zaalvolleybal te 
ruilen voor beach volleybal. Zij hebben alles op alles gezet om een selectie voor de Olympische Spelen in 
Peking 2008 af te dwingen. Wat hen trouwens is gelukt. In 2008 maakten ze een enorme sprong op de 
wereldranking. Beide speelsters kregen een tewerkstellingscontract en er werd een bedrag van 30.000 euro 
als ondersteuning van het training- en competitieprogramma gegeven.  

Project “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 gedeeltelijk zelf uitbouwde nog verder uit te bouwen waardoor succes 
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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. In het najaar wordt het 
project op basis van de prestaties van Karin en de jongeren geëvalueerd. Hiervoor werden in 2008 vier 
tewerkstellingscontracten en een werkingsbedrag van 72.500 euro uitgetrokken. 

Project “Olympische ploegsporten” 
Voor elke Olympische ploegsport werd het traject dat leidt naar deelname van een nationale ploeg (heren 
en/of dames) aan EK, WK en OS duidelijk in kaart gebracht. De reële verwachtingen/mogelijkheden inzake 
het doorlopen van dit traject, moeten de basis zijn voor het jaarlijks actieplan topsport voor de Olympische 
ploegsporten. Een nationale ploeg die op een bepaald moment op schema zit in een traject dat kan leiden tot 
deelname aan en presteren op EK, WK of OS, komt in aanmerking voor specifieke topsportondersteuning in 
het kader van het Topsportactieplan Vlaanderen. In 2007 werd een specifieke bijkomende financiering 
gerealiseerd voor basketbal (dames) en volleybal (dames en heren), die op dat moment nog op het traject 
zaten voor selectie voor de OS 2008. Jaarlijks zal dergelijke financiering in overweging genomen worden 
voor ploegsporten met realistische ambities op selectie voor de OS 2012. 
Om nationale ploegen de kans te geven om zich optimaal voor te bereiden als team in de meerjaren aanloop 
naar een EK, WK of OS, moet in specifieke periodes de nodige ruimte worden gecreëerd in de nationale en 
internationale wedstrijdkalender van de clubs. Het is aan de Belgische koepelfederatie, desgevallend de liga 
van topclubs en de Vlaamse en Waalse sportfederaties in de betrokken sporttak om hierover de nodige 
akkoorden te sluiten in overleg met de internationale federatie.  
In het Topsportactieplan Vlaanderen werd bepaald dat 15 van de 60 VTE betrekkingen in het 
tewerkstellingsproject voor jeugdtrainers voorbehouden zouden worden voor de ploegsporten. Omwille van 
de beperkte middelen werd dit niet gerealiseerd. In 2008 werden de eerste aanstellingen van jeugdtrainers 
topsport gefinancierd, waaronder 2 VTE voor van de Vlaamse Volleybalbond.  
 
Voor de uitvoering van de verschillende topsportprojecten werden in 2008 volgende middelen voorzien: 
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 Stand van uitvoering 

begroting 2008 
HF 11 02 Wedden en toelagen topsport 2.097.000 90 % 

HF 12 01 Allerhande uitgaven topsport 2.560.000 100% 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor topsporters en 
ondersteunend 

200.000 93% 

HF 33 01 Subsidies initiatieven topsporters  2.915.000 100% 

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 3.470.000  95% 

8.3.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

De uitvoering van het Topsportactieplan zal in 2009 door Bloso en de topsportmanager worden verder gezet 
door: 
 
• Het optimaliseren en professionaliseren van de topsportstructuur binnen de topsportfederaties; 
• Het verder uitwerken van het 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 verder uitwerken van het 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); 
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De verdere uitbouw van de projecten van 2008: 
 
• De sporttakoverschrijdende projecten hypoxietraining, acclimatisatie, voeding en 

voedingssupplementen; 
• De sportspecifieke projecten voor de sportwetenschappelijke ondersteuning van kajak, judo, triatlon, 

zwemmen, volleybal en wielrennen; 
• Nieuwe sporttakoverschrijdende en sportspecifieke sportwetenschappelijke begeleidingsprojecten i.f.v. 

de evaluatie van deze olympiade;  
• Vertaling topsportprojecten van het Wetenschappelijk Steunpunt Sport naar de trainers (75.115 euro) 
• Talentdetectie – Project met de U Gent (255.367 euro) 
• Jeugdtopsportindex  
• Wielerploeg Topsport Vlaanderen (360.000 euro) 
• Wielerploeg Jong Vlaanderen (125.000 euro) 
• Wielerploeg Ladies Vlaanderen (35.000 euro) 
• Atletiek Vlaanderen 
• Beach volleybal Vlaanderen 
• Eventing Vlaanderen 
• Olympisch boksproject 
• Fond en halve fond 
• Projecten om de sportspecifieke competenties van de Trainer A en B en de topsportschooltrainer te 

omlijnen en de opleiding te verbeteren.(100.000 euro) 
 
Daar waar het reeds bepaald kon worden, geef ik de ondersteuning die voor 2009 reeds voorzien is. Voor alle 
andere projectmatige ondersteuning moeten we op de beleidsplannen van de federatie en de budgettering 
daarvan wachten (1 december 2008) om te kijken wat naast de verhoogde topsportsubsidies nog moet 
voorzien worden om een compleet sportspecifiek topsportbeleid te realiseren.. 
 
Hierna de prognoses voor 2009 per project. 

8.3.2.1 POOL VAN TOPTRAINERS 
I.f.v. de evaluatiegesprekken met de betrokken trainers van de pool, hun atleten en federaties zal beslist 
worden om het contract al dan niet te verlengen. 
Het feit of de atleet nog in staat is om aan de top te presteren en of de federatie een concreet programma rond 
de discipline van de trainer van de pool uitbouwt, zal uiteraard van doorslaggevend belang zijn. 

8.3.2.2 POOL VAN JEUGDTRAINERS TOPSPORT 
De meeste federaties hebben hun jeugdtrainer topsport van de pool pas daadwerkelijk doen starten op 1 
september 2008 of later waardoor het project nog niet in een fase van evaluatie is. 
 
De doelstellingen: 
• De noodzakelijke opleiding en begeleiding verzorgen van de getalenteerde jongeren op 

basisschoolniveau en/of in de eerste graad van het secundair onderwijs. 
• Begeleiding van de sportclubs in de regio inzake noodzakelijke basisopleiding, door het ter 

beschikking stellen van meerjarige opleidingsprogramma’s en specifieke bijscholingen (clinics) voor 
gediplomeerde trainers in de clubs. 

• Talentdetectie door scouting van jongeren in de clubs, als voorbereiding op selectie voor de 
topsportgerichte basisopleiding door de sportfederatie/topsportschool. 

zijn ook van die aard dat ze blijvend zijn en gekoppeld moeten worden aan het al dan niet behouden van de 
federatie binnen de selecte groep van topsportfederaties. 

 
In 2009 worden – als gevolg van de aangepaste uitvoeringsbesluiten topsport - de middelen voor de pool van 
jeugdtrainers topsport van het Departement CJSM overgeheveld naar het Bloso. De pool zal in 2009 
beschikken over een budget van 600.000 euro. De mogelijkheden via het project Be Gold blijven uiteraard 
bestaan en door de grote verhoging van de subsidies topsport, krijgen federaties ook via deze weg kansen om 
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jeugdtrainers aan te stellen wanneer mocht blijken dat de nieuwe topsportmiddelen best hierop worden 
ingezet. 

8.3.2.3 DE OPLEIDING EN BIJSCHOLING VAN TRAINERS I.F.V. BEGELEIDING VAN 
ELITESPORTERS EN BELOFTEVOLLE JONGEREN 
Alle mogelijkheden die in 2008 werden aangeboden aan federaties en trainers voor de opleiding en 
bijscholing van de omkadering van elitesporters, beloftevolle jongeren en talenten blijven bestaan.  
 
Het aantal bijscholingsmomenten van het Vlaams Coaches Platform mag in 2009 opgedreven worden en van 
zodra het project “Trainerscompetenties” de nodige informatie aanlevert, kunnen de eerste cursussen via de 
denkcel van de Vlaamse Trainersschool worden aangepast. Na het pilootproject van 2008 waarin judo aan 
bod kwam, zullen er in 2009 vier nieuwe sporten worden geanalyseerd.  

8.3.2.4 CARRIÈREBEGELEIDING ELITESPORTERS, BELOFTEVOLLE JONGEREN EN LEERLINGEN 
TOPSPORTSCHOOL 
Het deelproject “topsport en studie” draait op volle toeren; meer en meer topsport-studenten 
(topsportschoolleerlingen en studenten hoger onderwijs) maken gebruik van het project en voelen de 
ondersteuning via het project als een grote meerwaarde. 
In 2009 moet het deelproject “topsport – werk / na-carrière” opgestart worden. Van zodra er een geschikte 
medewerker voor deze functie wordt gevonden, zal de projectleider prof. Paul Wylleman (VUB) dit 
deelproject opstarten. 
Hiervoor is in 2009 190.000 euro voorzien. 

8.3.2.5 PARTICIPATIE IN HET ABCD-PROJECT “JONGE TOPSPORTTALENTEN – OLYMPISCHE 
SPELEN 2012-2016” 
De projecten die in 2008 ondersteuning krijgen worden na positieve evaluatie verder gezet. Nieuwe projecten 
kunnen ten alle tijden ingestuurd worden wanneer het project en de beloftevolle jongeren voldoen aan de 
criteria. 

8.3.2.6 PROJECTEN TER ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN DE VLAAMSE 
TOPSPORTFEDERATIES 

Sporttakoverschrijdende projecten van de afdeling topsport van het Bloso 
De projecten bewegingsplatform, digitale beeldvorming en bewegingsanalyse, medisch-paramedische 
begeleiding ( ‘Letselpreventie/performance-stability’, ‘Rughygiëne/Houdingsperceptie’en ‘routinematige 
sportverzorging’), digitale trainingsagenda, mentale begeleiding, plannen en periodiseren blijven uiteraard 
ter beschikking van de federaties met een topsportschool. I.f.v. de noden worden de verschillende projecten 
aangepast, uitgebreid, ... en dit steeds op basis van de evaluatiemomenten met de federaties en de betrokken 
trainers. 

Screening talentdetectie- en talentontwikkelingsprogramma’s van de federaties 
In 2008 werd dit project al op hold gezet (te mankrachtrovend) en in 2009 zal het niet heropgestart worden. 
Er dient eerst afgewacht te worden welk effect het talentdetectieproject met de U Gent op de werking van de 
federatie heeft. 

Topsportervolgsysteem 
In 2009 zullen er een aantal federaties worden betrokken bij proefprojecten. Het gaat dan eerder om de 
werking van dit performante opvolgsysteem te testen aan de praktijk. Op termijn moet dit systeem alle 
gegevens van talenten, beloftevolle jongeren en elitesporters verzamelen zodat de opvolging van deze 
sporters zowel administratief als sporttechnisch kan geoptimaliseerd worden. 

Platform van toptrainers / Vlaams Coachesplatform 
De uitdaging van het VCP ligt zeker in het doen stijgen van het aanbod aan bijscholingen, het aantrekken van 
buitenlandse sprekers en het optrekken van de participatie van de trainers betrokken bij de begeleiding van 
Vlaamse talenten, beloftevolle jongeren en elitesporters. 
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Hoogte- en klimaatkamer 
Dit project in samenwerking met de KU Leuven  heeft in 2008 al op volle toeren gedraaid. Niemand twijfelt 
nog aan het nut van dit project; nu de atleten er de weg naar hebben gevonden en de trainers er de 
meerwaarde van kennen, zal de trainingskamer voor deze atleten een belangrijk element blijven voor de 
voorbereiding op grote internationale competities. Eliteatleten en beloftevolle jongeren van de Vlaamse 
Overheid kunnen volledig gratis gebruik maken van deze trainingskamer.  
In 2009 moet naast het jaarlijkse onderhoud ook ondersteuning gegeven worden voor een fulltime 
begeleider. In totaal is een bedrag van 75.000 euro voorzien. 

Voeding en voedingssupplementen 
Dit project dient in 2009 verder gezet te worden. Dit domein vraagt permanente opvolging van atleten maar 
ook van de evoluties op het vlak van voedingssupplementen. 
Hiervoor zal een bedrag van 77.200 euro voorzien worden. 

8.3.2.7 SPORTSPECIFIEKE PROJECTEN TER ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VAN DE 
VLAAMSE TOPSPORTFEDERATIES 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding roeien 
Op dit ogenblik heeft de roeifederatie nog geen fulltime coach aangeduid. Het project kan dus nog niet 
opnieuw opgestart worden.  

