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Managementsamenvatting
‘Door samenspel scoren’ is een bundeling van acht beleidslijnen om te komen tot een coherent,
gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid.

1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten
Ik wil de nodige randvoorwaarden creëren opdat alle inwoners in Vlaanderen in hun directe omgeving
op een kwaliteitsvolle en gezonde manier aan sport zouden doen. In 2011 werden reeds enkele
trajecten uitgestippeld die in 2012 een vervolg kenden. Zo is er het ‘Sport voor Allen
Overlegplatform’ dat een ‘Visienota Sport voor Allen (SVA)’ en SVA-actieplan opleverde. Verder
loopt er nog een traject rond G-sport in Vlaanderen, een traject naar een vernieuwd
seniorensportbeleid en een traject rond sport en interculturaliteit. Al deze trajecten kregen vorm op
basis van ruim, sector overstijgend overleg. Deze samenwerkingsgedachte heeft geleid tot een breed
en uitgesproken engagement van alle betrokken experts om op een duurzame en vernieuwende wijze
invulling te geven aan de specifieke sport- en de beweegnoden van elke Vlaming. Ook worden binnen
deze trajecten de competenties van de verschillende experts optimaal benut.
Naast deze structurele trajecten wil ik ook voldoende impulsen geven via experimentele projecten om
in te spelen op nieuwe tendensen en te komen tot een innovatief sportbeleid. Zo werd het ‘Multimove
voor kinderen’-project opgestart, waar de aandacht gaat naar een breed-motorische ontwikkeling van
onze allerjongsten. De verschillende proeftuinprojecten worden in samenspraak met alle betrokkenen
geëvalueerd en waar relevant verder uitgebouwd..

2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus
In opvolging van de goedkeuring van het Planlastendecreet in 2011 werd het huidige Sport voor Allen
(SVA)-decreet aangepast. Dit werd op 6 juli 2012 definitief goedgekeurd. In het nieuwe decreet
worden de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal sportbeleid weergegeven, waarbij de regierol
van de lokale besturen wordt benadrukt. Het bijhorende uitvoeringsbesluit wordt gefinaliseerd in het
najaar 2012. In opvolging van de interne staatshervorming worden de bestuursakkoorden tussen de
vijf provincies en de Vlaamse Regering voorbereid.
Op 1 januari 2013 start een nieuwe beleidsperiode voor de sportfederaties. Met het oog op het
indienen van een nieuw beleidsplan werden diverse initiatieven genomen om de competenties inzake
beleidsplanning op lange termijn en strategisch management te verhogen. Het nieuwe
uitvoeringsbesluit prioriteitenbeleid werd goedgekeurd. Dit staat in teken van de bevordering van de
sportparticipatie bij de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub via het stimuleren en activeren van
gezond sporten in de sportclubs.
In het najaar 2012 werd in samenspraak met de Vlaamse Sportfederatie een aanzet gegeven rond de
evaluatie van het decreet van 13 juli 2001 houdende de erkenning en subsidiëring van de
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

3. Gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van sport op alle niveaus
De Vlaamse overheid streeft ernaar dat alle sporters op hun eigen niveau veilig, verantwoord en
gezond kunnen sporten. Mijn actieplan Gezond Sporten omvat strategische en operationele
doelstellingen gericht op het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van de randvoorwaarden
om sporters in gezonde omstandigheden te laten sporten.
Het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (het
antidopingdecreet) en het bijhorende uitvoeringsbesluit zullen de Vlaamse Gemeenschap binnenkort
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opnieuw volledig in lijn brengen met de Wereldantidopingcode en de internationale standaarden van
het Wereldantidopingagentschap (WADA).
Verder streef ik naar een ethisch sportklimaat. Ik wil sport-ethische principes bewuster in missie,
visie, beleid, doelstellingen en acties van de sportsector plaatsen zodat de integriteit van de sporter
maximaal gewaarborgd wordt.

4. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een
optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur
In het voorjaar van 2012 werd via meervoudig en breed gedragen overleg gestart met de voorbereiding
van een nieuw Topsportactieplan Vlaanderen III.
De strategische pijlers voor het nieuwe actieplan werden samen met mij besproken binnen de
Stuurgroep Topsport. Het betreft (1) doelstellingen gericht op het behalen van medailles en finales op
Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen; (2) het leggen van de
focus op Olympische disciplines, waarbij hoofdzakelijk geïnvesteerd wordt in een beperkt aantal (±10)
focussporten (categorie 1 van de nieuwe Vlaamse topsporttakkenlijst), met het open houden van
mogelijke ‘Windows of opportunity’ (ad hoc); en (3) centralisatie op het terrein via het uitbouwen van
drie topsportcentra in Vlaanderen en het streven naar een één-campus-model per sporttak, alsook
centralisatie inzake beleid door het verder uitbouwen van één Vlaamse topsportloket voor de
operationele bevoegdheden inzake uitvoering van het Vlaams topsportbeleid.
Eind november zal ik de evaluatie van de voorbije Olympiade afronden en het nieuwe
Topsportactieplan Vlaanderen III voorstellen.

5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren
Eind 2011 werd het vierde VIA-akkoord voor de Social Profit afgesloten. Deze maatregelen zijn ook
van toepassing voor organisaties uit de sportsector die onder PC 329 vallen. In 2012 gebeurde de
uitbetaling van de VIA-subsidies voor het eerst volgens het één-loketprincipe.
Dit jaar werd een belangrijke stap gezet naar de integratie van de middelen uit de DAC-regularisatie
(2003) in een structurele subsidieregeling. In 2013 zal een decretale regeling uitgewerkt worden voor
de gewezen DAC-werknemers met verworven rechten.
In functie van de noden van de sportsector, zal een nieuwe decretale regeling voor Vlabus uitgewerkt
worden.
Op het vlak van sport en fiscaliteit heeft overleg plaatsgevonden tussen de drie gemeenschapsministers
van sport. Er zijn ook verkennende contacten geweest met het federale niveau inzake sport en btw en
het statuut van de sportbegeleider. In 2013 moet meer concreet overleg plaatsvinden.

6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
Elke inwoner van Vlaanderen moet in de onmiddellijke leefomgeving terecht kunnen in goed
onderhouden, kwalitatieve en functionele sportaccommodaties. Daartoe werd aanvankelijk de
inhaalbeweging in sportinfrastructuur vanuit het Vlaams Sportinfrastructuurplan verder gezet. Dit
Sportinfrastructuurplan dekt helaas niet alle behoeften. Een beperkte bijsturing van het
sportinfrastructuurbeleid werd reeds in 2011 en 2012 doorgevoerd (met de ondersteuning van de
aanleg van de Finse Pistes en de vervanging van de sportvloeren) en zal ook in de volgende jaren zijn
vervolg kennen. Ik wens vanaf 2013 in te zetten op de realisatie van enkele grotere projecten met een
bovenlokaal karakter waaronder ook topsporttrainingsinfrastructuur.
Ook de problematiek van infrastructuur voor de zogenaamde hinderlijke sporten behoudt mijn
aandacht en moet op basis van de genomen beslissingen over het verruimde kader en overleg met de
nieuwe provinciebesturen tot resultaten kunnen leiden. Bovendien levert sport een actieve bijdrage aan
het opgestarte traject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
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7. De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid
Ik hecht veel belang aan onderzoek voor en een degelijke evaluatie en outputmonitoring van het
sportbeleid zodat beleidseffecten duidelijk zichtbaar en meetbaar worden en het gevoerde beleid waar
nodig op een gefundeerde manier kan bijgestuurd worden. Bij de lancering van de derde generatie
steunpunten heb ik geijverd voor een autonoom Steunpunt sport. Via extra investering in dit steunpunt
ten opzichte van de vorige generatie, wil ik de kennisinstroom in het sportbeleid en de doorstroming
naar de sportpraktijk stimuleren.
Samen met de Vlaamse regering wil ik verder inzetten op eenvoudige, kwaliteitsvolle regelgeving.
Om efficiënt te communiceren over het sportaanbod, het sportbeleid, de regelgeving, de
dienstverlening, wetenschappelijk en ander sport gerelateerd onderzoek zal het netwerk tussen de
bestaande websites van het sportbeleid verstevigd worden.

8. De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid doorwegen op
internationale discussies en het internationale sportbeleid
Aanwezigheid op het internationale niveau en samenwerking met internationale partners garanderen
dat Vlaanderen voeling houdt met de internationale sportwereld. Het mondiaal antidopingbeleid met
sterke contacten naar WADA toe en de strijd tegen wedstrijdvervalsing vormen hierbij belangrijke
aandachtspunten. Ik wil daarbij sterk blijven inzetten op het EU-sportbeleid en op basis van de
ervaring en expertise van het Belgisch EU-voorzitterschap meewerken aan de implementatie van het
EU-werkplan voor sport en de realisatie van het Erasmus voor allen-programma, met blijvende
aandacht voor de kansen die dit biedt voor de Vlaamse sportsector. Tevens zal ik de ontwikkelingen
binnen de Raad van Europa, in het bijzonder met betrekking tot het Enlarged Partial Agreement on
Sport en de onderhandelingen omtrent een nieuwe Conventie inzake wedstrijdvervalsing actief
opvolgen.
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Strategische en operationele doelstellingen
1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten
1.1. Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid
1.1.1. Realisaties 2012
In 2012 werd in overleg met de relevante Vlaamse sportactoren een ‘Actieplan Sport voor Allen’
opgesteld. Op basis van de door mij weerhouden beleidsprioriteiten uit de ‘Visienota Sport voor
Allen’, werden concrete acties gedefinieerd die in de komende jaren de basis zullen vormen voor een
dynamisch, algemeen gedragen, Sport voor Allen beleid.
Er werd ook gestart met het uitwerken van de prioritaire acties die in het Sport voor Allen-actieplan
zijn opgenomen. Een aantal van deze acties worden beschreven onder de specifieke pijlers van deze
beleidsbrief.
1.1.2. Prognose 2013
In 2013 zullen de prioritaire acties verder worden uitgediept en gerealiseerd. Daarbij zijn de
samenwerking met de verschillende sportactoren en het voeren van een activeringsbeleid met het oog
op het verhogen van duurzame sportparticipatie prioritair.