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding kajak 
Niemand twijfelt nog aan de kwaliteit van het project. Het is nu aan de federatie om de 
sportwetenschappelijke ondersteuning i.f.v. het volgende kajakseizoen in haar beleidsplan op te nemen. De 
ondersteuning zal ofwel via de verhoogde topsportsubsidies gebeuren ofwel via extra werkingsmiddelen en 
dit afhankelijk van het budget nodig om de programma’s van de elitesporters en beloftevolle jongeren correct 
in te vullen. 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding judo 
De invulling van de sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van de elitesporters, beloftevolle 
jongeren en topsportschool leerlingen uit het judo moet voor de volgende olympiade in het beleidsplan 
topsport van de federatie worden opgenomen. Het spreekt voor zich dat inhoudelijk verder zal gewerkt 
worden op basis van de ervaringen en resultaten van de eerste periode. Of het budget gedragen wordt via de 
verhoogde subsidies topsport of via extra werkingsmiddelen, zal bepaald worden door de programma’s die 
de elitejudoka’s en de beloftevolle jongeren moeten afwerken. Ook dit moet blijken uit het beleidsplan 
topsport van de federatie. 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding triatlon 
Het project is in het najaar van 2007 op volle toeren gaan draaien.  
De invulling van 2007 en 2008 heeft aangetoond de juiste te zijn en de triatlonfederatie heeft al beslist om de 
ingeslagen weg verder te zetten. Sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding blijft natuurlijk een 
materie die kort moet opgevolgd worden omdat onderzoek dikwijls erg snelle evoluties met zich meebrengt. 
Of het budget gedragen wordt via de verhoogde subsidies topsport of via extra werkingsmiddelen, zal 
bepaald worden door de programma’s die de elitesporters en de beloftevolle jongeren moeten afwerken. Ook 
dit moet blijken uit het beleidsplan topsport van de federatie. 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding zwemmen 
Ook dit project heeft aangetoond haar doelstellingen te kunnen realiseren. De multidisciplinaire groep van de 
zwemfederatie evalueert momenteel het project met de bedoeling om de volgende stap al te kunnen zetten. 
Of het budget gedragen wordt via de verhoogde subsidies topsport of via extra werkingsmiddelen, zal 
bepaald worden door de programma’s die de elitesporters en de beloftevolle jongeren moeten afwerken. Ook 
dit moet blijken uit het beleidsplan topsport van de federatie. 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding volleybal 
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Dit project is pas in 2008 op gang getrokken en dient gewoon verder uitgetekend te worden volgens het 
dossier dat werd ingediend om de eerste financiering te kunnen verkrijgen. Of het budget gedragen wordt via 
de verhoogde subsidies topsport of via extra werkingsmiddelen, zal bepaald worden door de programma’s 
die de elitesporters en de beloftevolle jongeren moeten afwerken. Ook dit moet blijken uit het beleidsplan 
topsport van de federatie. 

Project sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van de wielerploegen 
Topsport Vlaanderen 
De invulling van het project Topsport Vlaanderen (continentale profploeg) was in 2008 reeds perfect en moet 
gewoon verder gezet worden. 
De sportmedische en sportwetenschappelijke begeleiding van Jong Vlaanderen (continentale ploeg) en het 
damesteam Vlaanderen zal vanaf 2008 volledig volgens het programma van Topsport Vlaanderen worden 
begeleid.  

Project optimale fietspositie 
Het eindrapport wordt eind december 2008 verwacht. In 2009 zal het programma dat met dit project werd 
gerealiseerd dus in de praktijk kunnen gebruikt worden voor de verschillende disciplines van wielrennen en 
triatlon. 

Project “Olympisch boksen” 
I.f.v. de evaluatie in het najaar van 2008 zal bepaald worden of er al dan niet voldoende talent aanwezig is en 
of het project al dan niet moet verder gezet worden via de zaterdagtrainingen (talentdetectie en 
talentontwikkeling) en / of  moet uitgebreid worden tot een fulltime programma omdat de topsporters voor 
2012 en 2016 echt over voldoende talent beschikken. 

Project “Fond en Halve Fond” 
Dit project is pas op volle toeren beginnen draaien in de laatste helft van 2008 waardoor het project pas in 
2009 kan geëvalueerd worden. De Vlaamse Atletiekliga heeft dit project wel volwaardig ingebed in haar 
topsportbeleidsplan zodat het maximale kansen krijgt. 

Project “Atletiek Vlaanderen” 
Atletiek Vlaanderen heeft haar evaluatiedocument begin oktober overgemaakt. In grote lijnen komt het er op 
neer dat het accent van het project nog meer op de begeleiding van de beloftevolle jongeren wordt gelegd. In 
uitzonderlijke gevallen wordt er voor fond en halve fond afgeweken van deze leeftijdscategorie omdat deze 
disciplines erg specifiek moeten benaderd worden. 
Op basis van het evaluatiedocument van Atletiek Vlaanderen zal de Task Force Topsport een advies 
formuleren. De verdere ondersteuning zal uiteraard pas nadien bepaald kunnen worden. 

Project “Beach Volleybal Vlaanderen” 
Aangezien Liesbet Mouha en Liesbeth Van Breedam nog een groeimarge hebben naar de Olympische Spelen 
van 2012; is het logisch dat het project verder ondersteund wordt. De tewerkstellingscontracten van beide 
meisjes zijn reeds verlengd en de ondersteuning van het programma zal bepaald worden binnen het 
beleidsplan topsport van de volleybalfederatie. 

Project “Eventing Vlaanderen” 
Het project heeft aangetoond dat de extra ondersteuning van Karin Donkers meer dan nodig is om te kunnen 
blijven concurreren met de top van de wereld. De goede resultaten van Karin na de Olympische Spelen 
waardoor ze terug op de 6e plaats van de wereldranking komt (ze was door de voorbereiding op de 
Olympische Spelen weggezakt tot de 28e plaats) hadden niet mogelijk geweest mocht het team van het 
project haar paarden thuis niet hebben blijven verzorgen en trainen. 
De doelstellingen van de talenten worden maar door één ruiter behaald. Vincent Martens heeft zijn eigen 
carrière tijdens de voorbereiding op de OS en de OS moeten offeren voor Karin. De evaluatie is eind 
september 08 opgemaakt. Op basis van het evaluatiedocument zal de Task Force Topsport een advies 
formuleren. De verdere ondersteuning zal uiteraard pas nadien bepaald kunnen worden. 
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Project “Olympische ploegsporten” 
De evaluatiegesprekken met de federaties moeten duidelijk maken welke afspraken ze hebben kunnen maken 
met hun topspelers van de nationale ploegen. Bij ploegsporten wordt de kans op succes uiteraard bepaald 
door het al dan niet kunnen beschikken over de topspelers die dikwijls in buitenlandse competities 
meedraaien en niet altijd de kans krijgen om zich ter beschikking te stellen van de nationale ploegen. 
 
Op basis van deze gesprekken zullen de sporten worden bepaald waarmee een Olympisch ploegsportproject 
kan opgestart worden. De damesteams in volleybal, basketbal en beachvolleybal zijn de meest voor de hand 
liggende keuzes maar ook alle andere mogelijkheden zullen onderzocht worden. 
 
De realisatie van deze verschillende topsportprojecten zal gebeuren met middelen voorzien op volgende 
begrotingsallocaties: 
 
Allocatie Libellé 2004 2007  2009 % 2009 t.o.v. 

2004/2007 

HF 11 02 Wedden en toelagen  400.000 2.145.000 436 % 

HF 12 01 Allerhande uitgaven 
topsport 

 2.308.000 2.058.000 -10,8 % 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor 
topsporters en 
ondersteunend 

 100.000 203.000 103 % 

HF 33 01 Subsidies initiatieven 
topsporters  

 2.315.000 2.685.000 16 % 

HF 41 07 Dotatie Bloso topsport 1.474.000 3.419.000 3.330.000 -2,6 % 

8.4 DE TEWERKSTELLINGSCONTRACTEN 

8.4.1 Terugblik op voorbije regeerperiode 

8.4.1.1 TEWERKSTELLINGSPROJECTEN VOOR TOPSPORTERS 

Tewerkstellingscontracten Topsporters via Bloso 
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 bekommernis werd het tewerkstellingsproject Topsport (GECO project met maximum premie) 
opgestart in Bloso en uitgebreid tot een totaal contingent van 43 voltijdse equivalenten.  
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. Immers, de finaliteit en het 
uitgangspunt van dit project is een kader creëren waarbij de topsporter gedurende een aantal jaren zich in de 
beste omstandigheden kan voorbereiden om topprestaties te leveren. Dit topsportproject biedt dus geen 
oplossing voor het fameuze “zwarte gat” waarin topsporters na hun sportcarrière dreigen terecht te komen.  
Via dit tewerkstellingsproject werden in 2008 39 Vlaamse Topsporters binnen Bloso tewerkgesteld. 

Tewerkstellingscontracten Topsporters via het Departement CJSM 
Vanaf januari 2008 werden de tewerkstellingscontracten die Werk toekende aan topsportprojecten 
overgeheveld naar het Departement CJSM. In 2008 was hiervoor een bedrag van 2.097.000 euro op HF 
11.02 B voorzien. Hiermee werden via het departement CJSM nog eens 71 topsporters tewerkgesteld binnen 
o.a. de Vlaamse wielerploegen, Atletiek Vlaanderen, Eventing Vlaanderen en Beachvolleybal Vlaanderen. 
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Ondersteuning programma’s topsporters met tewerkstellingscontract 
Deze ondersteuning wordt ofwel via de federaties ingevuld (decretale subsidies of werkingsmiddelen 
topsport) ofwel via de werkingsmiddelen die aan de vzw’s van het betrokken project worden toegekend. 

Verloning topsporters en return topsporters aan visibiliteit 
Over het toekennen van tewerkstellingscontracten voor topsporters op basis van het niveau van de atleet in 
plaats van volgens diploma en het belonen van prestaties op belangrijke competities met een premie, bleek 
met de vakbonden geen akkoord te vinden. Jammer want – op uitzonderingen na – blijkt de topsportwereld 
daar echt wel vragende partij voor te zijn omdat verloning op basis van diploma’s uiteraard geen enkel 
verband heeft met de te leveren prestaties door topsporters.  
 
Ik gaf in 2005 aan het Bloso de opdracht om in de contracten die met de topsporters werden afgesloten 
specifieke voorwaarden op te nemen met betrekking tot de visibiliteit van Vlaanderen. Bij de start van deze 
Olympiade zullen deze voorwaarden nog verder bekeken worden; de atleten met een tewerkstellingscontract 
en de federaties zullen uitdrukkelijk gevraagd worden om het Vlaams topsportbeleid qua visibiliteit zo goed 
mogelijk te ondersteunen. 
Bij de contracten via het Departement CJSM is het logo van Topsport Vlaanderen op alle trainings- en 
wedstrijdkledij aangebracht. 

8.4.1.2 HET 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, bijvoorbeeld door het 
spreiden van één studiejaar over twee academiejaren, of een cyclus van twee studiejaren over drie 
academiejaren. 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 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, succesvol te voltooien en uitzicht te krijgen op een latere succesvolle beroepscarrière.  
Deze topsporters/studenten van de categorie elitesporters 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%). De betrokken onderwijsinstelling, die de noodzakelijke studie- en 
examenfaciliteiten verleent, krijgt een bedrag van 3.000 euro voor de studiebegeleiding. Het BOIC voorziet 
voor deze topsporters/studenten voor hun topsportprogramma een budget van 20.000 euro per 
topsporter/student per academiejaar. 
 
Het Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs werd uitgebreid tot de categorie Beloftevolle Jongeren sinds 
het academiejaar 2004-2005. Deze topsporters/studenten ondertekenen een arbeidscontract met het Bloso, 
waarbij de wedde sinds 1/1/2006 100% bedraagt van het barema D, in een deeltijdse tewerkstelling (50%). 
De betrokken onderwijsinstelling, die de noodzakelijke studie- en examenfaciliteiten verleent, krijgt een 
bedrag van 3.000 euro voor de studiebegeleiding. Het BOIC geeft voor deze topsporters/studenten van de 
categorie Beloftevolle Jongeren voor hun topsportprogramma een budget van 7.200 euro per 
topsporter/student per academiejaar. 
 
In het academiejaar 2007-2008 werden 12 topsporters/studenten (7 Elitesporters en 5 Beloftevolle Jongeren) 
in dit project opgenomen.  
 
Voor het geheel van deze tewerkstellingsmaatregelen zijn de middelen opgenomen binnen volgende 
begrotingsallocaties.  
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Allocatie Libellé 2008 % uitvoering begroting 
2008 

HF 11 02 Wedden en toelagen topsport 2.097.000 90 % 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor 
topsporters en ondersteunend 

200.000 93 % 

8.4.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

8.4.2.1 TEWERKSTELLINGSPROJECTEN VOOR TOPSPORTERS 

Tewerkstellingscontracten Topsporters via Bloso 
Het contingent van 43 VTE blijft ter beschikking van topsporters die voldoen aan de criteria. Na iedere 
olympiade worden alle topsporters met tewerkstellingscontract geëvalueerd en op basis van hun 
toekomstmogelijkheden al dan niet terug aangesteld. 

Tewerkstellingscontracten Topsporters via het Departement CJSM 
In 2009 is er een budget van 2.145.000 euro op de allocatie 11.02 waarmee - net zoals in 2008 - elitesporters, 
beloftevolle jongeren en hun omkadering kunnen aangesteld worden binnen Vlaamse projecten zoals de 
Vlaamse wielerploegen, Atletiek Vlaanderen, ... 

Ondersteuning programma’s topsporters met tewerkstellingscontract 
Ook in 2009 zal de ondersteuning ofwel via de federaties ingevuld worden (decretale subsidies of 
werkingsmiddelen topsport) ofwel via de werkingsmiddelen die aan de vzw’s van het betrokken project 
worden toegekend. Door de verhoging van de subsidies topsport zullen federaties nog beter kunnen 
ondersteunen. 