1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten
1.2.1. Realisaties 2012
De vijf proeftuinen ‘Verenigingsondersteuning’, ‘Open Stadion’, ‘Opleiding en Vorming van
Buurtsportbegeleiders’, ‘Sport in Grootsteden’ en ‘Brede School’ zijn verder aan de slag gegaan met
de aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie. Daarnaast werden een aantal experimentele projecten
opgestart.
1.2.1.1. Proeftuinen binnen het Participatiedecreet
Hieronder volgt een overzicht van de realisaties in het vierde werkingsjaar van de vijf proeftuinen
sport.
Proeftuin Verenigingsondersteuning - Dynamo
In 2012 verschoof de focus van ontwikkeling naar verspreiding en implementatie van de producten,
gebruik makend van de bestaande activiteiten en instrumenten en met extra aandacht voor
communicatie. De in het tussentijds evaluatierapport geformuleerde aanbevelingen werden
geïntegreerd binnen de werking van het Dynamo Project. Zo werd er voor opleidingen en
ondersteuning van sportclubs vaker een beroep gedaan op externe expertise en werden een aantal
diensten aangeboden tegen betaling met het oog op een eventuele toekomstige verankering van het
project. Verder investeerde het Dynamo Project op mijn verzoek in de samenwerking met andere
actoren, met speciale aandacht voor een gerichte samenwerking met de sportdiensten.
Het Dynamo Project organiseerde samen met de VSF, het Bloso en het ISB De Grote
Sportclubenquête in het kader van het onderzoek rond typologieën van sportclubs. In opdracht van het
Dynamo Project ontwikkelde de UGent een model dat verschillende types sportclubs onderscheidt. Dit
instrument moet de sportactoren helpen om hun ondersteuning aan sportclubs efficiënter en
doelgerichter te organiseren. De deelnemende sportdiensten en sportfederaties zullen een rapport op
maat over hun eigen clubs bekomen. Tijdens de week van de sportclub in september 2012 werden de
rapporten en de resultaten van de sportclubenquête bekend gemaakt.
In juni 2012 werd tevens het Europees proefproject in het kader van vrijwilligers in de sport, waar de
VSF optrad als coördinator, afgerond. Tijdens het slotsymposium op 8 mei 2012 werden de
ontwerpconclusies van het project voorgesteld en besproken. De uitwisseling van ervaringen en goede
praktijken voor de ondersteuning van vrijwilligers in sportclubs werd als zeer positief ervaren door
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alle deelnemers aan het project. De aandacht voor vrijwilligers blijft mede door dit project een
belangrijk thema voor het EU-sportbeleid.
Proeftuin Open Stadion
De vernieuwde projectoproep ‘Open Stadion’, waarbij het accent ligt op het nemen van gerichte
maatschappelijke engagementen, was in het seizoen 2011-2012 aan zijn tweede jaar toe. De
deelnemende clubs, achttien Vlaamse en Brusselse voetbalclubs uit eerste en tweede klasse ervaren het
nieuwe systeem als een duidelijke administratieve vereenvoudiging. Ook maakt het werken met
engagementen een betere opvolging en evaluatie mogelijk. De vzw Open Stadion maakte een cijferen effectenrapport 1 op met een tussentijdse stand van zaken van de resultaten van deze proeftuin. De
uitbouw van het netwerk van lokale partners in functie van gemeenschappelijke maatschappelijke
doelstellingen is een belangrijke realisatie hierbij.
Proeftuin Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders
De projecten in de acht centrumsteden - Antwerpen, Gent, Turnhout, Aalst, Roeselare, Kortrijk,
Brugge en Hasselt - realiseerden de doelstellingen van
het opgegeven groeipad. De
doelgroepwerknemers werden actief ingezet als buurtsportbegeleider in de lokale context met als doel
zoveel mogelijk mensen in hun eigen leefomgeving op kwaliteitsvolle wijze te laten sporten. In de
klankbordgroep buurtsport onder aansturing van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid (ISB) werden de opgebouwde ervaringen van de verschillende centrumsteden
besproken en gedeeld. Er werden stappen gezet naar een gerichte samenwerking met de proeftuinen
Brede School en Open Stadion. Tevens presenteerde de klankbordgroep op een colloquium in het
najaar de resultaten van drie werkingsjaren.
De proeftuin Sport in Grootsteden: Vecht en dans en Kort op de bal
Kort op de Bal verbreedde in 2012 het aantal trajecten met jongeren in zes voetbalclubs op basis van
het ontwikkeld competentiemodel door Jes vzw. Dit model is gebaseerd op competentiegericht werken
met jongeren uit kansengroepen, een duidelijke en aan de sportcontext aangepaste vorm van informeel
en non-formeel leren.
Door oudervergaderingen, informele activiteiten rond het veld en vader-zoontoernooien is de
ouderbetrokkenheid en -participatie bij een aantal clubs toegenomen.
Een experimenteel traject ‘ondersteuning Nederlands tijdens de training’ bij Ritterklub Jette werd
i.s.m. het Huis van het Nederlands opgestart.
Met de VUB werd een samenwerking aangegaan om de opgedane kennis en kunde over
competentietrajecten in een sportcontext te bundelen en onderbouwen, zoals vermeld in de
aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie van de proeftuinen sport.
Voor het vechtsportluik werd verder op maat van de vier vechtsportclubs gewerkt. Door middel van
gerichte coaching en vorming op maat werd de competentie van de trainers en oudere jongeren
verhoogd. Er werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van een duurzaam netwerk.
Bij het dansproject ligt de focus op het bereiken van meisjes die via het klassieke sportaanbod minder
gemakkelijk bereikt worden. In 2012 werd verder gewerkt aan het coachen en ondersteunen van
partners zoals scholen en jeugdcentra, met het oog op het implementeren van deze projecten in hun
setting.
Proeftuin Brede School
De inspanningen voor een verhoogde sportparticipatie van alle kinderen en jongeren bij sport- en
spelactiviteiten na school, in interscolair verband, in het sportieve verenigingsleven en in de lokale
sportclubs werden in 2012 verder gezet. Om de werking van de proeftuin te optimaliseren werden een
1

Het cijfer- en effectenrapport kan geraadpleegd worden op
http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/projecten/proeftuinen-sport/
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aantal initiatieven genomen om aan de geformuleerde aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie
tegemoet te komen. Zo werden nieuwe documenten uitgewerkt rond missie, visie, communicatie,
monitoring, strategische en operationele doelstellingen. Deze documenten werden voor implementatie
aan alle Follo medewerkers bezorgd en toegelicht.
De Follo’s focusten verder op de uitbouw van een breed netwerk tussen scholen, lokale overheden en
sportactoren met het oog op de realisatie van een attractief en laagdrempelig sportaanbod in de directe
leefomgeving van kinderen en jongeren.
Evaluatie proeftuinen
Zoals bepaald in het participatiedecreet wordt er een eindevaluatie gemaakt van de proeftuinen sport.
Deze opdracht werd begin juli 2012 gegund aan Idea Consult. Deze eindevaluatie omvat twee pijlers:
enerzijds het detecteren en analyseren van de resultaten van de vijf proeftuinen op de criteria
relevantie, effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid. Anderzijds het afbakenen van het concept
proeftuin als instrument in functie van verdere toekomstscenario’s. Tegen het eind november wordt de
oplevering van de eindevaluatie verwacht, om vervolgens na advies Sarc een definitief eindrapport te
maken tegen het voorjaar 2012.
1.2.1.2. Experimentele projecten
Multimove voor kinderen
Begin 2012 werden 24 sportclubs en 13 lokale initiatieven geselecteerd om in het proefproject
‘Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen’ te stappen. De
pilootgroepen werden goed voorbereid op basis van het ontwikkelde kennispakket. De lesgevers
volgden een verplichte opleiding om in september 2012 definitief van start te gaan met de
praktijksessies, ondersteund door de praktijkmap met een ruim aanbod aan oefenstof voor een
complete motorische ontwikkeling. Om het project in de praktijk te implementeren werd de
website www.multimove.be gecreëerd. Langs deze weg kunnen de ontwikkelde tools en
ondersteuningsvormen gemakkelijk gedeeld worden. In het flankerend onderzoek werd gepeild naar
de huidige kennis van ouders en sportaanbieders en bij de start van de lessenreeks werden de
motorische vaardigheden van de deelnemende kinderen getest (nulmeting).
Bewegingsdeskundige
Het structureel inzetten van bewegingsdeskundigen in het Vlaamse sport- en bewegingslandschap is
een initiatief van de KULeuven. In dit project wordt nagegaan of de bewegingsdeskundige, via een
samenwerking met het netwerk van huisartsen en verenigingen in Leuven, sporters en/of sedentaire
personen effectief kan aanzetten tot een systematische participatie aan sport- en bewegingsactiviteiten.
De deelnemers krijgen een persoonlijke bewegingscoach die hen gedurende enkele weken begeleidt
om duurzaam en zelfstandig beweging in te bouwen in hun levensstijl. De bewegingscoach streeft
hierbij naar een nauwe samenwerking met, en een maximale doorstroming naar het lokale sport- en
bewegingsaanbod.
Projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking
Via een proefproject rond ankyloserende spondylitis (AS) en multiple sclerose (MS) zijn strategieën
uitgetest om sporten voor mensen met een bewegingsbeperking te ondersteunen. Er is een e-platform
(Asicoach) opgestart, een begeleidingsprogramma dat interactie tussen artsen, begeleiders en patiënten
ondersteunt en faciliteert. Het e-platform maakt het ook mogelijk om wetenschappelijke gegevens te
verzamelen. Voor het luik AS in beweging zijn multidisciplinaire opleidingen voor beweeg- en
sportbegeleiders georganiseerd. Aan patiënten met AS kan nu een netwerk van beweeg- en
sportcoaches, sportclubs en sportactoren worden aangeboden die specifiek gevormd zijn om deze
patiënten te activeren tot en begeleiden bij bewegen en sporten. Voor het MS-luik van het project werd
gezocht naar de juiste partners om het project mee te helpen dragen. MS in beweging volgt dezelfde
fasering als AS in beweging.
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Fitte ondernemer
Het opzet van dit project is om ondernemers en bedrijfsleiders aan te zetten tot een sportieve
levensstijl. In 2012 was dit project opgebouwd rond het centrale thema ‘fietsen’. Tegen de zomer van
2012 namen reeds 2600 ondernemers deel aan de georganiseerde fietsactiviteiten.
1.2.2. Prognose 2013
1.2.2.1 Proeftuinen binnen het participatiedecreet
Proeftuin Verenigingsondersteuning
2013 is het laatste van vijf jaar waarin het Dynamo Project in zijn huidige vorm als proeftuin sport
ondersteund wordt binnen het participatiedecreet. De focus voor dit laatste werkingsjaar zal
voornamelijk liggen op het optimaal verspreiden en implementeren van de reeds ontwikkelde kennis,
producten en diensten. Daarnaast zal het Dynamo Project nog nieuwe acties en thema’s ontwikkelen,
rekening houdend met de resultaten van het onderzoek naar typologieën. Samen met de
sportfederaties, sportdiensten en Bloso zal het een samenvattende eindpublicatie rond de typologieën
van sportclubs en de resultaten van de sportclubenquête ontwikkelen. Het thema vrijwilligersbeleid zal
verder uitgewerkt worden. Een brochure over fiscaliteit bij het betalen van sporters, begeleiders en
scheidsrechters, een handleiding over rechtspersonenbelasting en patrimoniumtaks en een document
over beleidsplanning zijn eveneens gepland. Een bijkomend aandachtspunt voor 2013 is het
aantoonbaar en meetbaar maken van de concrete realisaties van het Dynamo project, waarbij de
implementatie in het brede werkveld een belangrijk gegeven is. In functie van de eindevaluatie zal in
2013 beslist worden of en in welke vorm het project verder gezet kan worden.
Proeftuin Open Stadion
Een laatste projectoproep binnen deze proeftuin werd gelanceerd. Naast de verdere realisatie van de
genomen engagementen zal er bijzondere aandacht gaan naar het stimuleren van de zelfstandigheid en
de duurzaamheid van de verschillende Open Stadionwerkingen. Clubs dienen zich voor te bereiden op
de post-proeftuinperiode. De basis van maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid dient vorm
te hebben gekregen in de voetbalclubs uit eerste en tweede klasse.
Proeftuin Opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders
In het laatste jaar van deze proeftuin zullen de doelgroepwerknemers in de acht deelnemende
centrumsteden als volwaardige buurtsportmedewerkers worden ingezet. In samenwerking met de
administratie lokale diensteneconomie en het ISB zal nagegaan worden wat de mogelijkheden zijn
voor dit project na afloop van de proeftuinperiode. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het zoeken
van tewerkstellingsmogelijkheden, waar de doelgroepmedewerkers hun competenties verder kunnen
ontplooien en inzetten in sport gerelateerde settings. De eindevaluatie van de proeftuinen sport zal
hierbij uiteraard richtinggevend zijn.
Proeftuin Sport in Grootsteden: Vecht en Dans en Kort op de Bal
Het volgend seizoen staat vooral in het teken van duurzaam maken van een aantal processen en van
delen en verspreiden van expertise.
De activiteiten in functie van ouderparticipatie worden systematisch uitgebouwd en gestructureerd.
De taaltrajecten bij Ritterklub Jette i.s.m. het Huis van het Nederlands worden gecontinueerd,
uitgebreid en geëvalueerd.
Ook de competentietrajecten worden gecontinueerd, onderzocht en beschreven.
De gedurende de voorbije jaren opgedane expertise op diverse terreinen wordt gebundeld in een
publicatie en een visueel product, wat verspreid wordt tijdens een studiemoment.
Bij het project ‘Vecht en Dans’ in Antwerpen ligt voor het vijfde projectjaar, naast het voortzetten van
de goede praktijken, de nadruk op de definitieve overdracht van de expertise op sport en
onderwijspartners (d.m.v. een studiedag, publicatie, rondetafels, het voortzetten van trajecten met
partners,...).
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Proeftuin Brede School
Het concept ‘Brede School met sportaanbod’ zal ook in 2013 verder worden uitgewerkt en
ondersteund. Er wordt gestreefd naar een maximale regionale inzet van Follo’s en een afstemming van
de producten ‘Sport na School (SNS)’, ‘Sportsnack’ en ‘Multimove voor kinderen’.
Voor landelijke gebieden zal een specifieke Sport Na School-formule ontwikkeld zijn en zullen
verschillende proefprojecten worden opgestart om dit te implementeren.
Bij een positieve eindevaluatie van deze proeftuin zal bekeken worden of dit project blijvend kan
verankerd worden.
1.2.2.2. Experimentele projecten
Multimove voor kinderen
In 2013 zullen minimum 10 nieuwe gemeenten en 24 extra sportclubs kunnen instappen en met het
ondersteuningsmateriaal aan de slag gaan vanaf september.
In functie van het flankerend wetenschappelijk onderzoek zullen de motorische vaardigheden van de
kinderen na 30 lesweken opnieuw gemeten worden (postmeting). Ook de ouders en lesgevers worden
opnieuw bevraagd. In september 2013 volgt een retentiemeting.
In het kader van strategische doelstelling 1‘kennisontwikkeling en brede sensibilisering bij ouders en
begeleiders’ zal men een specifiek product ontwikkelen waar ook ouders mee aan de slag kunnen.
Op basis van de verzamelde gegevens en uitgevoerde interventies van 2013 zal het project zijn
experimentele fase ontgroeien en zal er in 2014 een brede informatiecampagne op touw gezet worden,
in functie van de uitrol van dit project over gans Vlaanderen.
Projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking
Op basis van de evaluatie van het proefproject rond AS en MS, zal ik beslissen of deze projecten al
dan niet kunnen verlengd worden en onder welke vorm dit dan zou kunnen.
Daarnaast wil ik bekijken of naar andere doelgroepen met een gezondsheidsbeperking, zoals bv.
getransplanteerden, ook een pilootproject kan opgestart worden.
Bewegingsdeskundige
Het project bewegingsdeskundige wordt geëvalueerd. Op basis hiervan zal bekeken worden of het
project een meer structurele inbedding vergt.
Innovatieve projecten voor laagdrempelig bewegen en sporten
In 2013 wil ik naast de structurele subsidies voor sportfederaties en lokale sportdiensten ook extra
ruimte maken voor innovatieve en originele projecten die laagdrempelig bewegen en sporten
aantrekkelijk maken en de ontwikkeling van initiatieven tot sporten en bewegen in de directe
omgeving stimuleren.
1.3.

Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten

1.3.1. Realisaties 2012
De inspanningen om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor een levenslange sportbeoefening en
het creëren van een algemene sportieve mentaliteit bij de jeugd werden in 2012 onverminderd
voortgezet. Hiervoor werd door Bloso intensief samengewerkt met de Stichting Vlaamse Schoolsport,
de Vlaamse sportfederaties (en hun sportclubs) en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten. Zo
werd, naar aanleiding van de Olympische spelen in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten,
de lokale sportclubs, 10 Vlaamse sportfederaties en de Vlaamse scholen, voor de derde maal in heel
Vlaanderen een ‘Jeugdolympiade’ jaar georganiseerd. In totaal namen 65.430, of 1 op 5, Vlaamse
jongeren tussen 10 en 14 jaar deel aan deze Jeugdolympiade 2012. Er werden op bijna 700
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verschillende sportieve evenementen 108.189 bronzen, zilveren en gouden medailles uitgereikt. Dat is
een record in de geschiedenis van de Jeugdolympiade.
Tijdens het schooljaar 2011-2012 werd in het tweede jaar van de drie jaar durende Vlaamse
schoolsportactie ‘10 voor schoolsport: Samen-gezond-sporten’ het aspect ‘gezondheid’ extra in de verf
gezet. Er werd een specifieke brochure aangemaakt met acties en tips om binnen de school concreet
aan de slag te gaan rond gezondheid. Daarbij werden 3 thema’s aangereikt met name het bevorderen
van de fysieke fitheid, het stimuleren van de actieve verplaatsing en het verhogen van het mentaal en
sociaal welbevinden. Bovendien werd als ondersteunend instrument een gezondheidsmatrix aangereikt
om bestaande acties te inventariseren en waar nodig nieuwe gezondheidsacties te plannen. 68% van de
scholen in Vlaanderen nam deel aan deze actie.
1.3.2. Prognose 2013
Ook in 2013 zal ik de gezamenlijke inspanningen van alle Vlaamse sportactoren, Bloso, de Stichting
Vlaamse Schoolsport, de Vlaamse Sportfederaties en de gemeentelijke en provinciale sportdiensten
om jongeren te motiveren om sportief actief te zijn ten volle ondersteunen. De Follo’s hebben hierbij
een centrale rol.
In 2013 wordt ook vanuit sport een bijdrage geleverd aan het tussentijds rapport voor het Vlaams
Jeugdbeleidsplan en het Vlaams Actieplan Kinderrechten.
1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen
Het hoofdstuk laagdrempelig sportaanbod van het Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 besteedt
bijzondere aandacht aan het verhogen van de sportparticipatie van kansengroepen. Een structurele
verhoging van de sport- en beweegparticipatie en de activering van kansengroepen vergt een
onderbouwde strategie. Via gerichte maatregelen op het vlak van diversiteit, gehandicaptensport,
interculturaliteit, armoedebestrijding en gelijke kansen, moet het actieve en passieve sportaanbod voor
kansengroepen toegankelijker gemaakt worden.
1.4.1. Realisaties 2012
Gehandicaptensportbeleid
De conceptnota G-sport Vlaanderen 2012-2020 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De
focus ligt op een integraal en transversaal Vlaams G-sportbeleid waarbij gestreefd wordt de sport- en
bewegingsparticipatie van personen met een handicap zichtbaar te verhogen.
De coördinerende rol wordt opgenomen door het Steunpunt G-sport Vlaanderen, dat als proefproject
ondersteund wordt tot eind 2013. Het steunpunt wordt aangestuurd door de stuurgroep G-sport
Vlaanderen, waarin alle G-sportactoren zetelen. Het steunpunt voert het door de stuurgroep
samengestelde actieplan 2012-2013 uit. Het fungeert als centraal kenniscentrum en biedt een
conceptueel kader voor de afstemming van alle sportieve initiatieven voor personen met een handicap.
Vanuit het steunpunt wordt ook afgestemd met de initiatieven van andere beleidsdomeinen zoals
welzijn, mobiliteit, gelijke kansen met betrekking tot personen met een handicap.
In 2012 ondersteunde ik bovendien ook het communicatiebeleid richting Paralympische Spelen 2012
door Parantee vzw. Hiervoor werden diverse communicatietools ontwikkeld (film, website enz) om de
G-sporten en de atleten die deelnamen aan de Paralympische Spelen voorafgaand en tijdens de Spelen
beter kenbaar te maken aan het brede publiek.
Psylos vzw werd ondersteund voor het project ‘Locomotions’ om een grotere sociale toegankelijkheid
van de reguliere sport- en bewegingssector voor personen met een psychische beperking te realiseren.
Gelijkekansenbeleid
Acht Vlaamse sportfederaties ontvingen voor het projectjaar 2011-2012 subsidies voor de
projectoproep ‘toeleiding van kansengroepen naar sportkampen’. Deze projecten brachten kansarme
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jongeren aan het sporten, waarvan effectief 1116 jongeren deelnamen aan een sportkamp. Binnen de
Vlaamse sportfederaties werd expertise en knowhow opgebouwd, waardoor er vanuit een inclusieve
werking aandacht is voor kansengroepen. Dit dragen ze verder ook uit naar hun lokale sportclubs. De
federaties bouwden eveneens een netwerk uit met sociale organisaties. Er is een sterke dynamiek op
gang gekomen. Ik wens deze dynamiek te behouden en uit te breiden via de continuering van de
projectsubsidies.
Om de betrokkenheid van personen met een handicap als supporter of toeschouwer bij
sportevenementen te verhogen besliste ik om specifiek voor sport de samenwerking met Intro vzw te
verlengen. Intro heeft als opdracht hun knowhow en expertise ter beschikking te stellen van
sportorganisatoren en (top)sportevenementen meer toegankelijk te maken voor bezoekers/supporters
met een beperking. Intro vzw ontwikkelde bovendien een vorming voor sportfunctionarissen en –
ambtenaren met het oog op de structurele verankering van toegankelijkheid van sportevenementen.
In 2012 werden door Bloso in vijf centrumsteden in samenwerking met de plaatselijke sportdiensten,
laagdrempelige ‘City events’ met bijzondere aandacht voor kansengroepen georganiseerd. Door het
organiseren van deze evenementen in de stadskern wordt de toegankelijkheid voor iedereen verhoogd.
Daarnaast werd het multiculturele sportevenement ‘Sportmix’ opnieuw georganiseerd.
Interculturaliteit
In opvolging van de bevindingen van de expertennota ‘Sport en interculturaliteit’ en het actieplan
‘Sport voor allen’ is er een strategische cel opgericht om de samenwerking met betrekking tot sport en
interculturaliteit tussen de verschillende relevante actoren te optimaliseren en beter af te stemmen.
Hierbij staat het Kennisknooppunt Interculturaliseren van het Departement CJSM in voor de
coördinatie van de beleidsontwikkelingen en acties. Een concreet actiepunt is het uitwerken door
Demos in samenwerking met de sport- en integratiesector van diverse scenario’s die er toe leiden dat
meisjes en vrouwen uit kansengroepen beter bereikt worden.
Armoedebeleid
Voor het succesvolle project Belgian Homeless Cup 2012 heb ik, samen met mijn collega ministers
bevoegd voor welzijn en armoede, besloten om dit project samen verder ondersteuning te bieden. Met
deze samenwerking willen we een signaal geven vanuit Vlaanderen dat samenwerking tussen
beleidsdomeinen een belangrijke voorwaarde is, wil men zichtbaar verschil maken.
In het voorjaar van 2012 lanceerden de Vlaamse Sportfederatie vzw, Bloso, Demos vzw en het
Vlaams
Netwerk
voor
verenigingen
waar
armen
het
woord
nemen
een
website www.krapopsportkamp.be voor sportfederaties. De website is opgebouwd als een online gids
om sportfederaties te stimuleren om concrete initiatieven te ontwikkelen om sportkampen haalbaar te
houden/ te maken voor iedereen. Betrachting is om deze website verder uit te bouwen ten behoeve van
alle sportactoren.
In het najaar van 2012 vindt er een verticaal armoedeoverleg rond sport plaats. Dit gebeurt in
samenspraak met ‘het Netwerk tegen armoede’ en heeft als doelstelling de specifieke
beleidsinitiatieven met betrekking tot sport te toetsen aan de visie en de ervaring van de doelgroep en
om voorstellen tot bijsturing te formuleren.
Daarnaast wens ik ook de kennisontwikkeling rond het thema armoede te stimuleren en tools aan te
reiken voor mensen die met deze doelgroep werken. Het ISB organiseert in het najaar 2012 samen
met Demos een intervisiemoment ‘Sportdiensten in een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie’. Het
thema ‘Aandacht voor kansengroepen-kansarmoede’ is één van de negen thema’s bij de ‘Actuele
Tendensenkaarten omtrent Sportbeleid’ die ISB verspreidt in het najaar 2012.
Sportgemeente van Vlaanderen
In het kader van het Participatiedecreet werd de titel Sportgemeente van Vlaanderen voor 2013 aan de
gemeente Wielsbeke toegekend.
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Structureel beleid en specifieke initiatieven naar kansengroepen
In het kader van het lokale Sport voor Allen-decreet dienden 297 lokale besturen een sportbeleidsplan
in met een specifiek hoofdstuk toegankelijkheid tot en diversiteit in de sport. Er werden ook vijf
provinciale sportbeleidsplannen en een sportbeleidsplan van de VGC ingediend, met een specifiek
hoofdstuk over mensen met een handicap.
De decretale verplichting is duidelijk een stimulans om een lokaal sportbeleid te voeren in functie van
kansengroepen.
Sportfederaties dienden in het kader van de facultatieve opdrachten jeugdsport, sportkampen en
prioriteitenbeleid 48 projecten in met aandacht voor kansengroepen. 32 Vlaamse sportfederaties
dienden een jeugdsportproject in, 7 Vlaamse sportfederaties een dossier sportkampen met bijzondere
initiatieven voor kansengroepen en 9 Vlaamse sportfederaties een project prioriteitenbeleid
‘seniorensport’.
In 2012 genoten in de Bloso-sportkampen tot nu toe een 250-tal deelnemers van een korting die in het
kader van een gediversifieerde prijzenpolitiek voor kansarmen wordt toegekend. Dit is 2,7 % van het
totaal aantal deelnemers. Daarnaast genoten in het schooljaar 2011-2012 932 leerlingen die een
studietoelage krijgen een korting voor sportklassen. Dit is 5,3% van het totaal aantal deelnemers.
Ook deelnemers van een invaliditeit van minstens 66% krijgen een korting voor het gebruik van de
infrastructuur en de verblijfsaccommodaties in de Bloso-centra. Bovendien is een groot deel van de
nieuwe infrastructuur in de Bloso-centra aangepast voor sporters met een beperking.
Samen met mijn collega’s van cultuur en welzijn sloot ik een beheersovereenkomst met vzw De Rode
Antraciet voor de periode 1 januari 2012 tot 31 december 2016. Voor sport heeft De Rode Antraciet
als opdracht het realiseren van een effectief en duurzaam beweeg- en sportbeleid in de Vlaamse
gevangenissen met het oog op het verhogen van het aantal actieve gedetineerden op sportief vlak.
Deze doelstelling wordt in de beheersovereenkomst geoperationaliseerd met bijhorende indicatoren.
Evaluatie participatiedecreet
Het participatiedecreet is geëvalueerd door cultuur, jeugd en sport. Op 30 maart 2012 hebben de drie
betrokken ministers van cultuur jeugd en ikzelf een gezamenlijk plan van aanpak voorgesteld. De
evaluatie van het participatiedecreet leidde tot een gezamenlijk engagement om het decreet bij te
sturen, te optimaliseren en te versterken in functie van transversaliteit en het versterken van de
aandacht voor kansengroepen. Maatregelen die noch transversaal zijn, noch focussen op participatie
van kansengroepen worden niet meer opgenomen in het decreet.
1.4.2. Prognose 2013
Gehandicaptensportbeleid
Het Steunpunt G-sport Vlaanderen zal de coördinatie van het actieplan 2012-2013 verder opnemen en
als centraal kenniscentrum fungeren. Belangrijke acties hierbij zijn de taakafbakening van de Gsportactoren, inventarisatie van onderzoeksthema’s, de ontwikkeling van een portaalsite, een
communicatieplan en een huisstijl, inventarisatie van het G-sportaanbod en de individuele- en
clubtrajectbegeleiding en afstemming met vrijetijdszorgorganisaties.
Overleg en afstemming, complementariteit en subsidiariteit blijven de sleutelwoorden om tot goede
resultaten te komen. Er wordt ook gezocht naar structurele inbedding van het Steunpunt G-sport
Vlaanderen.
Gelijkekansenbeleid
In het kader van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid zal ik in 2013 verder uitvoering geven aan de acties
en projecten die opgesteld werden binnen het Vlaams actieplan gelijke kansen.
In 2013 ondersteun ik het sportprogramma van de World Outgames die in Antwerpen plaatsvinden.
Met het sportprogramma van de World Outgames wordt doelgericht gefocust op het bestrijden van
homofobie in de sport, het stopzetten van de uitstroom van holebi-jongeren uit de sportwereld en het
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aanvaarden van homoseksualiteit binnen de sport. Verder willen deze games holebi’s en andere
mensen samenbrengen in een vreugdevolle en inspirerende sfeer waar waarden zoals gelijke kansen,
solidariteit en respect uitblinken in een sportief kader.
In 2013 zal Bloso bij de organisatie van laagdrempelige sportpromotionele evenementen via de
samenwerking met relevante partners bijzondere aandacht schenken aan kansengroepen. Deze partners
zijn o.a. lokale sportdiensten, welzijnsorganisaties, armoedediensten, netwerken en verenigingen waar
kansengroepen het woord nemen, antennes in specifieke wijken, de plaatselijke scholen en de
OCMW’s,… .
Interculturaliteit
Begin 2013 zal een werkgroep, waarin zowel de sportsector als de integratiesector vertegenwoordigd
zijn, onderzoeken hoe het bestaande vormings- en begeleidingsaanbod van de integratiesector ook kan
ingezet worden voor de sportsector.
De stuurgroep Sport en Interculturaliteit zal bekijken hoe een diverse instroom van cursisten in de
opleidingen van de VTS verder kan gestimuleerd worden. Hiervoor zal samengewerkt worden met
intermediairen.
Ik zal ook mijn actieve medewerking verlenen aan de opmaak van het strategisch plan integratiebeleid
van mijn collega minister van Integratie.
Armoedebeleid
Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (2010-2014) zal ook in 2013 verder worden uitgevoerd en
opgevolgd. Tevens zal nagegaan worden hoe het domein overschrijdende project ‘Homeless Cup’ in
de toekomst verankerd kan worden vanuit een transversale samenwerking met welzijn en armoede.
Er wordt een strategische structuur opgericht om de samenwerking tussen de verschillende relevante
actoren te optimaliseren en beter af te stemmen. Er wordt een strategische visie ontwikkeld m.b.t. het
sport- en beweegbeleid voor mensen in armoede. Lokale sportactoren zullen verder gestimuleerd
worden om, gebruik makend van de expertise vanuit de flankerende beleidsdomeinen, concreet aan de
slag te gaan rond het thema sport en armoede. Er zal ook meer ingezet worden op kwaliteitsvolle
procesbegeleiding van lokale sport- en armoedeactoren.
Voor de door Demos vzw en Bloso ontwikkelde toolkit (www.krapopsportkamp.be) zal een
communicatieplan ontwikkeld worden.
Alle Vlaamse sportaanbieders zullen gesensibiliseerd worden om bijzondere aandacht te besteden voor
de communicatie naar kansengroepen.
Sportgemeente van Vlaanderen
In 2013 is de gemeente Wielsbeke sportgemeente van Vlaanderen en zal ze uitvoering geven aan
diverse acties met als doel de sportparticipatie van alle inwoners te verhogen.
Structureel beleid en specifieke initiatieven naar kansengroepen
Het sportbeleidsplan van de gemeenten en de provincies in kader van het Sport voor Allen-decreet
loopt tot en met 2013. Het is een belangrijke stimulans voor het voeren van een lokaal sportbeleid
naar kansengroepen.
Naar aanleiding van het Planlastendecreet is op 6 juli 2012 een nieuw decreet lokaal sportbeleid
definitief goedgekeurd. In dit decreet, dat vanaf 2014 uitvoering vindt, is opnieuw een Vlaamse
beleidsprioriteit m.b.t. kansengroepen opgenomen met extra aandacht voor transversale
samenwerking.