Verloning topsporters  
Het toekennen van tewerkstellingscontracten voor topsporters op basis van het niveau van de atleet in plaats 
van volgens diploma en het belonen van prestaties op belangrijke competities met een premie, blijft een heet 
hangijzer. Het Vlaams parlement vroeg op 9 oktober 2008 om nog eens na te trekken of er alsnog een 
oplossing kon gezocht worden. Alle betrokken partijen zullen in 2009 nog eens rond de tafel geroepen 
worden. 

Return topsporters aan visibiliteit 
Bij de evaluatiegesprekken n.a.v. de start van de nieuwe Olympiade zal er met iedere federatie en atleet met 
een tewerkstellingscontract uitdrukkelijk gevraagd worden op welke manier het Vlaams topsportbeleid qua 
visibiliteit kan ondersteund worden. 
Bij de contracten via het Departement CJSM is het logo van Topsport Vlaanderen op alle trainings- en 
wedstrijdkledij aangebracht. Hier hoeft niet naar een nieuwe vorm van return gezocht te worden. 

8.4.2.2 HET TOPSPORTSTUDENTENPROJECT HOGER ONDERWIJS 
Op dit ogenblik onderzoekt het Bloso of de atleten niet op een andere manier kunnen ondersteund worden. 
We hebben moeten vaststellen dat de topsporter-studenten ondanks alle financiële inspanningen nog niet 
optimaal ondersteund worden. Het is de bedoeling om een formule te vinden waardoor de kosten verbonden 
aan de combinatie topsport en studie gedragen worden die nodig zijn om zowel topsport als studie optimaal 
in te vullen. 
 
In 2009 is hiervoor 350.000 euro voorzien. 
 
De budgetten voor de realisatie van de verschillende tewerkstellingsprojecten topsport zijn in 2009 voorzien 
binnen volgende begrotingsallocaties: 
 

Stuk 1904 (2008-2009) – Nr. 1 104



Bert Anciaux Beleidsbrief Sport – 2009 101 

Allocatie Libellé 2004 2007  2009 % 2009 t.o.v. 
2004/2007 

HF 11 02 Wedden en toelagen  400.000 2.145.000 436 % 

HF 12 02 Allerhande uitgaven voor 
topsporters en 
ondersteunend 

 100.000 203.000 103 % 

8.5 DE ONDERSTEUNING VAN TOPSPORTEVENEMENTEN 

8.5.1 I. Terugblik voorbije regeerperiode 

Vlaanderen wil zich blijven profileren als regio waar sport een belangrijke sociale en maatschappelijke rol 
vervult. Topsportevenementen kunnen hierin met deze visie voor ogen een aanzienlijk aandeel hebben, 
vermits ze enthousiasmeren en mobiliseren om aan sport te doen. Vele van de activiteiten die zich in de 
sportwereld aankondigen, worden georganiseerd door particuliere initiatiefnemers. In de mate dat deze 
activiteiten kaderen binnen de doelstellingen van de beleidsnota Sport, kan financiële ondersteuning worden 
verleend vanwege de Vlaamse overheid. De initiatieven dienen zowel een Vlaams, nationaal en bovenlokaal 
als een internationaal karakter te hebben. 
Door ondersteuning van belangrijke internationale sportevenementen en EK en WK’s kunnen onze Vlaamse 
topsporters en jong opkomend talent zich in Vlaanderen meten met buitenlandse toppers en in eigen land 
internationale ervaring opdoen. Topsport zorgt tevens voor een grote uitstraling van Vlaanderen in het 
buitenland, waardoor een positieve economische return vanuit het buitenland voor Vlaanderen wordt 
verzekerd. 
 
In 2008 werden 9 unisportfederaties binnen het decreet en de facultatieve opdracht Topsport gesubsidieerd 
voor de organisatie van 2 Wereldkampioenschappen, 5 Europese kampioenschappen en 19 
Wereldbekerwedstrijden. 
 
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 werden 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.  
 
Binnen HF 33.01 B werden in 2008 in totaal 59 evenementen ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• KBC Indoor  
• KBC Nacht van de Atletiek 
• Memorial Van Damme 
• World Cup Gymnastics 
• Kerstjumping Mechelen 
• Vlaams Feest van de Paardensport 
• Europese Campagne van 

landskampioenen en bekerwinnaars 
in zaalsporten  

• Ronde van Vlaanderen 
• Gent-Wevelgem  
• Wereldbekerveldritten en 
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Superprestigecircuit 
• Electrabel Paralympicx 

 
Voor deze steun aan topevenementen werd bovenop de subsidiëring voor WK’s en EK’s die voorzien is 
binnen het federatiedecreet, in 2008 een bedrag van 1.157.400 euro besteed van de in totaal 2.915.000 euro 
die op HF 33.01 aanwezig is .  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 33.01 Subs. Initiatieven Topsport 2.915.000 100 % 

8.5.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Ook in 2009 zullen we voor het toekennen van subsidies voor topsportevenementen dezelfde strenge criteria 
blijven hanteren. We merken 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. Evenementen die het topsportbeleid van de federatie sterk ondersteunen zullen – net als in 2008 – 
ondersteuning krijgen. Dikwijls gaat het om beloftevolle jongeren die via deelname een eerste stap op de 
internationale ladder kunnen zetten. 
 
In 2009 wordt voor deze initiatieven een totaal bedrag van 1.100.000 euro voorzien binnen HF 33.01.B  
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9 INVESTEREN IN SPORTINFRASTRUCTUUR ALS 
BELANGRIJKE RANDVOORWAARDE VOOR SPORT 

De aanwezigheid van voldoende, kwaliteitsvolle en nabije sportinfrastructuur is een belangrijke 
randvoorwaarde die moet worden ingevuld om mensen aan te zetten om aan sport te doen. Uit onderzoek 
blijkt echter dat Vlaanderen, ondanks de inspanningen die de jongste jaren geleverd werden door zowel de 
Vlaamse, provinciale als gemeentelijke overheden, kampt met een structureel en periodiek tekort aan 
overdekte en openlucht sportinfrastructuur. Daarnaast staan ook de bestaande sportaccommodaties onder 
druk. Nationale en internationale sportfederaties leggen immers steeds meer sporttechnische criteria op 
inzake sportinfrastructuur, de overheid hanteert strenge eisen inzake milieu, volksgezondheid, veiligheid en 
klantencomfort en ook de burger stelt steeds meer kwaliteitseisen.  
Via een gericht en planmatig Vlaams sportinfrastructuurbeleid worden enerzijds via verschillende 
ondersteuningsmechanismen impulsen gegeven voor de realisatie of renovatie van sportinfrastructuur die 
eigendom is van de lokale overheden, van sportclubs of van andere sportactoren. Anderzijds wordt er ook fel 
geïnvesteerd in de renovatie en exploitatie van de eigen sportcentra van de Vlaamse Gemeenschap die de 
IVA-Bloso beheert voor sportkampen, trainingen, stages en wedstrijden van federaties, sportclubs, 
sportdiensten en topsporters. Een derde set van maatregelen wil een meer efficiënt gebruik van de 
infrastructuur of een optimale informatieverlening rond de aanwezige sportinfrastructuur realiseren.  
 
Voor het geheel van de beleidsmaatregelen rond sportinfrastructuur werd tijdens de hele legislatuur een 
aanzienlijk budget vrijgemaakt. Van 2004 tot 2009 zijn de middelen voor de realisatie van nieuwe en de 
renovatie van bestaande sportinfrastructuur gestegen van 4.129.000 euro naar 8.991.000 euro. Omdat de 
investeringen via het FFEU in deze berekening niet zijn meegeteld, ligt de reële ondersteuning nog een stuk 
hoger. Wanneer we daarbij ook de investeringswaarde die wordt gegenereerd door het Vlaamse 
Sportinfrastructuurplan rekenen, dan kunnen we spreken van een meer dan sterke inhaalbeweging rond 
sportinfrastructuur in Vlaanderen.  
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009  t.o.v. 2004 

4.129.000 4.782.000 4.855.000 5.442.000 7.168.000 6.706.000 2.577.000 63% 
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Evolutie beleidskredieten Infrastructuur 2004 - 2009
+63%
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9.1 HET VLAAMS SPORTINFRASTRUCTUURPLAN 

9.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Hoewel de nood aan sportinfrastructuur zeer hoog is, blijkt 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 weinig 
kwaliteitsvolle infrastructuur beschikken om – al dan niet in clubverband – hun favoriete sport 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 
plan 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 vragen om na te denken over hun lange termijn beleid inzake sportinfrastructuur. Bovenop dit decreet 
wilden we echter ook een financiële duw in de rug realiseren voor nieuwe sportinfrastructuur. Daarom 
werkten we het ambitieuze Vlaams Sportinfrastructuurplan uit, dat door middel van alternatieve financiering 
sportinfrastructuur zal realiseren voor een totale investeringswaarde van 225 miljoen euro. Dit is de grootste 
investering ooit inzake sportinfrastructuur in Vlaanderen.  
 
De alternatieve financiering bestaat uit een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), waarbij 
verschillende projecten per deeldomein (eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden, kunstgrasvelden) 
worden geclusterd en in de markt geplaatst. De multifunctionele sportinfrastructuurprojecten worden 
individueel in de markt geplaatst. Na selectie van de private partners wordt er voor elk deeldomein en per 
multifunctioneel sportinfrastructuurproject een private projectvennootschap (SPV) opgericht. Deze 
projectvennootschap zal dan een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintenance) aangaan met het 
geselecteerde lokale bestuur. 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 gebruiksrecht of beschikbaarheidsvergoeding. Het lokale bestuur krijgt een jaarlijkse 
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tussenkomst van maximaal 30% van deze beschikbaarheidsvergoeding van de Vlaamse Regering en dat 
gedurende de hele looptijd van de overeenkomst.  
Op 14 mei 2008 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende een inhaalbeweging in 
sportinfrastructuur via alternatieve financiering goed. Dit decreet vormt het wettelijk kader voor het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan: het decretaal vastleggen van het subsidiëringsmechanisme voor sportinfrastructuur 
gekoppeld aan de methode van publiek-private samenwerking. Het decreet biedt een kader om op 
middellange termijn het globale tekort aan sportinfrastructuur weg te werken. De mogelijkheid wordt dus 
open gelaten om later een inhaalbeweging voor andere types infrastructuur te realiseren.  
Het besluit ter uitvoering van dit decreet, dat op 18 juli 2008 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering, regelt een eerste inhaalbeweging, die zich concentreert op volgende types sportinfrastructuur: 
kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden en multifunctionele sportcentra. Op die 
manier zal gedurende de komende 3 jaar sportinfrastructuur gerealiseerd worden voor een totale 
investeringswaarde van 225 miljoen euro. Daarmee zal het tekort aan sportinfrastructuur voor 35% 
weggewerkt zijn. 
Tegen midden oktober zullen alle aanvraagdossiers ingediend en eventueel herbevestigd zijn. Volgens de 
vooropgestelde planning zal de selectieadviescommissie in oktober 2008 de aanvraagdossiers beoordelen en 
haar advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering. Tegen midden november zal de Vlaamse Regering de 
geselecteerde lokale overheden bekendmaken voor 60 kunstgrasvelden, 50 sporthallen, 5 zwembaden en, 
afhankelijk van de investeringswaarde, 4 tot 8 multifunctionele sportcentra. 
 
Voor de realisatie van dit Vlaams Sportinfrastructuurplan werden in 2008 volgende budgetten voorzien: 
 
Allocatie Libellé 2008 Stand van uitvoering 

2008 
HF 12 34 B Werkingsmiddelen sportinfrastructuur 1.344.000 100 % 

HF 41 12 B Dotatie samenwerking sportfacilitator 140.000 100 % 

 

9.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Het eerste project dat zal worden gerealiseerd zijn de 40 kunstgrasvelden en de 2 multifunctionele centra. In 
november 2008 zal dan ook een mandaatovereenkomst voorgelegd worden aan de gemeenten die 
geselecteerd zijn voor de eerste cluster van 40 kunstgrasvelden. De aankondiging van de aanbesteding van de 
eerste cluster van 40 kunstgrasvelden en een tweetal multifunctionele sportcentra is voorzien voor eind 2008. 
Tegen het voorjaar van 2009 zal de gunning van die eerste cluster van 40 kunstgrasvelden en van de 2 
multifunctionele centra rond zijn en kunnen de werken aanvangen. Tegen het najaar moeten de 40 
kunstgrasvelden gerealiseerd zijn en start de periodieke betaling van de beschikbaarheidsvergoeding. 
Vanaf 2009 worden op de sportbegroting de nodige middelen voorzien voor het uitbetalen van de 30% 
tussenkomst van Vlaanderen in de beschikbaarheidsvergoeding van de verschillende infrastructuurprojecten 
(220.000€). Daarnaast wordt er ook 500.000€ voorzien voor de beschikbaarheidsvergoeding van de 5 Bloso-
proefprojecten, die eveneens in 2009 zullen gerealiseerd worden.   
Volgende middelen werden voorzien voor het Vlaams Sportinfrastructuurplan op de verschillende 
begrotingsallocaties. 
 