V L A A M S P A R LEMENT

20

Stuk 1774 (2012-2013) – Nr. 1

Ook in 2013 zullen diverse sportfederaties via de facultatieve opdrachten inspanningen leveren naar
kansengroepen toe. 37 Vlaamse sportfederaties dienden een aanvraag in voor de FO Jeugdsport, 16
voor de FO Sportkampen.
Rekening houdend met de aanbevelingen van de evaluatie wordt het project ‘toeleiding van
kansengroepen naar sportkampen’ gecontinueerd.
De gediversifieerde prijzenpolitiek m.b.t. de Bloso sportkampen en sportklassen blijft behouden.
Evaluatie participatiedecreet
In de eerste helft van 2013 zal een ontwerp van aanpassing van het decreet aan de Vlaamse Regering
worden voorgelegd, om in werking te treden op 1 januari 2014.
1.5.

Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen

1.5.1. Realisaties 2012
In opvolging van de geformuleerde krachtlijnen van het in 2011 uitgevoerde beleidsvoorbereidend
onderzoek ‘Naar een vernieuwd beweeg- en sportbeleid voor senioren in Vlaanderen’ werd in 2012 de
strategische cel seniorenbeleid opgericht waarvan het Bloso de operationele ondersteuning op zich
heeft genomen. Vooraleer te kunnen starten met een beleidsdomeinoverschrijdend overleg diende in
2012 eerst de samenwerking binnen de sportsector zelf verbeterd te worden en dit door het maken van
afspraken tussen de relevante sportactoren rond o.a. inventariseren van hun activiteitenaanbod en het
uitwisselen van kennis en expertise.
Het promoten van een sportieve levensstijl voor 55 plussers werd door Bloso, de gemeentelijke
sportdiensten, de Vlaamse sportfederaties en de lokale sportclubs voortgezet. In het kader van de
sensibiliseringscampagne ‘Sportelen’ testte het ‘Sportelteam’ op het terrein de fysieke fitheid van 50plussers. Er werden laagdrempelige provinciale Sporteldagen georganiseerd en de
‘Sportelwebsite’ www.sportelen.be werd verder gepromoot. Aan de Vlaamse gemeenten die in de loop
van 2012 onder de noemer ‘Sportelen’ extra inspanningen leverden werd een label van
‘Sportelgemeente 2012’ toegekend.
In samenwerking met de betrokken federaties werd een ‘Sportelpocket’ rond gymnastiek en
badminton aangemaakt. In samenwerking met de Logo’s en VIGeZ werd een gezondheidsboekje met
advies voor senioren i.v.m. voeding en beweging gecreëerd. Hieraan wordt ook de ontwikkeling van
een gezondheidsrally gekoppeld.
ISB verspreidde ter inspiratie van de lokale sportbeleidsmakers een tendenskaart met het thema
‘Vergrijzing en actieve levensstijl’. Samen met de KULeuven organiseerde ISB in september een
studiedag ‘Niet-actieve inwoners aanzetten tot bewegen en sporten’, waarbij de laatste
wetenschappelijke inzichten werden voorgesteld.
1.5.2. Prognose 2013
Om concreet onderbouwde trajecten uit te werken in functie van specifieke doelstellingen zullen
operationele cellen de voorbereiding en de praktische uitwerking van de beslissingen, genomen door
de strategische cel, op zich nemen. Een eerste opdracht is het vastleggen van de diverse profielen bij
de omkadering van senioren bij beweeg- en sportinitiatieven. Vervolgens zullen de bijhorende
competenties worden vastgelegd. Dit zal dan resulteren in het bepalen van de opleidingsbehoeften en
het afstemmen van het opleidingsaanbod aan deze behoeften.
De doelstelling is om een gedifferentieerd, kwaliteitsvol aanbod en omkadering te realiseren in functie
van levenslang sporten en bewegen op maat van de diversiteit van senioren.
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Sportpromotie is een permanente opdracht

1.6.1. Realisaties 2012
De samenwerking tussen de Sport voor Allen-actoren en de evaluatie van de georganiseerde
sportpromotionele acties en evenementen zijn prioritaire aandachtspunten. Om het evenementenbeleid
in Vlaanderen efficiënt en resultaatgericht te laten verlopen zal een permanent overlegorgaan
Sportpromotie opgericht worden met daarin vertegenwoordigers van alle relevante Vlaamse Sport
voor Allen-actoren.
In 2012 kende het subsidiekanaal voor evenementen ter promotie van een breed sportaanbod zijn
tweede jaargang. Na de evaluatie en bijsturing in 2011 werd in 2012 de aangepaste criterialijst
gebruikt, met een opdeling in evenementen met enerzijds de nadruk op participatie en anderzijds op
competitie met een bovenlokaal karakter.
In 2012 nam ik het peterschap op van de beweegpromotiecampagne ‘Mijn Ventoux’ die steeds een
divers publiek probeert aan te spreken.
Het netwerk van eenvormig bewegwijzerde mountainbike parcours werd verder uitgebouwd zodat er
momenteel in gans Vlaanderen 133 permanente mountainbike parcours en 9 mountainbike netwerken
gerealiseerd werden. Het Fit-O-Meter-concept omvat momenteel 81 realisaties in gans Vlaanderen.
De ‘Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen’ (Bloso, provinciale sportdiensten en VAL) voorziet in 2012
de realisatie van in totaal 21 ‘Loopomlopen’. Ze stelde bewegwijzering ter beschikking van de
plaatselijke initiatiefnemers die instaan voor de realisatie, de promotie en het onderhoud van de
parcours.
In 2012 was badminton ‘Sporttak in de Kijker’. Deze actie werd uitgewerkt in een samenwerking
tussen Bloso en Badminton Vlaanderen met als doel badminton te promoten als ‘Laagdrempelig, Leuk
en Levenslang’. Er werden diverse activiteiten georganiseerd zoals een reeks van 12 bijscholingen
waaraan 718 leerkrachten LO en sportpromotoren deelnamen; specifieke badmintoninitiaties voor 50plussers die door 92 gemeentelijke sportdiensten werden aangevraagd; provinciale 2-daagse
badmintonfestivals met badmintoninitiatie voor scholen en recreatieve tornooien; specifieke promotie
voor G-badminton; de promotie van een ontwikkelingstraject voor jonge spelertjes. Tijdens de
bestaande sportpromotionele evenementen van het Bloso werd extra aandacht aan badminton besteed.
1.6.2. Prognose 2013
Via het permanent overlegorgaan Sportpromotie zal de onderlinge sportpromotionele samenwerking
op het terrein tussen de verschillende Vlaamse sportactoren op alle niveaus (Vlaams, provinciaal,
regionaal, lokaal) verder uitgebouwd worden. In 2013 zal aandacht besteed worden aan de
kennismaking met en een kwalitatieve initiatie tot zoveel mogelijk (nieuwe) sporten. Via gerichte
informatie zullen we mikken op doorstroming naar permanente sportbeoefening.
In 2013 wordt het subsidiekanaal ter promotie van een breed sportaanbod voortgezet onder de huidige
vorm. De nieuwe opdeling werd immers als een positieve evolutie ervaren.
‘Mijn Ventoux’ zal omwille van het maatschappelijk belang van een dergelijk beweegpromotieproject
opnieuw ondersteund worden.
De Vlaamse actie ‘Sporttak in de Kijker’ zal in 2013 in het teken staan van golf, waarbij intensief
samengewerkt wordt met de Vlaamse Vereniging voor Golf.
Initiatieven die de natuurlijke leefomgeving als alternatief voor de traditionele sportinfrastructuur
promoten zullen in 2013 voortgezet worden. Zo zullen bestaande natuur gebonden projecten zoals de
permanente mountainbike parcours, de Fit-O-Meter en de eenvormig bewegwijzerde gemeentelijke
loopomlopen verder worden ontwikkeld, uitgebouwd en gepromoot.
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De gemeenten en de gemeentelijke sportdiensten zullen gestimuleerd worden om bijzondere aandacht
te hebben voor voorziening van speel- en sportruimtes bij een hertekening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS) of bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
(GRUP).