Allocatie Libellé 2008 2009 % 2009  t.o.v. 2008 

HF 12 34 B Werkingsmiddelen 
sportinfrastructuur 

1.344.000 1.467.000 123.000 9% 

HF 41 12 B Dotatie samenwerking 
sportfacilitator 

140.000 287.000 147.000 105% 

HF 43 35 B Subsidies lokale besturen 
sportinfrastructuur 

 788.000 788.000 100% 
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Verder zal in 2009 de aanbestedingsprocedure opgestart worden voor 2 multifunctionele sportcentra, 20 
eenvoudige sporthallen, 5 eenvoudige zwembaden en een tweede cluster van 20 kunstgrasvelden. In 2010 
volgen dan verder een tweede cluster van 30 eenvoudige sporthallen en de resterende multifunctionele 
centra.  

9.2 DE REALISATIE VAN NIEUWE VOETBALSTADIONS 

9.2.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

De resultaten van de behoefte- en haalbaarheidsstudie inzake multifunctionele voetbalstadions van KPMG 
die mij op 1 oktober 2007 werden overhandigd, tonen aan dat er nood is aan 8 te vernieuwen of nieuwe 
voetbalstadions in Vlaanderen en 2 tot 3 voetbalstadions in Brussel. De middelen voorzien voor dit 
onderzoek, 76.502 euro, werden in 2007 voorzien op HF 12.01 B. 
 
Op 20/12/2007 hechtte de VR haar principiële goedkeuring aan de visie zoals ontwikkeld in de paper 
“Omschrijving van de Vlaamse verantwoordelijkheden en aandachtspunten bij de verwezenlijking van 
multifunctionele voetbalstadions in Vlaanderen, inclusief het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.   
Het ontwikkelen van voetbalstadions die voldoen aan de moderne internationale competitie-eisen is een grote 
uitdaging en vraagt aanzienlijke inzet van middelen. De ruimtelijke impact is ook groot, en het effect op de 
vrijetijdseconomie is aangetoond. Bovendien moet er rekening worden gehouden met verschillende 
belangen, maar ook met verschillende beleidsdomeinen als het gaat om multifunctionaliteit. Ook de 
economische schaal moet voldoende groot zijn om kans te maken op een rendabele investering, en de 
terugverdientijd van dergelijke investeringen is vrij lang.  
 
De Vlaamse Regering besliste van in deze problematiek haar verantwoordelijkheid te nemen en van op zoek 
te gaan naar een tussenkomst in de investeringen voor een tiental grote voetbalstadions en dat voor een 
maximum van in totaal 50 miljoen euro. 
Op HF 12.23 werd een bedrag van 128.000 euro voorzien voor de opmaak van een algemeen businessmodel 
voor de financiering van voetbalstadions in Vlaanderen en het verder voorbereiden van de selectiecriteria en 
aanvragen voor de overlegcommissie.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 12.23 B  Allerhande uitgaven ivm sport 208.000  100 % 

9.2.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

In een tweede nota aan de Vlaamse Regering werd verwezen naar de oprichting van een Overlegcommissie 
Voetbalinfrastructuur Vlaanderen, waarin zowel een aantal vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering 
zijn opgenomen als van de Vlaamse clubs uit de profliga. Ook PMV is hierin vertegenwoordigd en een 
onafhankelijk voorzitter met affiniteit voor het voetbal en met een grote ervaring in het bedrijfsleven zal deze 
overlegcommissie aansturen. 
De Regering bepaalde voorlopig volgende criteria waaraan de stadions minstens moeten beantwoorden: 
• Maatschappelijk draagvlak 
• Akkoord van de gemeente 
• Verenigbaarheid met het behoud/de versterking van het aanwezige handelsapparaat in de binnenstad 
• Voorkeur voor herontwikkeling en hergebruik van bestaande sites 
• Voldoende aantal zitplaatsen 
• Parkeerplan in functie van de capaciteit van de stadions 
• Goede bereikbaarheid voor openbaar vervoer en goede toegankelijkheid 
• Inpassing binnen bestaande structuurplannen en gewestplanning 
• Verenigbaarheid met bestaande bebouwde ruimtes 
• Rekening houden met ecologische richtlijnen 
• Rekening houden met internationale normering en met Belgische wetgeving terzake 
• Multifunctionaliteit ter ondersteuning van de financiële haalbaarheid 
• Economische draagkracht van de regio 
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• Landmark status: goede zichtlocatie, venue-branding, city marketing. 
 
Als bijkomende voorwaarde werd gesteld dat de KBVB zich dient te hebben aangepast aan de federale 
staatsstructuur zodat beantwoord wordt aan de criteria van het decreet van 13 juli 2001, houdende de 
regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de 
organisaties van de sportieve vrijetijdsbesteding, alvorens kan worden beslist tot ondersteuning van 
infrastructuurprojecten door de Vlaamse overheid. Op 28 juni 2008 keurde het Uitvoerend Comité van de 
KBVB het principe goed van de oprichting van een autonome Vlaamse vleugel. Tijdens haar vergadering 
van 9 oktober 2008, besliste het uitvoerende comité van de KBVB om twee vzw’s op te richten, een 
Nederlandstalige en een Franstalige, en om verder onderzoek te laten uitvoeren naar de juridische en 
financiële gevolgen van de splitsing. Een nieuwe werkgroep zal tegen 1 december een uitspraak doen en een 
concreet dossier voorleggen. 
De Overlegcommissie Voetbalinfrastructuur Vlaanderen is intussen een aantal maal samengekomen en zal 
binnenkort een nota voorleggen aan de regering met daarin de verdere werkwijze, een verfijning van de 
criteria en de concrete modaliteiten en timing van de projectoproep. Begin 2009 zullen de concrete dossiers 
worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 
Bij de onderhandelingen over de begroting 2009 werd beslist om een bedrag van 50 miljoen euro voor de 
realisatie van grote voetbalstadions in te schrijven als hefboomfinanciering via de Participatie Maatschappij 
Vlaanderen. 

9.3 INFRASTRUCTUURPROJECTEN GEREALISEERD MET FFEU-KREDIETEN  

9.3.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

In 2004 werd op basis van een aantal concrete projectvoorstellen beslist welke infrastructuurprojecten met 
een topsportfunctie of met een bovenregionale uitstraling door middel van kredieten van het FFEU (FFEU 
staat voor Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven) zullen ondersteund 
worden. 
In totaal werden 15 projecten principieel goedgekeurd.  
Volgende topsportinfrastructuurprojecten of bovenlokale sportaccommodaties werden de afgelopen jaren via 
de FFEU-kredieten gerealiseerd: 
 
• Een atletiekcentrum in Zuid-Limburg (876.627 euro) 
• Een toptrampolinehal in Gent (619.734 euro) 
• Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent (431.831 euro) 
• Een gehandicaptensportcentrum in Blankenberge (867.627 euro) 
• Een regionaal atletiekcentrum in Kapellen (495.787 euro) 
• De uitbouw van het auto- en motocircuit in Zolder (1.250.000 euro) 
• Een sportcentrum in Sint-Gillis-Dendermonde (100.000 euro) 
• Een turncentrum in Ieper (100.000 euro) 
• De kliminfrastructuur in Puurs (220.000 euro) 

 
In 2008 werden volgende projecten opgestart of uitgevoerd: 
• Een regionale Vlaamse sportinfrastructuur in Brussel-Noord (1.487.361,15 euro)) 
• Een topsporthal in Maaseik (35.000 euro) 
• De overkapping van de ijsbaan in Herentals (513.786,12 euro) 

9.3.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Na een eerste realisatiegolf de voorbije jaren, resten voor 2009 en volgende nog volgende projecten:  
• een zaalvoetbalinfrastructuur voor Mechelen (500.000 euro) 

Onderstaande projecten bevinden zich in de aanbestedings- of uitvoeringsfase en zullen in 2009 opgeleverd 
worden: 
• Een wildwaterbaan in het Bloso-centrum te Hofstade (2.478.934 euro) 
• Een topsporthal in Antwerpen (531.091 euro) 

 
Het totale budget voor de ondersteuning van sportprojecten via de FFEU-middelen bedraagt 10.838.778,27 
euro.  
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9.4 DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN ROND RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK IN 
DE SPORT  

9.4.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

In 2006 werd eenmalig 475.000 euro vrijgemaakt voor projecten rond rationeel energieverbruik in 
sportcentra. Om de projectoproep te formaliseren en de ingediende dossiers op een objectieve manier met 
elkaar te kunnen vergelijken werd een reglement opgemaakt.  
 
In totaal dienden 80 gemeenten een dossier in voor een totaal bedrag van 2.176.967 euro. Een 
adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Centrum voor Duurzaam Bouwen, de dienst 
Gebouwen, het Vlaams Energie-Agentschap, het kabinet van de Staatssecretaris voor duurzame 
ontwikkeling, het Bloso en het departement beoordeelde elk van deze projecten en bracht een advies aan mij 
uit. Vermits er veel meer projecten waren dan budgettaire ruimte, werd prioriteit gegeven aan 
voorbeeldprojecten die een maximum aan resultaat konden halen inzake het duurzaam omgaan met energie.  
 
20 dossiers kregen uiteindelijk een subsidie toegewezen voor een totaal bedrag van 480.000 euro. 5 daarvan 
betroffen een energie-audit, 3 waren een relightning-project en de andere handelden over diverse 
energieoptimalisatiemaatregelen.  

9.5 DE REALISATIE VAN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR VIA DE MIDDELEN TOPSPORT 

9.5.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Topsportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van en maakt deel uit van een 
doeltreffend topsportbeleid. Zonder geschikte infrastructuur kan de topsport zich immers niet verder 
ontwikkelen. Vanuit de topsportkredieten wordt dan ook ondersteuning aan de nieuwbouw of aanpassing van 
bestaande (top)sportinfrastructuur gegeven. 
In het verleden werden volgende topsportinfrastructuurprojecten ondersteund: 
 
• het sporthotel aan de VUB voor 550.000 euro 
• Ritterclub Jette voor 21.000 euro 
• een duiktank in Zwevegem voor 350.000 euro 
• de heraanleg van de sportvloer van de KUL voor 54.500 euro 
• de heraanleg van de sportvoer van de sporthal van Maaseik  voor 54.500 euro 

 
Bij de eerste begrotingscontrole 2008 werd het bedrag op ba 52.01 op 2.338.000 euro gebracht. Om de 
vragen naar de ondersteuning van sportinfrastructuur op een objectieve manier met elkaar te kunnen 
vergelijken werd een eenmalig reglement particuliere sportinfrastructuur opgemaakt. Dit reglement stelt dat  
vzw’s of onderwijsinstanties een aanvraag tot subsidiëring van een topsportinfrastructuur of 
sportaccommodatie met bovenlokale uitstraling kunnen indienen. Dit reglement is een flankerend initiatief 
naast het Vlaams Sportinfrastructuurplan, wat een stimulerende maatregel is voor gemeentelijke 
sportinfrastructuur. 
Op basis van de projectoproep bij het reglement op de particuliere sportinfrastructuur werden 16 dossiers 
ingediend. We hebben zonet het advies van de beoordelingscommissie ontvangen en zullen hier binnenkort 
een beslissing rond nemen.  
 
Voor de ondersteuning van deze projecten werd in 2008 een budget van 2.238.000 euro voorzien op HF 
52.01 B.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering begroting 

2008 
HF 52 01 B Subsidies particuliere 

sportinfrastructuur 
2.238.000 100%  
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9.6 DE SPORTCENTRA VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

9.6.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

De 13 sportcentra van de Vlaamse Gemeenschap worden beheerd door het Bloso. In de 
beheersovereenkomst 2008-2010 tussen de Vlaamse Regering en het Bloso werden 2 kerntaken bepaald voor 
deze 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.  
 
Het aantal deelnemers aan de sportkampen die georganiseerd worden in deze centra schommelde van 9.500 
in 2004 (bezettingspercentage: 95%), naar 9.470 in 2005 (bezettingspercentage: 96,2%), 9.716 in 2006 
(bezettingspercentage: 96,6%), 10.201 in 2007 (bezettingspercentage: 95,4%) tot nagenoeg 10.400 in 2008 
(bezettingspercentage: 96%).  
Daarnaast worden er tijdens de schoolvakanties ook andere activiteiten georganiseerd, zoals clubstages en 
stages van sportfederaties met binnen- en/of buitenlandse atleten, belangrijke nationale en internationale 
wedstrijden, of opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool.  
De programmatie van de sportkampen wordt jaarlijks opgemaakt rekening houdend met de sportspecificiteit 
van de centra en de beschikbare sport- en verblijfsinfrastructuur. In hoofdzaak worden olympische 
sporttakken aangeboden, doch er wordt ook ingespeeld op nieuwe trends en evoluties in de sportwereld. Zo 
werden vanaf 2004 een aantal nieuwe activiteiten ingevoerd zoals circustechnieken, mountainbike, 
muurklimmen, BMX, racketlon, ropeskipping, triatlon en kajaktrekking. Nieuw gerealiseerde 
sportinfrastructuur maakte het mogelijk om sporten zoals wielrennen, squash, of trampoline in het 
programma op te nemen.  
In 2008 werden 2 pilootprojecten opgestart waarbinnen kinderen uit kansarmen gezinnen aan een 
gereduceerd tarief konden deelnemen aan de sportkampen. Hiervoor werden voor deze specifieke 
kansengroepen in de centra van Genk en Hofstade een aantal plaatsen voorbehouden. In Genk werden 
bovendien een aantal extra sportkampen in half-externaat geprogrammeerd. Aan dit nieuwe initiatief namen 
een 50-tal kinderen uit deze kansengroepen deel. Tevens werd een bevraging uitgevoerd naar het aantal 
kansarmen/allochtonen dat deelnam aan de eigen sportkampen en werd onderzocht hoeveel lesgevers van 
allochtone origine werden ingeschakeld 
Tijdens het schooljaar worden in samenwerking met de koepelorganisaties uit het onderwijs sportklassen 
georganiseerd. De bezetting van de sportklassen schommelt jaarlijks rond de 17.300 deelnemers. De 
contacten met de koepelorganisaties werden geïntensifieerd.  
Eind 2008 werden in het kader van interculturaliteit in de centra een 1000-tal plaatsen ter beschikking 
gesteld voor concentratiescholen om hen de mogelijkheid te bieden aan verminderde tarieven deel te nemen 
aan de Bloso-sportklassen. Voor kansarmen zal in de sportklassen vanaf het schooljaar 2009-2010 een 
gedifferentieerde prijzenpolitiek worden ingevoerd. 
Het aantal overnachtingen steeg, mede door de in gebruikname van nieuwe overnachtingsaccommodatie in 
de centra van Blankenberge en Waregem, van 148.966 in 2004, naar 155.990 in 2007 en nagenoeg 160.000 
in 2008. De centra werden ook frequent gebruikt voor de organisatie van cursussen van de Vlaamse 
Trainersschool.  
 