De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder
begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-C/WT werking en toelagen –de sportparticipatie verhogen zodat
meer mensen levenslang sporten en onder begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Y/IS interne stromen –
Bloso.
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De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle
niveaus

2.1. Het lokaal Sport voor Allen-beleid bestendigen en de lokale besturen begeleiden bij de
uitwerking hiervan
Het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 biedt instrumenten en impulsen om op lokaal niveau
tot een degelijk uitgebouwd, gediversifieerd en kwalitatief sportbeleid te komen. In het kader van het
planlastendecreet werd werk gemaakt van een nieuw decreet lokaal sportbeleid, waarbij de positieve
resultaten van het gevoerde beleid door de lokale besturen worden verder gezet en geoptimaliseerd.
2.1.1. Realisaties 2012
Het begeleiden van de besturen bij het vervullen van de decretale verplichtingen met betrekking tot het
lokaal Sport voor Allen-decreet gebeurt door Bloso zowel individueel als collectief. Conform de
beheersovereenkomst met het Bloso wordt jaarlijks een steekproefmatige visitatie ter plaatse bij 10
gemeenten gehouden.
Na consultatie van alle relevante actoren, deskundigen en het werkveld werd het huidige Sport voor
Allen-decreet aangepast en werd op 6 juli 2012 het nieuwe decreet lokaal sportbeleid definitief
goedgekeurd. Het uitvoeringsbesluit wordt gefinaliseerd in het najaar.
Het nieuwe lokaal sportdecreet legt de focus op vier beleidsprioriteiten voor gemeenten en één
beleidsprioriteit voor de provincies, met het oog op het realiseren van de kwalitatieve en duurzame
uitbouw van een breed sportaanbod in de directe leefomgeving en op maat van de gemeente. In het
najaar 2012 worden door het Bloso infosessies in verband met de nieuwe regelgeving georganiseerd
teneinde de lokale besturen te informeren over de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen vanaf
2014. Ter voorbereiding van een integraal meerjarenplan voorziet ISB intervisies op basis van de
negen tendenskaarten met het oog op een goede gegevensanalyse.
Tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Regering zullen er bestuursakkoorden voor wat
betreft de zes bevoegdheden, zoals vermeld in het decreet van 6 juli 2012, afgesloten worden. In 2012
werd in nauw overleg met de vijf Vlaamse provincies en de VVP de invulling en de modaliteiten van
deze bestuursakkoorden voorbereid
2.1.2. Prognose 2013
De sportbeleidsplanperiode voor gemeenten en provincies op basis van het Sport voor Allen decreet
loopt tot en met 2013. De begeleiding van de besturen bij het vervullen van hun decretale
verplichtingen blijft grotendeels analoog aan 2012.
Vanaf 1 januari 2014 treedt het nieuwe lokale sportdecreet in voege. In het voorjaar van 2013 zal het
Bloso nieuwe initiatieven nemen naar de nieuwe schepenen bevoegd voor sport, de sportraden en de
sportgekwalificeerde ambtenaren ter ondersteuning bij de opmaak van hun integrale
meerjarenplanning.
Met ISB wordt voor 2013 een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten met het oog op de
voorbereiding en de begeleiding van de besturen in functie van het nieuwe planningsjaar en de
inpassing van het nieuwe decreet lokaal sportbeleid in dit proces. Bij deze begeleidingsinitiatieven ligt
de focus op het inhoudelijk inspireren en praktijkgericht ondersteunen van de besturen bij de opmaak
van hun meerjarenplanning inzake initiatieven m.b.t. de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen.
Ook met Vlabus wordt voor 2013 een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten in het kader van de
verdere professionalisering van de sportclubs (zie 2.5.2).
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2.2. Het bestendigen van de structurele subsidiëring van de sportfederaties voor het uitvoeren
van hun basisopdrachten
2.2.1. Realisaties 2012
In 2012 werden 37 unisportfederaties en 28 recreatieve sportfederaties gesubsidieerd voor het
uitvoeren van hun vijf basisopdrachten net zoals hun koepelorganisatie VSF (Vlaamse Sportfederatie
vzw) en de vier clusters van organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
De Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw werd in 2012 voor het eerst als recreatieve sportfederatie
gesubsidieerd. De subsidieaanvragen 2012 van de Vlaamse IJshockey Federatie vzw
(unisportfederatie) en de ropeskippingfederatie BRSF Vlaanderen vzw (recreatieve sportfederatie)
voldeden voorlopig nog niet aan alle subsidiëringsvoorwaarden. Zij werden bijgevolg niet weerhouden
voor subsidiëring in 2012.
In het najaar 2012 werd in samenspraak met de Vlaamse Sportfederatie een aanzet gegeven rond de
evaluatie van het decreet van 13 juli 2001 houdende de erkenning en subsidiëring van de
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
2.2.2. Prognose 2013
De Vlaamse Kunstschaatsen Bond vzw, die in 2012 gesubsidieerd werd als unisportfederatie, deelde
mee dat ze voor 2013 geen subsidie meer zal aanvragen voor de uitvoering van de basisopdrachten.
Daarentegen hebben 2 nieuwe Vlaamse sportfederaties aangegeven dat ze voor 2013 een aanvraag tot
subsidiëring van de basisopdrachten zullen indienen. De Vlaamse Hockey Liga die recent ontstond uit
de splitsing van de Koninklijke Belgische Hockeybond zal voor het eerst een aanvraag tot erkenning
en subsidiëring als unisportfederatie indienen.
Op basis van de bevindingen uit de evaluatie van het decreet van 13 juli 2001 houdende de erkenning
en subsidiëring van de sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding zal ik beslissen hoe hier gevolg aan kan gegeven worden.
2.3. Subsidiëring van de sportfederaties voor het voeren van hun facultatieve opdrachten
jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid
2.3.1. Realisaties 2012
Voor de facultatieve opdracht jeugdsport werden 26 unisportfederaties en 6 recreatieve sportfederaties
gesubsidieerd. Zeven unisportfederaties en acht recreatieve sportfederaties werden gesubsidieerd voor
de facultatieve opdracht sportkampen.
Verder genoten vijf unisportfederaties, twee recreatieve sportfederaties en twee
seniorensportfederaties financiële steun voor de uitvoering van de facultatieve opdracht
prioriteitenbeleid met als thema het stimuleren van senioren tot sportbeoefening in clubverband.
In 2012 werd bij de in 2011 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties via een klantenonderzoek gepeild
naar hun tevredenheid over de Bloso-dienstverlening op het vlak van de aanvullende subsidiëring voor
de facultatieve opdrachten jeugdsport en prioriteitenbeleid. De bevraagde sportfederaties gaven aan
dat ze zeer tevreden zijn over het jaarlijks gesprek met de afdeling subsidiëring. Het minst tevreden
zijn ze over de structuur van de rapporteringsdocumenten.
Per olympiade heeft het prioriteitenbeleid een nieuw thema. Voor de olympiade 2013-2016 werd op 7
september het nieuwe uitvoeringsbesluit prioriteitenbeleid dat in het teken staat van de bevordering
van de sportparticipatie bij de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub via het stimuleren en
activeren van gezond sporten in de sportclubs op de Vlaamse Regering goedgekeurd. Sportfederaties
worden hierbij uitgedaagd om innovatieve, ondersteunende projecten voor hun jeugdsportclubs uit te
werken. De Vlaamse Sportfederatie organiseerde ter inspiratie van de sportfederaties diverse
workshops.
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2.3.2. Prognose 2013
Vanaf 1 januari 2013 treedt het nieuwe uitvoeringsbesluit prioriteitenbeleid in werking. Gedurende 4
jaar kunnen Vlaamse sportfederaties projecten uitwerken die een ‘gezond sporten’ attitude bij de jeugd
stimuleren.
2.4. Begeleiden van de sportfederaties bij het implementeren en realiseren van hun vierjaarlijks
beleidsplan
2.4.1. Realisaties 2012
Op 1 januari 2013 start een nieuwe beleidsperiode voor de sportfederaties. Met het oog op de
indiening van een nieuw beleidsplan voor de beleidsperiode 2013-2016 werden diverse initiatieven
genomen. Ik stelde vast dat de competenties inzake beleidsplanning op lange termijn en strategisch
management, nog niet in alle sportfederaties ingeburgerd zijn. Daarom vroeg ik aan VSF om een
specifiek ondersteuningstraject (opleidingen, workshops, studiedagen) in functie van deze
competenties uit te werken.
Bloso heeft acht bijscholingen ‘van missie tot strategie’ georganiseerd. In deze bijscholingen en in de
VTS module ‘beleidsplanning en rapportering’ werd ook aandacht besteed aan de inhoudelijke
afbakening en invulling van de verschillende basisopdrachten. Om het opstellen, updaten en bijsturen
van hun beleidsplan te faciliteren werd een tweede ondersteuningstool op de Bloso-website geplaatst
voor de basisopdracht ‘begeleiding sportclubs’. Bij de individuele screenings ging bijzondere aandacht
naar een intensieve begeleiding en advisering van nieuwe sportfederaties.
2.4.2. Prognose 2013
De nieuwe beleidsplannen van de sportfederaties zullen geanalyseerd worden. De gedetecteerde
aandachtspunten zullen de basis vormen voor een gerichte invulling van de begeleiding en
ondersteuning van de sportfederaties in de volgende jaren, met name de begeleiding en advisering bij
het updaten en bijsturen van de beleidsplannen, het aanbieden van opleidingen en bijscholingen en het
aanreiken van tools.
In 2013 zal een bijkomende ondersteuningstool voor de basisopdrachten worden uitgewerkt.
2.5. Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en de werking van de
sportclubs
2.5.1. Realisaties 2012
In 2012 heb ik me verder geëngageerd om de inspanningen van de verschillende actoren die zich
richten op het ondersteunen van sportverenigingen nog meer op elkaar af te stemmen teneinde een
maximaal rendement bij de sportclubs te genereren. Zo hebben ISB en VSF samengewerkt aan de
realisatie van de film ‘Vitaminen voor de sportclub’, een didactische film om binnen diverse fora zoals
sportfederaties, sportraden, sportdiensten een gedachtewisseling over het ondersteunen van sportclubs
te voeren.
Via het pilootproject ‘Officiële tewerkstelling in sportclubs’ van Vlabus vzw, waarbij trainers door
middel van een halftijdse tewerkstelling in sportclubs ingeschakeld kunnen worden, ondersteun ik de
verdere professionalisering van de jeugdsportwerking van sportclubs. De eerste projectfase werd
positief geëvalueerd. Ik heb beslist om het project uit te breiden zodat meer sportclubs ervaring
kunnen opdoen in het halftijds inschakelen van een gekwalificeerde trainer.
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2.5.2. Prognose 2013
In kader van de toenemende professionalisering zal Vlabus als steunpunt en expertisecentrum aan
belang winnen. De huidige beheersovereenkomst loopt tot einde 2012.
In afwachting van de implementatie van het nieuwe decreet lokaal sportbeleid wordt voor 2013 een
nieuwe beheersovereenkomst met Vlabus afgesloten. De basisopdracht waarvoor Vlabus in 2013
gesubsidieerd wordt is ‘de voorbereiding van coördinatie en de begeleiding van een pool van
professionele begeleiders in de sport in het kader van het decreet lokaal Sportbeleid’. Hierbij worden
o.a. beoogd om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiding te verbeteren, de legale tewerkstelling te verhogen en professionelere
omkadering in sportclubs te faciliteren.
2.6. Verhogen van de kwalificatiegraad van sportbegeleiders op het terrein
2.6.1.