Op de ijsbanen van Herentals, Hasselt en Liedekerke werd vanaf 2005 de derde zondag van oktober gestart 
met de organisatie van een opendeurdag: de ‘schaatsprikkels’. Dit nieuw initiatief was met 5.000 bezoekers 
onmiddellijk een groot succes en zal jaarlijks herhaald worden.  
 
Naast de sportkampen, sportklassen, schoolsportdagen, cursussen van de Vlaamse Trainersschool, 
sportweekends en stages voor binnen- en buitenlandse atleten werden in een aantal centra belangrijke grote 
nationale en internationale manifestaties en evenementen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Belgisch 
Paralympic Championship (2007, Blankenberge), de ‘Nationale Eventing’ (2004, 2005, 2006, 2007, Genk) 
en de ‘Flanders indoor soccer’ (2004, 2005, 2006, 2007, Gent).  
 
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. Dit saldo is in 
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2007 inmiddels gestegen tot meer dan 1 miljoen euro. Door o.a. de sterk gestegen energie- en voedselprijzen 
zal het evenwel moeilijk worden om dit uitzonderlijk resultaat ook tijdens de volgende jaren te behalen. 
Dankzij de investeringsdotatie en de samenwerkingsakkoorden met partners (lokale besturen, 
provinciebesturen, sportfederaties en andere private organisaties) kan worden gesteld dat de infrastructuur in 
de meeste centra het laatste decennium kwalitatief werd verbeterd en ingrijpend gerenoveerd. In het Vlaamse 
sportlandschap vervullen zij dan ook een voorbeeldfunctie. 
Voor de uitbouw van deze centra werden de afgelopen jaren diverse samenwerkingsakkoorden afgesloten 
met andere publieke en private partners ondermeer in Brugge, Gent, Herentals en Waregem. 
 
Volgende infrastructuurwerken werden in de centra gerealiseerd of zijn in uitvoering: 
• De verdere omgevingsaanleg in Blankenberge, Hofstade en Waregem; 
• De bouw van een gymnastiekhal in Brugge; 
• De uitbreiding van het sporthotel in Genk; 
• De aanleg van een BMX-parcours in Gent; 
• De verdere renovatie van het overdekt zwembad in Hofstade; 
• De overdekking van de openlucht ijsbaan in Herentals; 
• De renovatie van de manège in Waregem; 
• De bouw van stallen + renovatie van de gebouwen in Woumen. 

 
Deze renovatie en uitbouw gebeurden planmatig, volgens een masterplan voor ieder centrum, volgens een 
meerjarenplanning én gefaseerd. 
Desondanks blijven er nog “probleemcentra” waar bij gebrek aan middelen of omwille van externe 
problemen (stedenbouw, discussies met natuursector,…) de gehele infrastructuur of belangrijke 
deelaccommodaties niet meer aangepast zijn aan de actuele (sport)behoeften. 
 
Het bedrag dat in 2008 werd voorzien voor de aanpassing van deze sportcentra bedraagt 4.573.000 euro op 
HF 9911 B.  
 
Allocatie Libellé Kredieten 2008 % uitvoering 

begroting  
HF 99 11 B Vastleggingsmachtiging Bloso 4.573.000 100% 

9.6.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Ook in 2009 zal door een effectief en efficiënt gebruik van de sportcentra een maximale bezetting worden 
nagestreefd.  
De optimale organisatie van de sportkampen zal in 2009 verder worden bestendigd, zowel wat de 
programmatie, de sporttechnische programma’s als de omkadering door gekwalificeerde lesgevers betreft. 
Het hoge bezettingspercentage zal worden gehandhaafd. Voor kansarmen zal een gedifferentieerde 
prijzenpolitiek worden ingevoerd en er zal een ruimere diversiteit in het lesgeversbestand worden 
nagestreefd.  
De bezetting met sportklassen zal, mede door een volledig exploitatiejaar van het nieuwe sporthotel van het 
centrum in Waregem, nog verder stijgen. Voor kansarmen zal in de sportklassen vanaf het schooljaar 2009-
2010 een gedifferentieerde prijzenpolitiek worden toegepast.  
De centra zullen ook in 2009 maximaal ter beschikking staan voor organisaties van de Vlaamse 
Trainersschool, van sportfederaties en van sportclubs . 
 
Na beëindiging van het eerste meerjarenplan 1999-2004 voor de renovatie en uitbouw van de centra, dat 
omwille van de beperkte financiële middelen diende verlengd te worden tot 2006, werd voor de periode 
2007-2014 een nieuw investeringsprogramma voor de sportcentra van de Vlaamse Gemeenschap 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 sportcentra op een optimale wijze uitgebouwd zijn en zullen zij de regionale en 
Vlaamse uitstraling bezitten die bij de oprichting ervan werd beoogd. 
De verdere afwerking van het verruimde sporthotel in Genk en de overkapping van de openluchtijsbaan in 
Herentals zullen aanleiding geven tot een permanente en meer optimale jaarbezetting. 
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Met de verdere voltooiing van de omgevingsaanleg ter hoogte van het inkomplein in Blankenberge wordt dit 
centrum verder uitgebouwd tot hét centrum waarin sportieve gehandicapten op een optimale wijze hun sport 
kunnen beoefenen. 
Met de uitbouw en de verdere renovatie van de manège in Waregem wordt dit centrum, palend aan de reeds 
bestaande renbaan van de stad, uitgebouwd tot een modern ruitercentrum. 
In de voorbije jaren werden heel wat inspanningen gedaan om de verdere verloedering van het vroegere 
“Rijksdomein“ in Hofstade te stoppen. Deze investeringen lonen waardoor het centrum stilaan zijn 
aantrekkingskracht van weleer terugvindt. De modernisering zal ook in 2009 worden verder gezet. 
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 sporthal in Brugge (vanwege de stad Brugge); 
• de aanleg van een BMX-parcours in Herentals (vanwege de stad Herentals); 
• de opmaak van een masterplan in Nieuwpoort (vanwege de stad Nieuwpoort). 

 
In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan zullen in 2009, een 3-tal 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. Oorspronkelijk werden 5 proefprojecten 
vooropgesteld. Enerzijds omwille van de kleinschaligheid van de beoogde loods in Hofstade, anderzijds 
omwille van de stedenbouwkundige problemen (open golf) in Willebroek, zal de bouw van de loods in 
Hofstade op een traditionele wijze worden gerealiseerd en dient de aanleg van de open golf in Willebroek te 
worden uitgesteld. 
De 3 weerhouden proefprojecten zijn : 
• De bouw van een sporthal te Brugge, in samenwerking met het stadsbestuur; 
• De aanleg van een wildwaterbaan te Hofstade; 
• De bouw van tennisaccommodaties te Hasselt, in samenwerking met het stadsbestuur, het 

provinciebestuur en de Vlaamse Tennisvereniging vzw. 
 
Voor de verdere aanpassing en verdere uitbouw van de centra zoals hierboven omschreven, wordt in 2009 
een totaal budget van 4.164.000 euro voorzien (HF 99 11.B) 
 
Allocatie Libellé 2004 2009 % 2009 t.o.v. 2004  

HF 99 11 B Vastleggingsmachtiging 3.685.000 4.164.000 479.000 13% 

9.7 RUIMTELIJKE ORDENING 

9.7.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

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. 
 
Deze expert was onder meer actief in : 
• De ontwikkeling van het GIS-project, in relatie tot de sportinfrastructuur-databank; 
• De interne werkgroep hinderlijke sporten en de studie over “permanente omlopen met 

trainingsfaciliteiten voor lawaaierige sporten”. Voor de provincies Limburg en Antwerpen werden 
positieve resultaten geboekt. Ook in de provincie West-Vlaanderen evolueert het dossier in gunstige 
zin. In de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant echter is er nog geen vooruitgang. Het 
engagement om per provincie één dergelijk terrein te ontwikkelen blijft echter behouden; 

• De technische werkgroep golf en de hieromtrent verstrekte adviezen aan de Vlaamse regering;  
• Diverse ruimtelijke afbakeningsprocessen in verband met het “stedelijk gebied” en het “buitengebied”; 
• Allerlei adviezen over RUP ‘s, milieuvergunningen, bosbeheersplannen, enz. … . 
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9.7.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

De Gis-applicatie voor sportterreinen zal ook afgestemd worden op de ruimtemonitor van het Steunpunt WR. 
De interne werkgroep hinderlijke sporten zal de zoektocht naar “permanente omlopen met 
trainingsfaciliteiten voor lawaaierige sporten” ook in 2009 verder zetten. Voor de provincies Limburg en 
Antwerpen zullen de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de principieel goedgekeurde terreinen opgevolgd 
worden. Voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant dient nog verder 
gewerkt te worden om per provincie één dergelijk terrein te ontwikkelen. 
De technische werkgroep golf zal verder werken aan de uitvoering van het tweede Vlaams 
golfmemorandum. 

9.8 DE SPORTINFRASTRUCTUURDATABANK  

9.8.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

De sportinfrastructuurdatabank bevat informatie over de in Vlaanderen publiek toegankelijke of met 
overheidsmiddelen gerealiseerde sportaccommodaties. In vergelijking met 2004 werden volgende 
aanpassingen aangebracht: 
de databank wordt op een meer permanente basis geactualiseerd; 
• ze wordt op een gebruiksvriendelijke wijze via de Bloso-website ter beschikking gesteld van alle 

sportactoren en van het grote publiek; 
• ze is uitgebreid met een GIS-applicatie die in de nabije toekomst zal leiden tot de weergave van elke 

sportaccommodatie op geografische kaarten (gemeenteplannen, stedenbouwkundige plannen, enz…). 

9.8.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

De GIS-applicatie, die de zonevreemdheid/zone-eigenheid van de voornaamste openlucht 
sportvoorzieningen in Vlaanderen inventariseert, zal in 2009 worden uitgebreid naar alle 
sportaccommodaties. Op die manier kan men over betrouwbare informatie beschikken in functie van een 
toekomstig sectoraal overleg in verband met de opmaak van een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
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10 MAATREGELEN DIE DE INTEGRITEIT VAN SPORT VEILIG 
STELLEN 

10.1 EEN PLEIDOOI VOOR ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 

10.1.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

In 2006 hebben Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw op mijn verzoek de campagne “Sport op 
Jongerenmaat” invulling gegeven. Het startschot 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. Vervolgens formuleerde elke werkgroep op basis van de 
Panathlon Verklaring een aantal beleidsaanbevelingen die zij als sector wilde nemen om de verklaring in de 
praktijk te kunnen toepassen. Daarnaast werd in dezelfde huisstijl 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.  
 
Een aantal aanbevelingen uit de campagne werd tijdens deze legislatuur 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 het nieuwe Sport voor Allen 
decreet, hebben we gekozen voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders (inclusief 
bijkomende aandacht voor medisch verantwoord sporten). Ook bij de beoordeling van de subsidiedossiers 
voor éénmalige infrastructuurwerken voor jeugdaccommodaties van Vlaamse voetbalclubs (seizoen 2007-
2008) werd rekening gehouden met de mate waarin men aandacht besteedt aan het ethisch verantwoord 
sporten. Met een groen licht voor de nieuwe invulling van de facultatieve opdracht jeugdsport werden in 
september 2008 ook de sportfederaties aangemoedigd om aandacht aan ethisch verantwoorde jeugdsport te 
besteden. Het nieuwe uitvoeringsbesluit geeft een ruime vrijheid inzake de inhoudelijke invulling van het 
jeugdsportbeleid aan de sportfederaties en wil via projecten die werken met een jeugdsportfonds en 
waarin de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de clubs en van de sportdeelname van 
kinderen en jongeren centraal staan, een sterkere samenwerking tussen de sportfederatie en haar clubs 
realiseren.  
 De problematiek van het ethisch verantwoord sporten is blijvend actueel en is daarom ook een terugkerend 
aandachtspunt in het beleid. Naast de meer sensibiliserende aanpak, zoals voorzien in campagnes als "Sport 
op jongerenmaat", of het charter tegen homofobie in de sport, beogen we met het ontwerpdecreet houdende 
de wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het 
decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (decreet 
Ethisch Verantwoord Sporten) een meer structurele aanpak. Vanuit de vaststelling dat in de sport bepaald 
gedrag niet tolereerbaar is of te wensen over laat, willen we een instrument creëren om op dit gedrag 
correctieve invloed uit te oefenen.  
 