Realisaties 2012

Via de impulssubsidie in het kader van het lokaal Sport voor Allen-decreet worden de
sportverenigingen aangezet om gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in
te zetten in de jeugdwerking. Via de indicatoren zal gedurende de periode 2009-2013 de evolutie
opgevolgd worden. Op basis van de jaarlijkse verslagen 2009 en 2010 werd een eerste evolutie
gepubliceerd op de Bloso-website.
Wat de facultatieve opdracht jeugdsport betreft werden in 2012 enkel jeugdsportprojecten
goedgekeurd waarbij de clubs via het jeugdsportreglement werden gestimuleerd om te werken met zo
veel mogelijk gekwalificeerde jeugdtrainers.
De Vlaamse Trainersschool (VTS) heeft een eerste cijferanalyse gemaakt van de doorstromingsgraad
van Aspirant-Initiators (2010 en 2011) naar de opleiding Initiator. Hierbij bleek dat, conform de
doelstelling, het aantal Aspirant-Initiators dat een Initiatoropleiding volgt in stijgende lijn zit.
Om de doorstromingsgraad naar de hogere opleidingsniveaus te faciliteren werden onder andere
volgende initiatieven uitgewerkt: het minimum aantal deelnemers voor de hogere opleidingsniveaus
werd voor heel wat sporttakken verlaagd, er werden dagcursussen georganiseerd voor (ex-)topsporters
en trainers voor de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ Trainer B en Trainer A, Initiators werden via
VTS-flash gecontacteerd om in te schrijven voor het volgen van een hoger opleidingsniveau.
De structurele samenwerking met externe actoren als Syntra, KMILO en scholen van het secundair
onderwijs werd verder gezet. In 2012 werd bovendien een samenwerking opgezet met de federale
politie.
De Bloso/VTS website werd verder uitgebouwd waarbij veel aandacht ging naar een optimalisatie van
de inschrijvingsprocedure en een duidelijke informatie over het opleidings- en bijscholingsaanbod.
Naast het reguliere opleidingsaanbod organiseerde de Vlaamse Trainersschool (VTS) in 2012
volgende opleidingen voor het begeleiden van diverse kansengroepen: initiator dans voor senioren, de
aanvullende modules ‘begeleiden van sportende senioren’, de sporttakoverschrijdende modules
‘begeleiden van sporters met een handicap’, de sportspecifieke modules voor het begeleiden van
sporters met een handicap in badminton, tennis en fitness, de opleiding ‘bewegingsanimator’
opgenomen in het traject van de buurtsportbegeleiders.
VTS organiseerde i.s.m. Sportstad Antwerpen een laagdrempelig proefproject ‘Algemeen Gedeelte
voor laaggeschoolden’. Via aangepaste les- en examenvormen werd de inhoud van het Algemeen
Gedeelte Initiator toegankelijker gemaakt voor personen met een laaggeschoolde achtergrond.
Op 15 december 2012 wordt de vijfde Dag van de Trainer georganiseerd. Tijdens dit tweejaarlijkse
bijscholingsmoment zijn meer dan 35 workshops gepland rond het centrale thema ‘Meer trainers beter
opleiden’. Het openingsreferaat wordt gehouden door Dr. J. Rogge, voorzitter van het IOC.
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2.6.2. Prognose 2013
Het impulsbeleid in het kader van het lokaal Sport voor Allen-decreet, dat sportverenigingen
stimuleert om meer en betere sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren
aan te stellen, loopt tot eind 2013.
Bij de beoordeling van de jeugdsportprojecten 2013 in kader van de facultatieve opdracht jeugdsport
zal bij de beoordeling tevens rekening worden gehouden met de mate waarin de reglementen criteria
bevatten ter bevordering van de verhoging van de kwalificatiegraad van de reeds aanwezige
jeugdtrainers en/of jeugdsportcoördinatoren.
In 2013 zullen er door de VTS analyses en evaluaties opgemaakt worden van gegevens m.b.t. het
aantal gekwalificeerde trainers, kwalificatiegraad jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren actief in sportclubs. Deze gegevens worden aangeleverd door de
sportfederaties en door de lokale overheden in het kader van de impulssubsidies. In nauwe
samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie (VSF), zal een methodiek opgesteld worden om actuele
informatie te verzamelen over de doorstroming van VTS-gekwalificeerden naar de sportclubs.
Tevens zal in overleg met VSF worden onderzocht hoe de VTS-databank (VOTAS), waarin alle
sportgekwalificeerden zijn opgenomen, voor consultatie ter beschikking gesteld kan worden van de
sportfederaties mits het respecteren van de wet op de privacy. Er zal tevens onderzocht worden hoe dit
in een latere fase uitgebreid kan worden naar sportclubs en sportdiensten.
2.7. Het aanbod sportkaderopleidingen door de VTS kwantitatief en kwalitatief verder
uitbouwen
2.7.1. Realisaties 2012
Het VTS-opleidingsaanbod omvatte in 2012 meer dan 260 actieve opleidingen waarvan er momenteel
150 worden georganiseerd.
De kwaliteit van de VTS-opleidingen wordt permanent bewaakt via de VTS-inspecteur, de directeurs
sportkaderopleiding (DSKO) en structurele kwaliteitsbevragingen bij alle cursisten. Een gemiddelde
tevredenheidscore van meer dan 85% duidt op een hoge waardering.
Mede in functie van de (her)aanstelling van de DSKO’s werd een uitgebreide denkcelscreening
uitgevoerd waarbij een bevraging gebeurde van alle denkcelleden en een cijferanalyse van de
sportkaderopleiding van de 52 denkcellen.
De module ‘Jeugdtrainer Topsport’ werd voor de eerste keer en met succes georganiseerd voor 12
Trainers A die actief zijn in de topsportwerking van een sportfederatie.
De vervolgmodule Jeugdsportcoördinator is inhoudelijk uitgewerkt en wordt in het najaar een eerste
keer aangeboden voor 17 cursisten.
Er werden, op basis van een duidelijk omschreven takenpakket, twee liaisons aangesteld namens de 14
hogescholen LO. Zij vervullen een belangrijke verbindingsrol om de samenwerking tussen de VTS en
de hogescholen te versterken teneinde meer bachelors LO naar de sportclubs te loodsen.
Daarnaast werd het opdrachtenpakket van de universitaire liaisons meer gericht op
competentieonderzoek. Er werd een nieuw generiek VTS-competentierooster (Initiator, Instructeur B,
Trainer B en Trainer A) opgesteld en een competentieprofiel ‘Redder’ opgemaakt.
De cursusinhouden van de basismodule Algemeen Gedeelte (AG) Instructeur B en Trainer B werden
volledig geactualiseerd en bij Trainer B werd een vak ‘MVS-antidoping’ toegevoegd. Voor de
basismodule Instructeur B werd een audiovisueel e-learningpakket uitgewerkt dat in het najaar als
proefproject wordt aangeboden.
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Er werd eveneens veel aandacht geschonken aan de begeleiding van cursusverantwoordelijken,
docenten en DSKO’s. Zo werd de derde Dag van de VTS-medewerker ingericht voor deze 3
doelgroepen, werden door heel wat sporttakken docentenbijscholingen georganiseerd en werden er
door de VTS meerdere (audiovisuele) presentaties ontwikkeld als ondersteuning voor docenten op het
terrein.
2.7.2 Prognose 2013
Er wordt door VTS een proefproject opgestart met de aanstelling van drie
managers
sportkaderopleiding (MSKO) die elk drie sporttakken zullen begeleiden bij de verdere uitbouw van
hun sportkaderopleiding. Aandacht zal hier vooral gaan naar het verhogen van de instroom en
doorstroming van cursisten, rekrutering van nieuwe docenten, de kwaliteit van opleidingen en
bijscholingen, het verhogen van het aantal gekwalificeerde trainers in de sportclubs en het opstarten of
verder uitbouwen van een trainersvereniging per sporttak.
In 2013 worden de DSKO’s voor vier jaar (her)aangesteld en dienen zij in overleg met de partners een
opleidingsplan voor de Olympiade 2013-2016 op te stellen, rekening houdend met de beleidsplannen
sportkaderopleiding van de sportfederaties.
De organisatie van bijscholingen voor docenten en van infodagen voor DSKO’s blijft een vast
aandachtspunt. Opnieuw wordt een Dag van de VTS-medewerker georganiseerd.
De basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A wordt met hulp van de universitaire partners geüpdatet,
de uitbouw van een audiovisueel e-learningpakket voor Algemeen Gedeelte Trainer B wordt opgestart
en een e-learningpakket voor Algemeen Gedeelte Instructeur B wordt geïmplementeerd. Tevens zal de
opleiding Hoger Redder beter afgestemd worden op het competentieprofiel ‘Redder’. In
samenwerking met betrokken partners zullen voortrajecten georganiseerd worden voor specifieke
kansengroepen.
Samen met ISB zal de uitwerking van een opleiding ‘sportaccommodatie-medewerker’ opgestart
worden. Er zal worden nagegaan welke finaliteit studierichtingen sport op het niveau van het
secundair onderwijs hebben in functie van een eventuele tewerkstelling binnen sportdiensten.
De Strategische cel ‘Sport en Interculturaliteit’ zal samen met de VGC bekijken hoe een diverse
instroom in de opleidingen van de VTS kan gestimuleerd worden. Hiervoor zal samengewerkt worden
met intermediairen.
Het nieuwe VTS-competentierooster voor sporttakgerichte opleidingen zal, met hulp van de
universitaire liaisons, geleidelijk en systematisch in de verschillende denkcellen geïmplementeerd
worden. Prioritair zullen de focussporten, aangeduid in het Topsportactieplan III, aan bod komen.
2.8. Implementatie van het opleidingsaanbod in de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) in het
kader van het European Qualification Framework (EQF)
2.8.1. Realisaties 2012
Op basis van de competentieonderzoeken Trainer B en Trainer A, uitgevoerd door de VUB voor een
aantal sporttakken, werd met hulp van de universitaire liaisons een nieuw VTS-competentierooster
ontwikkeld en uitgeschreven.
De Competentfiche ‘begeleider sportactiviteiten’ van de SERV en het VTS-competentierooster
vormen, samen met de bovenvermelde VUB-onderzoeken, de basis voor de opmaak van de
beroepskwalificatiedossiers Initiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A. In het najaar 2012 zullen
de beroepskwalificatiedossiers van een aantal sporttakken voor elk niveau als pilootgroep bij AKOV
(Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) worden ingediend voor inschaling in de
Vlaamse kwalificatiestructuur.
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De opmaak van deze beroepskwalificatiedossiers gebeurde in nauw overleg met de diensten van het
AKOV, met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en met de betrokken sportfederaties.
2.8.2. Prognose 2013
Op basis van de resultaten van de inschaling van bovenvermelde beroepskwalificatiedossiers zullen de
sporttakgerichte VTS-opleidingen in de andere sporttakken geleidelijk en stelselmatig gescreend
worden om na te gaan of deze de vereiste competenties behalen.
Er zal tevens onderzocht worden of de VTS-diploma’s (Intiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A)
het ingeschaalde EQF-niveau, gelijk aan de Vlaamse Kwalificatiestructuur, mogen vermelden.
Er zal in overleg met aanverwante sectoren worden nagegaan of er eveneens
beroepskwalificatiedossiers dienen opgemaakt te worden voor sommige beroepsgerichte en
begeleidingsgerichte opleidingen.
De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder
begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-D/WT werking en toelagen –ontwikkeling, professionalisering en
optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid en onder
begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-Y/IS Interne stromen –Bloso.
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3. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van de
sport op alle niveaus
3.1. Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl
3.1.1. Realisaties 2012
Sport wordt beoefend door mensen van alle leeftijden en in uiteenlopende omstandigheden: binnen en
buiten, alleen of in groep, recreatief of competitief, met of zonder begeleiding enz. Gezond sporten in
diverse sportcontexten vergt een mix van maatregelen en initiatieven.
In juni 2012 heb ik de conceptnota ‘Actieplan Gezond Sporten’ voorgesteld. Het is een meerjarenplan
met strategische en operationele doelstellingen dat loopt tot 2015. De acties in het plan zijn gericht op
het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van de randvoorwaarden om sporters in gezonde
omstandigheden te laten sporten. De sporter staat centraal en is in eerste instantie zelf
verantwoordelijk.
Het actieplan focust op vier processen: bewustmaken, de geschiktheid testen, adviseren en monitoren.
Er zijn veel betrokkenen die hierbij een rol spelen. Samenwerking en afstemming zijn cruciaal, opdat
elkeen zijn taak kan opnemen en meewerken aan de realisatie van de doelstellingen. Het plan is
optimaal afgestemd met volksgezondheid.
Er werd gewerkt aan een ontwerpprotocol voor het testen van de sportmedische geschiktheid van de
breedtesporter. Dat protocol verschilt volgens de risico’s die eigen zijn aan een bepaalde sport, de
intensiteit waarmee wordt gesport en de lichamelijke conditie van de sporter of de persoon die
overweegt om te sporten. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de leeftijd en de
medische voorgeschiedenis. Het systeem steunt op de recentste wetenschappelijke inzichten en is
opgesteld door de Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA), in samenwerking met andere
experts en organisaties zoals de sportfederaties.
De intentieverklaring die ik ondertekende met mijn collega-minister van Welzijn en Volksgezondheid
Jo Vandeurzen over het beleid inzake gezondheid, beweging en sport heeft geleid tot regelmatig
overleg tussen de beleidsdomeinen gezondheid en sport.
De werkgroep voeding en beweging, samengesteld uit verschillende experten inzake gezondheid,
voeding en sport, heeft in 2012 concrete acties geadviseerd en geëvalueerd om de
gezondheidsdoelstelling voeding en beweging te behalen.
In nauw overleg met Volksgezondheid en Welzijn werd gestart met het uitwerken van de
‘fitheidsnorm’. Dit concept geeft aan hoeveel men moet bewegen en sporten om zijn fysieke fitheid
te bevorderen.
3.1.2. Prognose 2013
In 2013 zullen de doelstellingen van de vier pijlers van het Actieplan Gezond Sporten verder worden
uitgewerkt en ingevuld met concrete acties.
In het voorjaar van 2013 moet het protocol volledig operationeel zijn. In samenspraak met de
sportfederaties worden er specifieke protocols voor welbepaalde sporten ontworpen, op basis van het
risicoprofiel van deze sporten.
Ook in 2013 zullen de experten vanuit de sportsector actief deelnemen aan de werkgroep voeding en
beweging, onder meer door het facettenbeleid gezondheid-sport uit te werken.
Het concept ‘fitheidsnorm’ zal verder vorm krijgen, waarbij het aangepast wordt aan de
mogelijkheden van verschillende doelgroepen. De fitheidsnorm zal bekend gemaakt worden bij het
brede publiek.
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Naar een efficiënte dopingbestrijding