Daarom gaf ik in 2007 opdracht om het decreet medisch verantwoord sporten uit te breiden met een ethisch 
luik. Het ontwerp van decreet werd op 19 september 2008 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering 
en daarna doorgestuurd naar het parlement. Het is de doelstelling om voor eind 2008 het decreet Ethisch 
Verantwoord Sporten van kracht te laten gaan. 

10.1.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

We hebben bewust gekozen om in het decreet Ethisch Verantwoord Sporten de methode van 
de zelfregulering via de open coördinatiemethode toe te passen. Zelfregulering betekent hier dat de 
betrokken actoren in de sport zelf, en voor zichzelf, met een hoge graad van autonomie, bindende 
maatregelen opstellen, uitvoeren en handhaven. In de eerste plaats zullen de sportfederaties aangesproken 
worden die op hun beurt de aangesloten sportclubs en sportverenigingen zullen sensibiliseren. Het 
moraliserend vingertje dat van bovenuit een moraal of ethiek oplegt wordt dankzij de 'open 
coördinatiemethode' vermeden. Het betreft hier wel een gestuurde vorm van zelfregulering, waarbij de eigen 
normatieve uitwerking van de sportorganisaties binnen wettelijk gestelde grenzen moet blijven. Maar alle 
belanghebbenden blijven een ruime vrijheid hebben ook al behoudt de overheid controle op het eindresultaat.  
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Een tweede belangrijk element in het decreet wenst de rol van de ‘entourage’ bij dopingpraktijken aan te 
pakken. Het is immers niet wenselijk dat het systeem van tuchtsancties bij dopingpraktijken alleen sporters 
viseert. Ook begeleiders uit de entourage van de sporter en die op actieve of passieve manier hebben 
meegewerkt aan het dopinggebruik, moeten tuchtrechtelijk vervolgd kunnen worden. Thans kunnen deze 
personen enkel strafrechtelijk worden vervolgd. Het is eigen aan de strafrechtelijke weg dat een grondig en 
langdurig proces voorafgaat aan het treffen van een uiteindelijke sanctie. In vele gevallen kunnen deze 
personen, na de bestraffing, ook snel hun plaats weer innemen in de sportwereld. Een tuchtrechtelijk lik-op-
stuk beleid is hier dan ook meer wenselijk, zonder daarbij de weg naar de strafrechtelijke vervolging uit te 
schakelen. Het decreet verplicht de Vlaamse sportverenigingen en hun overkoepelende federaties om zelf 
werk te maken van het aanpakken van leden uit de entourage van de sporter.  
 
In 2009 zal het uitvoeringsbesluit van het decretaal luik ethisch verantwoord sporten, de eerste richtsnoeren, 
opgemaakt in samenspraak met actoren uit de sportsector, laten uitvoeren. Zo kan de decretale verankering 
van het ethische thema vertaald worden naar het veld en kan het ethisch verantwoord sporten bewuster en 
prominenter geïmplementeerd worden door de sportactoren, rekening houdend met de eigenheid van elke 
organisatie afzonderlijk. M.a.w. op en naast het 'sportveld' zullen de eerste resultaten zichtbaar en voelbaar 
worden. 

10.2 AANDACHT VOOR GEZONDE EN MEDISCH VERANTWOORDE SPORT 

10.2.1 Terugblik voorbije regeerperiode 

Als Vlaams minister van sport heb ik de nodige initiatieven genomen en gerealiseerd om de regelgeving 
medisch verantwoord sporten te actualiseren en te verfijnen in functie van de laatste nieuwe trends en 
internationale ontwikkelingen. Daarbij werden ook de sportfederaties geresponsabiliseerd. De bescherming 
van een gezonde en ethische sportbeleving blijft hierbij mijn voornaamste motivatie. 
 
Op internationaal vlak werd het dossier aangaande de instemming en aanvaarding door België van de 
internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport gefinaliseerd. De federale akte van aanvaarding 
werd op 19 juni 2008 neergelegd bij de depositaris, de directeur-generaal van de UNESCO. In 
overeenstemming met artikel 37.2 van de conventie trad deze voor ons land in werking op 1 augustus 2008. 
De conventie zorgt voor een wettelijk kader waarbinnen alle bevoegde regeringen maatregelen kunnen 
nemen om doping uit de sport te bannen en verder een bijdrage kunnen leveren tot een harmonisering van de 
strijd tegen doping wereldwijd. Daarnaast werd ook dit jaar de werking van het WADA (World Anti Doping 
Agency) via een werkingssubsidie financieel ondersteund.  
Een bilateraal protocolakkoord over dopingcontroles in Brussel werd in de coördinatieraad medisch 
verantwoord sporten overlegd en door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De dopingcontroles moeten ook 
in Brussel voldoen aan de internationale regelgeving van het wereldantidopingagentschap (WADA). Met het 
huidige protocolakkoord kunnen deze controles nu ook in Brussel WADA-conform gebeuren. 
Ook het erkenningsproces van de WADA antidopingscode werd afgerond. Hierdoor werd de cel Medisch 
Verantwoord Sporten, binnen het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, officieel een NADO 
(Nationaal Anti Doping Organisation). Het 'Vlaamse NADO' zal vanaf nu de dopingbestrijding concretiseren 
volgens het nieuwe decreet MVS dat vanaf 01 augustus 2008 van kracht is én conform de internationale 
standaard van het WADA handelen. Op deze wijze blijft Vlaanderen internationaal in overeenstemming met 
de internationale regelgeving en kan het toch eigen accenten leggen.  
In het beleid van de Gezonde Sportbeoefening hebben we niet alleen oog voor de dopingbestrijding maar 
ook voor de actieve promotie van gezondheid via sport op internationaal vlak. De focus in het sportbeleid 
ligt hierbij eerder op de wijze waarop sport beoefend wordt, met name op zo'n manier dat de lichamelijke en 
psychische gezondheid gerespecteerd blijft. In de marge van het samenwerkingsakkoord tussen de 
regeringen van Vlaanderen en Catalonië, neemt Vlaanderen actief deel aan het Sport Countries Network. 
Vlaanderen zetelt in de stuurgroep die de organisatie van de IInd International Sport Countries Conference 
organiseert (november 2008). De conferentie handelt over de dualiteit tussen sport en gezondheid en 
behandelt thema’s gerelateerd aan de MVS-beleidsfilosofie. Na deze Conference zal het duidelijk worden 
binnen welk onderwerp van het beleidsdomein sport dit initiatief zal verder gezet worden. 
 
Op het vlak van interne regelgeving werd het nieuwe decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening in werking gesteld. Dit gebeurde bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008, met 
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ingang van 1 augustus 2008. Hierdoor brengt de Vlaamse overheid haar antidopingbeleid volledig in lijn met 
de WADA-code (het werkingsinstrument van het wereldantidopingagentschap) en zijn internationale 
standaarden. Er is nu een geharmoniseerd antidopingbeleid in Vlaanderen, met eenvormige definities inzake 
dopingpraktijken en eenvormige sancties, doch waarbij een aantal afwijkingen gelden voor de elitesporters. 
Dit laatste betreft de organisatie van de tuchtrechtelijke behandeling en de regeling in verband met de 
verblijfsgegevens (lokalisering) van deze elitesporters. 
Het nieuwe decreet Medisch Verantwoord Sporten legt aan de sportfederaties de verplichting op tot het 
oprichten van een (gezamenlijk) disciplinair orgaan voor elitesporters. Deze nieuwe regel, die de 
sportfederaties responsabiliseert in de dopingbestrijding, werd tijdens een infosessie in het Huis van de Sport 
in Gent uitvoerig toegelicht aan alle sportverenigingen op 27 mei 2008. Het is een belangrijke ontwikkeling 
in de dopingbestrijding. De Vlaamse sportfederaties kunnen ofwel toetreden tot een ondertussen door henzelf 
opgericht gemeenschappelijk disciplinair orgaan of kiezen om in de schoot van de individuele sportfederatie 
een eigen tuchtorgaan op te richten. De overtredingen op vlak van dopinggebruik begaan door 
breedtesporters, blijven disciplinair behandeld door de Vlaamse Gemeenschap.  
De erkenningsvoorwaarden voor keuringsartsen en keuringscentra werden aangepast. De nieuwe 
voorwaarden werden gecommuniceerd en er werd een overgangsperiode voorzien tot eind 2008. In 2008 
werden 6 keuringscentra erkend volgens de voorwaarden van het decreet medisch verantwoord sporten van 
1991. Aan 4 daarvan werd een jaarlijkse tegemoetkoming verleend. Deze bestaat uit een vaste toelage en een 
variabele toelage van 250 euro op jaarbasis per gekeurde en medisch begeleide getalenteerde sporter.  
In de consensus die door de verschillende erkende keuringscentra is uitgewerkt voor de keuring en 
begeleiding van topatleten, beloftevolle jongeren en topsportleerlingen maakt sportvoedingsscreening deel 
uit van de basiskeuring. Hiervoor hebben de erkende keuringscentra nu een ‘on-line’ voedingsdagboek ter 
beschikking. 
 
Met het oog op de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek werden twee projecten van het 
erkende dopinglaboratorium in Gent financieel ondersteund. Het betreft een bijdrage in de kosten van het 
project ‘opsporen van synacthen en ACTH met behulp van LC-MS’ en het project ‘ bepaling van 
detectietijden voor diverse beta2-agonisten na therapeutisch gebruik. 
 
Een tweede project dat ondersteund wordt betreft een pilootstudie van de KULeuven, onder de titel: ‘Sport 
en bewegingsconsulent’ ter ondersteuning van een medisch verantwoorde aanpak bij de ‘niet –
georganiseerde sporter’. 
Heel wat sporters in Vlaanderen maken geen gebruik van het georganiseerd sportaanbod (clubs, 
fitnesscentra,…), maar verkiezen om zelf hun sport- of oefenprogramma samen te stellen. Voor velen onder 
hen is dit geen succesverhaal: ze raken vroegtijdig geblesseerd of raken gedemotiveerd omdat ze 
irrealistische doelstellingen vooropstellen. In dit project is het de bedoeling om na te gaan in hoeverre we 
deze laatste problemen kunnen vermijden door middel van een minimale dosis professionele begeleiding 
door een consulent. De sport- en bewegingsconsulent zorgt hierbij voor een individueel aangepast schema 
rekening houdend met het risicoprofiel van de sporter. Bovendien stuurt hij de sporter in de richting van 
‘haalbare’ doelstellingen. Dit pilootproject moet finaal kunnen aantonen of de sport- en bewegingsconsulent 
een significante meerwaarde kan bieden binnen deze problematiek. 
 
Ten slotte wordt een derde project ondersteund dat loopt aan de VUB. Het doel van dit project is om letsels 
in (breedte)sport te voorkomen. Er wordt een ‘online-toepassing’ ontwikkeld voor het opstellen van 
individuele preventieve maatregelen om sportletsels bij breedtesporters te vermijden. De breedtesporter 
krijgt via internet (website www.gezondsporten.be) toegang tot een preventieprogramma en advies op maat 
waardoor het risico op sportletsels drastisch zou kunnen verminderen. De website www.gezondsporten.be 
biedt nuttige informatie over hoe op een gezonde wijze aan sport kan gedaan worden. De site geeft tips over 
trainingen, het vermijden van blessures, sportvoeding, sportmedische keuring enz. om de sporter, zowel 
recreatieve, als wedstrijdsporter, te sensibiliseren over gezonde sportbeoefening. Er werd een projecttoelage 
aan het erkend keuringscentrum van Brussel toegekend om een interactieve sportletselpreventie-applicatie uit 
te werken die later via de website gezond sporten een tool kan worden voor de Vlaamse sporter. 
 
Met de mediacampagne ‘Verantwoord sporten? Train eerst je gezond verstand.’ werden alle Vlaamse 
sporters aangezet tot gezond sporten zonder gebruik te maken van doping. TV-spots, folders, affiches en 
mailings verwezen naar de twee websites boordevol tips om op een medisch verantwoorde manier te sporten: 
www.gezondsporten.be en www.dopinglijn.be.  De doelstelling om het website bezoek met meer dan 5% te 
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verhogen is ruimschoots gehaald. Beide websites behoren tot de populairste sites van het departement met 
iets meer dan 1000 bezoeken per dag. 
 
Door het geheel van de genomen maatregelen in verband met de antidopingbestrijding heeft Vlaanderen 
opnieuw in het internationale peleton haar koppositie ingenomen. Ik zal niet nalaten om nieuwe initiatieven 
te nemen en bijkomende impulsen te geven aan de lopende initiatieven. Zo heb ik brieven gestuurd naar het 
WADA met de gemotiveerde vraag om de lijst met verboden producten aan te passen aan de gewijzigde 
realiteit van de sportbeoefening. Mijn voorstel beoogt een vergaande vereenvoudiging van de wetgeving 
gecombineerd met een meer efficiënte controle. Dit is in het voordeel van de sporter  
Er werd een apart ontwerp van ministerieel besluit tot het oprichten van een expertencommissie 
risicovechtsporten uitgewerkt. De expertencommissie risicovechtsporten zal een adviserende rol spelen bij 
het opstellen van de voorwaarden waaronder risicovechtsporten georganiseerd mogen worden. 
 
De expertise die we tot op heden vergaarden wat betreft medisch verantwoord sporten tracht ik als minister 
ook uit te wisselen met de ministers bevoegd voor sport uit andere regio’s binnen Europa. Zo heeft 
Vlaanderen o.a. met Catalonië en Baskenland de IInd International Sport Countries Conference over sport en 
gezondheid georganiseerd.  
 
Allocatie Libellé 2008 % uitvoering  

HF 12 03 Uitgaven communicatie inzake MVS 123.000 100% 

HF 12 24 Uitgaven MVS 953.000 98 % 

HF 12 90 Uitgaven ter bevordering MVS 10.000 100% 

HF 33 24 Subsidies MVS 780.000 98 % 

HF 74 01 Vermogensuitgaven MVS 4.000 100% 

 Extra apparaatkredieten MVS 108.000 100% 

TOTAAL   1.978.000  

 
De evolutie doorheen de ganse beleidsperiode van de totale middelen voorzien voor het luik van het beleid 
rond medisch verantwoord sporten ziet er als volgt uit.  
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Evolutie beleidskredieten Medisch Verantwoord Sporten 
2004 - 2009
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10.2.2 Prognose begrotingsjaar 2009 

Na een overgangsperiode worden vanaf 1 januari 2009 keuringsartsen en keuringscentra erkend volgens de 
nieuwe erkenningsvoorwaarden. Hiermee wordt het net van sportmedische keuring voor sporters verder 
uitgebouwd en performanter gemaakt. Strengere eisen voor erkende keuringsartsen op het vlak van 
opleidingen en minimale voorwaarden voor de aanwezige apparatuur zullen de kwaliteit van de 
dienstverlening van keuringsartsen verbeteren. De erkende keuringscentra moeten zo georganiseerd en 
uitgerust zijn dat zij op een wetenschappelijk onderbouwde manier alle aspecten van sportmedische en 
paramedische begeleiding van getalenteerde sporters kunnen aanbieden. Vanaf 1 januari 2009 verandert 
tevens de wijze van vergoeding voor de sportmedische keuring en begeleiding van getalenteerde sporters 
door de erkende keuringscentra.  
 
Op vlak van dopingbestrijding zal de interne regelgeving continue aangepast worden aan de nieuwe regels 
van de WADA-code 2009 en zijn internationale standaarden.  
 
Het beleidsdomein Medisch Verantwoord Sporten bevat meer dan alleen maar dopingbestrijding. Het nieuwe 
decreet voorziet ook in het nemen van beschermende maatregelen aangaande risicovechtsporten. Dit zijn 
sporten waarbij het via bepaalde technieken is toegestaan om aan de tegenstander slagen of stoten toe te 
dienen met de intentie de fysieke of psychische integriteit van de tegenstander te verminderen.  
Op basis van de adviezen van de expertencommissie risicovechtsporten zullen voorwaarden worden 
opgesteld waaronder risicovechtsporten kunnen worden georganiseerd. De gevolgen van deze nieuwe 
specifieke regelgeving worden daarna duidelijk en tijdig gecommuniceerd aan de betrokken 
vechtsportfederaties.  
 
Het structureel overleg binnen de coördinatieraad medisch verantwoord sporten zal worden verdergezet door 
het waarnemen van het tweejaarlijkse voorzitterschap door Vlaanderen vanaf 1 september 2009 en door een 
concreet actieplan voor te leggen en te realiseren.  
 
Het actualiseren en opfrissen van de websites www.gezondsporten.be en www.dopinglijn.be blijft een 
continue doelstelling en een arbeidsintensieve taak. Het aanbod van relevante sportmedische en 
sportwetenschappelijke informatie op de website www.gezondsporten.be zal uitgebreid en geactualiseerd 
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worden a.d.h..v. de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het blijft de bedoeling om de promotie van 
gezonde sportbeoefening te ondersteunen. Daarnaast zal via de website een eigen interactief adres voor alle 
elitesporters worden aangeboden conform het nieuwe decreet Medisch Verantwoord Sporten dat vanaf 01 
augustus 2008 van kracht is. De elitesporters hebben immers bijkomende verplichtingen om aan de 
vernieuwde antidopingwetgeving te voldoen. Om deze groep sporters zo volledig en duidelijk mogelijk te 
informeren over hun verplichtingen m.b.t. de antidopingwetgeving krijgen ze op de website een eigen 
interactief adres. Via dit adres kan de elitesporter rechtstreeks met de specialisten van de cel MVS in contact 
treden en over alles wat met doping te maken heeft vragen stellen. Dit is een grote stap voorwaarts in de 
dienstverlening die gericht is naar een specifieke doelgroep.  
 
Tenslotte zal een Nederlandse vertaling van ADAMS ter beschikking gesteld worden. In deze databank 
moeten elitesporters hun verblijfsgegevens indienen. Deze verblijfsgegevens zullen gebruikt worden voor het 
uitvoeren van onaangekondigde dopingcontroles en/of preventieve gezondheidscontroles. 
ADAMS (Anti Doping Administration and Management System) is een beveiligd softwareprogramma door 
het WADA ontwikkeld. Dit programma kan binnenkort in verschillende talen, waaronder het Nederlands, 
gebruikt worden. 
 
Allocatie Libellé 2004 2009 % 2009 tov 2004 

HF 12 03 Uitgaven communicatie inzake 
MVS 

117.000 125.000 7% 

HF 12 24 Uitgaven MVS 774.000 977.000 26% 

HF 12 90 Uitgaven ter bevordering MVS  10.000 100% 

HF 33 24 Subsidies MVS 659.000 796.000 21% 

HF 74 01 Vermogensuitgaven MVS 4.000 4.000 0% 

 Meeruitgaven apparaatskredieten  124.000 100% 

TOTAAL   1.554.000 2.036.000 31% 

 
 
 
 
 
 

Bert ANCIAUX 
 

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 
 

_________________________ 
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11 Bijlage 1 Samenvatting van de beleidsopties en initiatieven voor 
het volgende begrotingsjaar  

11.1 DE OPSTART VAN DE VEREENVOUDIGDE REGELGEVING BINNEN HET DECREET 
OP DE SPORTFEDERATIES 

De uitvoeringsbesluiten rond zowel de basiswerking als de verschillende facultatieve opdrachten van de 
federaties, werden grondig vereenvoudigd. Tevens werden meer middelen voorzien voor jeugdsport en 
sportkampen en is de opdracht prioriteitenbeleid dit keer gericht naar 55+ers. Via de vernieuwde 
projectenregeling rond de verschillende facultatieve opdrachten heb ik de sportfederaties willen mobiliseren 
om vernieuwende en kwaliteitsvolle projecten in te dienen. De uitvoering van deze goedgekeurde projecten 
zal starten in 2009.  
De besprekingen met de KBVB over de aanpassing van hun structuur moeten voor eind 2008 duidelijkheid 
geven. De nodige bijkomende middelen zijn in elk geval voorzien om de Vlaamse voetbalbond te 
ondersteunen via het decreet op de sportfederaties, zonder dat de andere sportfederaties daar financieel de 
dupe van worden. 

11.2 DE OPERATIONALISERING VAN DE IMPULSSUBSIDIES UIT HET DECREET LOKAAL 
SPORTBELEID 

De lokale en regionale besturen hebben in 2008 massaal ingetekend op het decreet lokaal Sport voor Allen-
beleid. Na de beleidssubsidies voor de uitvoering van het sport voor allen-beleidsplan, worden in 2009 ook 
voor het eerst subsidies aan gemeenten gegeven voor de opstart van de impulsprojecten. Deze projecten 
hebben als thema “de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen 
aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederaties” en moeten dus op termijn aanleiding geven tot meer en 
beter gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in meer sportclubs . 

11.3 DE REALISATIE VAN DE EERSTE PROJECTEN UIT HET VLAAMSE 
SPORTINFRASTRUCTUURFONDS EN DE OPSTART VAN HET DOSSIER 
‘VOETBALSTADIONS’ 

Het Vlaamse Sportinfrastructuurfonds zal in 2009, na het goedkeuren van het decreet en uitvoeringsbesluit 
en een hernieuwde oproep tot kandidaatstelling, echt opgestart worden met de bouw van 40 kunstgrasvelden. 
Op die manier wordt de impuls inzake nieuwe Sport voor Allen-infrastructuur overal in Vlaanderen echt 
concreet zichtbaar. Uit de verschillende ingediende projecten worden de beste dossiers na screening op basis 
van de vooropgestelde criteria, geselecteerd in het najaar van 2008. Deze projecten zullen eind 2009 worden 
opgestart in de verschillende steden en gemeenten. 
In 2009 zal ook werk gemaakt worden van de ondersteuning bij de realisatie van nieuwe voetbalstadions in 
Vlaanderen. Van zodra de verfijnde criteria, de modaliteiten en timing werden vastgelegd, zal een 
projectoproep gelanceerd worden. Bedoeling is van in het voorjaar 2009 de geselecteerde projecten bekend 
maken. 

11.4 DE UITVOERING VAN HET BIJGESTUURDE TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN 
2016 

2009 is het begin van een nieuwe olympiade. Op basis van een grondige evaluatie van de resultaten en 
aanpak van het Vlaamse topsportbeleid tijdens de olympiade 2004-2008 zal een nieuw Actieplan topsport 
2009-2012 worden opgemaakt en opgestart. Het spoor dat werd uitgetekend in het Topsportactieplan 2016 
zal dus worden bijgestuurd en verfijnd in een nieuw Actieplan topsport.  
Dankzij het vernieuwde uitvoeringsbesluit topsport bij het decreet op de sportfederaties en de voorziene 
budgettaire groei, zullen de topsportfederaties nog beter ondersteund worden bij het invullen van een aantal 
randvoorwaarden voor een optimaal topsportbeleid.  
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11.5 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 2009. 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 
sportpromotionele acties, de experimentele projecten en proeftuinen sport, de sportkaderopleidingen en het 
Vlaamse Sportinfrastructuurplan zijn allemaal voorbeelden van acties die binnen dit globale plan kaderen. 

11.6 DE UITBREIDING VAN HET DECREET MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN MET 
EEN LUIK ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 

Het nieuwe decreet ethisch en medisch verantwoord sporten zal begin 2009 operationeel zijn voor uitvoering 
met inbegrip van de richtsnoeren die samen met de sector werden opgemaakt. Op die manier krijgt de 
aandacht voor de ethische waarden van en in de sport een concrete invulling in de beleidsplannen en de 
dagelijkse sportpraktijk . 

11.7 DE VERDERE OPERATIONALISERING VAN HET TRANSVERSALE 
PARTICIPATIEDECREET 

Het nieuwe participatiedecreet, dat de beleidsdomeinen cultuur, jeugdwerk en sport vat, is in 2008 van kracht 
geworden. Dit decreet zet in op de verbreding en de verdieping van de participatie in deze drie velden. De 
realisatie van een volledige inwerkingtreding van het participatiedecreet is één van de belangrijkste 
opdrachten voor de komende maanden. 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.  

11.8 DE OPSTART VAN EEN AANTAL NIEUWE SOCIALE MAATREGELEN IN SPORT  

Studies wijzen uit dat sport nog steeds niet van en voor alle lagen van de bevolking is. In 2009 zullen dan 
ook een aantal nieuwe initiatieven met sociale maatregelen worden opgestart die inzetten op toegankelijkheid 
en toeleiding. De seniorensportcampagne en een sportproject in instellingen voor bijzondere jeugdzorg zijn 
hiervan concrete voorbeelden. 
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13 Bijlage 3  Overzicht van de wijze waarop gevolge werd gegeven 
aan de  resoluties en moties van het Vlaams Parlement tijdens de 
lopende legislatuur 

13.1 RESOLUTIES 

13.1.1 Resolutie betreffende een duurzaam ondersteunend en flankerend beleid voor het 
vrijwilligerswerk in de jeugd-, sport- en cultuursector in Vlaanderen 

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 heb 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.  
 

13.1.2 Resolutie betreffende het behoud en ruimte voor volksporten op het platteland, inzonderheid 
het krulbolspel 

Het Vlaamse Parlement vraagt om de waarde van de volkssporten te blijven erkennen als Vlaams erfgoed, 
gezonde sport en cement van sociale cohesie, en de volkssporten te bewaren voor de toekomst door die 
ruimtelijk, sportief, sociaal en maatschappelijk de plaats te geven die aan die sporten toekomt. Bovendien 
vraagt ze om ervoor te zorgen dat de volkssporten in het algemeen en het krulbollen in het bijzonder hun 
plaats behouden binnen de plaatselijke gemeenschap, zowel in woongebied als in landelijk gebied, zodat hun 
bestaanszekerheid en bestaansrecht gegarandeerd is. 
Daarnaast wordt gevraagd de gemeenten actief te ondersteunen bij het inpassen van ruimte voor deze sport in 
hun lokaal beleid op ruimtelijk vlak. Het verankeren van krulbollen is een gemeentelijke taakstelling, die kan 
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worden opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarvan de uitvoering kan worden 
gerealiseerd via ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook wordt gevraagd om de gemeenten tevens te 
ondersteunen bij het inpassen in hun lokaal beleid door middel van opname in het lokaal sportbeleidsplan en 
in het sociaal beleidsplan. 
 
Ik ben absoluut voorstander van het scheppen van een kader waarbinnen de volkssporten als traditionele 
uiting van onze Vlaamse volkscultuur en als bindend middel tussen brede lagen van de bevolking, zich 
verder kunnen ontwikkelen. In 2008 heb ik de middelen voorzien binnen het decreet op de sportfederaties 
voor de Organisaties voor Sportieve Vrijetijdsbesteding, waar de Volkssporten deel van uitmaken, fel 
opgedreven. Via het decreet lokaal Sport voor Allen-beleid kunnen de gemeenten ervoor opteren om de 
volkssportverenigingen en de krulbolclubs te erkennen en te subsidiëren ondermeer via de middelen die 
Vlaanderen geeft voor de uitvoering van het lokale Sport voor Allen-beleid. 
Meer ruimte voor sport in het algemeen is een aandachtspunt en een eis die ik in alle gesprekken en 
onderhandelingen over het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op tafel leg.  
 

13.2 MET REDEN OMKLEDE MOTIES 

13.2.1 Topsport als promotiemiddel voor Vlaanderen 

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. 
 
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”.  
2.2 De beleidsnota sport 
 
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 werden de verschillende aandachtspunten uit deze motie meegenomen: 
• het Topsportactieplan wordt verder gefaseerd uitgevoerd; 
• het actieplan Sport voor Allen wordt verder geïmplementeerd; 
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• de stijging in mijn budgetten voor sport is substantieel; 
• het decreet op het Sport voor Allen beleid voor gemeenten en provincies is intussen een feit; 
• binnen mijn administratie Bloso werd een medewerker ruimtelijke ordening aangeworven die de 

verschillende ruimtelijke dossiers proactief opvolgt. 
 

13.2.2 De koppeling van subsidies binnen de sectoren jeugd, cultuur en sport aan quota voor 
allochtonen 

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 etnisch-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 
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 en daar waar nodig bijgestuurd. 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.  
 

13.2.3 De splitsing van de voetbalbond 

Op 13 april 2005 werd  in plenaire zitting een motie aangenomen over de splitsing van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (KBVB) en over 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. 
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Op 10 juli 2008 werd in plenaire zitting een nieuwe motie betreffende de oprichting van de Vlaamse 
Voetballiga en de mogelijke splitsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aangenomen. 
Er werd gevraagd: 
1° de gesprekken met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verder te zetten om het principieel 
akkoord om te zetten in een daadwerkelijke samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse 
Voetballiga, conform de Vlaamse decreten. Deze samenwerking moet gericht zijn op de kwalitatieve 
uitbouw van de populaire voetbalsport in Vlaanderen. 
2° in de nodige budgettaire middelen te voorzien zodat de toetreding van de grote Vlaamse Voetballiga tot 
het Vlaams sportbeleid niet gebeurt ten koste van de andere reeds erkende en gesubsidieerde sportfederaties. 
 
Van in het begin van de legislatuur heb ik uitvoerig contact opgenomen met de KBVB. Deze gesprekken 
werden in de loop van 2007 en verder in 2008 op intensievere basis hernomen. Op 28 juni 2008 werd er 
uiteindelijk een akkoord bereikt over de oprichting van een Vlaamse Voetballiga. Tijdens de vergadering van 
9 oktober 2008 besliste het uitvoerende comité van de KBVB om twee vzw’s op te richten, een 
Nederlandstalige en een Franstalige, en om verder onderzoek te laten uitvoeren naar de juridische en 
financiële gevolgen van de splitsing. Een nieuwe werkgroep zal tegen 1 december een uitspraak doen en een 
concreet dossier voorleggen. 
Dit zijn belangrijke stappen om vanaf januari 2009 te starten met een Vlaamse Voetballiga die voldoet aan 
het decreet op de sportfederaties. Met de oprichting van de Vlaamse Voetballiga zal rechtstreekse 
subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap mogelijk worden. Jaarlijks zal zo’n 5,5 miljoen euro voorzien 
worden voor de federatie, de lokale clubs, de jeugdopleidingen en de realisatie van kunstgrasvelden. 
Daarnaast wordt ook een inbreng van 50 miljoen euro vanuit Vlaanderen voorzien voor de bouw van een 
tiental nieuwe voetbalstadions.  
In de begroting 2009 heb ik, rekening houdend met de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse vleugel 
van de KBVB, de totale middelen voorzien voor de sportfederaties met 2,6 miljoen euro verhoogd.
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14 Bijlage 4  Detail van de kredieten op programma HF 

 
EVOLUTIE BELEIDSKREDIETEN 

2004/2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  
MEDISCH VERANTWOORD 
SPORTEN 1.554 1.695 1.917 1.889 1.939 2.036 

1203 Uitgaven communicatie MVS 117 118 119 121 122 125 

1224 Uitgaven MVS 774 848 1.018 1.017 919 977 

1290 Uitgaven ter bevordering van MVS     10 10 

3324 Subsidies MVS 659 725 776 737 776 796 

7401 Vermogensuitgaven MVS 4 4 4 14 4 4 

 Extra apparaatskredieten MVS     108 124 

  
 
SPORT VOOR ALLEN 37.569 39.507 39.863 43.024 50.861 65.204 

1222 Allerhande uitgaven sportcommunicatie 101 459 330 185 137 130 

1223 Allerhande uitgaven i.v.m. sport    202 79 318 

3333 Subs. sport en sportmanifestaties 1.483 1.483 183 183 183 183 

3334 Subs. proeftuinen sport      925 954 

3335 Subs. aanvullende tewerkstelling sport      1.155 1.202 

3336 
Subs. sociale en experimentele projecten 
sport 379 449 449 2.445 2.021 2.197 

3337 Subs. internationale sportprojecten 55 103 103 103 103 103 

4108 Subs. lokale overheden 5.755 5.761 6.747 5.867 11.300 16.492 

4109 
Dotatie Bloso subs sportfederaties, excl. 
topsport 16.979 16.674 17.237 18.411 19.880 22.822 

4110 Dotatie Bloso schoolsport   686 700 700 770 

4113 Dotatie databank sport     250 259 

4117 Dotatie proeftuinen brede school    
 

 729 

4116 Dotatie decreet sport in hoger onderwijs    
 

 917 

4304 Subs. Sociale maatregelen toegank.     
 

 4000 

 Oude begrotingsallocaties    
800 

  

 Sportfonds 12.817 14.128 14.128 14.128 14.128 14.128 
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TOPSPORT 6.060 7.450 10.766 14.004 16.840 19.025 

1102 Wedden en toelagen topsport    400 2.054 2.145 

1104 Salaris en toelagen team topsport   230 235 235 245 

1201 Allerhande uitgaven topsport   303 2.308 2.713 2.058 

3301 Subsidies initiatieven topsporters    1.714 2.315 2.415 2.835 

4104 
Bijzondere dotatie Bloso decreet subs. 
topsport 3.889 4.375 5.121 5.202 5.741 8.173 

4107 Dotatie Bloso topsport 1.474 2.441 3.373 3.419 3.457 3.330 

7411 Aankoop duurzame goederen   25 25 25 36 

 Oude begrotingsallocaties  697 634     

  
 
INFRASTRUCTUUR  4.129 4.782 4.855 5.442 7.168 6.706 

1234 Werkingsmiddelen sportinfrastructuur    500 1.140 1.467 

5201 Subs. particuliere sportinfrastructuur 444 451 459 459 1.338 0 

5202 Subs. particuliere sportinfrastructuur      0 

4112 Dotatie samenwerking sportfacilitator     140 287 

4334 
Subsidies lokale besturen 
sportinfrastructuur      788 

9911 Vastleggingsmachtiging Bloso 3.685 4.331 4.396 4.483 4.550 4.164 

 4103 
 
Werkingsdotatie BLOSO 21.561 23.926 25.130 26.496 27.276 31.581 

             
ALGEMEEN TOTAAL 70.873 76.910 82.531 90.855 104.084 124.552 
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15 Bijlage 5  Invulling van de doelstellingen uit de beleidsnota 

In de beleidsnota sport (2004 – 2009) hebben we 8 strategische en 111 operationele doelstellingen 
geformuleerd.  
 
Van deze operationele doelstellingen zijn er reeds negentig (90) gerealiseerd. negenenveertig (49) daarvan 
zijn volledig afgewerkt, de andere vergen een blijvende beleidsaandacht. Voor veertien doelstellingen (14) 
zijn de nodige acties opgestart die in de loop van dit parlementaire jaar worden afgerond.  
Rond vijf (5) operationele doelstellingen werden de nodige initiatieven opgestart, die op termijn verder door 
de federale beleidsverantwoordelijken zullen moeten opgepikt worden. 
Ten slotte werd één operationele doelstelling betreffende de kandidaatstelling voor de Olympische Spelen 
niet weerhouden, omwille van respectievelijke budgettaire en organisatorische redenen. 
 
Deze stand van zaken, doet mij besluiten dat bijna alle doelstellingen maximaal gerealiseerd of op het spoor 
zijn gezet.  
 
A1 = volledig afgewerkt/doelstelling gerealiseerd  
A2 = vergt continue beleidsaandacht 
A3  = negatieve beslissing = afgewerkt maar bewust niet uitgevoerd 
B = afronding verwacht tegen mei 2009 
C = opgestart, maar federale bevoegdheid 
D = nog te starten 
 

15.1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

 
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 A1/A2 
1.5. Fiscale stimuli C 

 
Het verhogen van de (beleids)erkenning van (de grote maatschappelijke betekenis van) sport door de 
Vlaamse overheid 
 

Nr. SD Status 
2.1. Verhoging overheidsbudget A1/A2 
2.2. Bewustmakingscampagne belang van sport A2 
2.3. Bewustmakingscampagne van kwaliteit van sport A2 
2.4. Sportcheques voor participatie A2 
2.5. Verlaging van lasten op arbeid C 

 
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 A1/A2 
3.4. Omvormingsdecreet van het Bloso A1 
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3.5. Erkenning BOIC A1 
3.6. Vlaamse Interfederale van BOIC B 
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 

A1/A2 

 
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 A1/A2 
4.4. Promotie-actie seniorensport B 
4.5. Verankering buurtsport A1 

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

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

 
Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid. 
 

Nr. SD Status 
6.1. Sportinfrastructuur subsidiëren A1/A2 
6.2. Prioriteiten FFEU-middelen A1/A2 

 
Het voeren van een voorwaardenscheppend en integraal topsportbeleid. 
 

Nr. SD Status 
7.1. Implementeren topsportactieplan A1/A2 
7.2. Voorwaardenscheppend subsidiebeleid A1/A2 
7.3. Actieplan jeugdopleiding in voetbal A2 
7.4. Implementatie actieplan KBVB B 
7.5. Splitsing KBVB B 

 
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 A1/A2 
8.2. Drempelverlagende initiatieven kansarme 

jongeren 
A1/A2 

Het promoten van gezonde sportbeoefening en lichaamsbeweging 
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8.3. Promoten van meer beweging en sport A2 
8.4. Performant sportmedisch keuringsbeleid A1/A2 
8.5. (doping) onderzoek van bloedstalen A2 
8.6. Spijtoptanten B 
8.7. Sportmedische keuring A2 
8.8. Opleiding sportgeneeskunde B 

 

15.2 KRITIEKE SUCCESFACTOREN 

 
Ondersteuning van de sportclubs als bouwstenen van de sport 
 

Nr. KS Status 
1.1. Fusies clubs A2 
1.2. Sportpromotie in de clubs A2 
1.3. Gemeentelijk subsidiereglement A1/A2 
1.4. Professionele ondersteuning vrijwilligers A1/A2 
1.5. Vermijden versnippering en concurrentie A2 
1.6. Versterken relatie school-sportclub A2 
1.7. Opleidingen clubtrainers A2 
1.8. Competitie en recreatie A2 

 
 
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 A1 
2.3. Sportkaderopleiding voor jeugdtrainer A1 

 
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 

 
Professionalisering en het ontwikkelen van een partnership met de sportfederaties. 
 

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

 
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 

 
Aandacht voor doelgroepen en diversiteit in de sport. 

Nr. KS Status 
6.1. Prioriteitenbeleid personen met handicap A1/A2 
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6.2. Strategisch plan etnische minderheden A1/A2 
6.3. Sportpromotie-actie seniorensport B 

 
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 B 
7.2. Optimalisering FOLLO-project A1/A2 
7.3. Bredeschoolconcept A1 

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

sportinfrastructuur 
A1 

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

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

 
Gelijke behandeling van de verschillende sporten in de media 
 

Nr. KS Status 
10.1. “Vlaanderen sportland” A1 

 
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 A2 
11.3. Permanente omlopen gemotoriseerde sporten A2 
11.4. Beleidsmatige en wetenschappelijke voorbereiding 

RSV 
A2 

 
Implementatie van het Actieplan Topsport Vlaanderen 2016. 
 

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

 
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 

 
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 

 
De splitsing van de resterende unitaire sportbonden. 
 

Nr. KS Status 
15.1. Splitsing KBVB B 

 

15.3 OVERIGE ACTIEPUNTEN 

 
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 

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

Nr. OA Status 
2.1. Nieuw samenwerkingsakkoord ZA A1 
2.2. Samenwerkingsakkoord Marokko A1 

 
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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