3.2.1. Realisaties 2012
Het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (het
Antidopingdecreet) en het bijhorende uitvoeringsbesluit brengen de Vlaamse Gemeenschap opnieuw
volledig in lijn met de Wereldantidopingcode (afgekort “de code”) en de internationale standaarden
van het Wereldantidopingagentschap (WADA).
Tijdens een studiedag voor de sportfederaties op 10 februari 2012 werden de nieuwe accenten en
aandachtspunten van de vernieuwde regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot elitesporters,
voorgesteld. Het is immers erg belangrijk dat alle verantwoordelijken in de sportfederaties, na
inspraak te hebben gehad, op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen op het vlak van
antidopingbeleid.
Het nieuwe decreet passeerde zowel de toets van het WADA als de toets van de Raad van State.
Ondanks het feit dat het besluit van de secretaris-generaal houdende de bekendmaking van de
toepasselijke code en standaarden in februari door de Raad van State werd vernietigd, werd de
Vlaamse Gemeenschap in mei dan ook opnieuw volledig code-conform verklaard.
Het intergemeenschappelijk samenwerkingsakkoord inzake dopingbestrijding van 9 december 2011,
dat op Vlaams initiatief tot stand kwam, zorgde er ondertussen voor dat ook de andere
Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel hun regelgeving
finaliseerden en eveneens code-conform werden verklaard.
Binnen de EU expertwerkgroep dopingbestrijding en de ter zake bevoegde werkgroepen van de Raad
van Europa, werkte Vlaanderen actief mee aan de Europese bijdragen voor de herziening van de
WADA-code. Deze nieuwe code zal in voege treden vanaf 2015. Ook rechtstreeks onderhielden
NADO-Vlaanderen en ikzelf goede contacten met de directie van het WADA.
In de strijd tegen doping krijgen dopingpreventie, sensibilisering en communicatie over de gevaren
van doping een steeds belangrijkere rol. In het intergemeenschappelijk samenwerkingsakkoord en het
Antidopingdecreet van 25 mei 2012 werden hierrond bepalingen opgenomen. De nieuwe regelgeving
werd intensief gecommuniceerd, zowel via bilaterale contacten met de federaties als via
informatiesessies voor federaties en sporters. Daarnaast werden verschillende doelgroepen
gesensibiliseerd. Zo werkte NADO Vlaanderen samen met De Fitnessorganisatie en De Rode
Antraciet om informatiesessies te geven aan respectievelijk fitnessclubuitbaters en sportmonitoren in
het gevangeniswezen. Meer dan 1000 schoolsportleerkrachten werden bereikt op de Apotheose van de
Stichting Vlaamse Schoolsport op 14 juni 2012 en ook op de Dag van de Trainer op 15 december 2012
stond sensibilisering rond dopingpreventie op het programma. In samenwerking met de Vlaamse
Trainersschool wordt door NADO Vlaanderen in het algemeen gedeelte van de cursus Trainer B vanaf
2013 een module rond dopingpreventie voorzien.
3.2.2. Prognose 2013
In 2013 zal de nieuwe regelgeving met betrekking tot dopingbestrijding verder in de praktijk gebracht
worden en uitvoerig gecommuniceerd worden aan de stakeholders. Daarnaast zal de Vlaamse
Gemeenschap actief bijdragen aan de gefaseerde voorbereiding van de nieuwe WADA-Code 2015 en
de Internationale standaarden. Hierbij zal in het bijzonder rekening worden gehouden met de impact
van het voorstel van verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
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3.3. Blessurepreventie
voorkomen

promoten

en

gezondheidsschade

door

sportbeoefening

3.3.1. Realisaties 2012
De belangrijkste actoren op het vlak van gezond sporten hebben een communicatiestrategie uitgewerkt
om sporters bewust te maken van het belang van gezond sporten. Een belangrijke tool in deze
communicatiestrategie is de website www.gezondsporten.be, die helemaal vernieuwd werd. Sporters,
trainers, begeleiders vinden er nu onder meer nieuwe evidence-based richtlijnen voor
sportletselpreventie en Eerste Hulp bij SportOngevallen (EHBSO).
De Expertcommissie Risicovechtsporten is aan de slag gegaan met de bevindingen van de Rondetafel
inzake vechtsporten. Het resultaat hiervan is een uitgebreide adviesnota met een analyse van de
problematiek, de probleemstelling en een gedragen advies met beleidsaanbevelingen op korte,
middellange en lange termijn.
3.3.2. Prognose 2013
In 2013 wordt de pijler ‘bewustmaken’ in kader van het Actieplan Gezond Sporten ingevuld door
middel van een gerichte communicatiecampagne waarbij alle sportactoren betrokken zullen worden.
Er zal een risicovechtsportenplatform worden opgericht om de organisaties voor risicovechtsporten te
adviseren en te begeleiden bij het invoeren van de door de expertcommissie ontwikkelde generieke
richtlijnen tot een meer medisch verantwoord aanbod.
Nu het apart Antidopingdecreet een feit is, zal in 2013 wat overblijft van het decreet inzake medisch
en ethisch verantwoorde sportbeoefening worden aangepast tot een logisch en op zichzelf staand
geheel.

3.4.

Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness

3.4.1. Realisaties 2012
Fitness is opgenomen als specifieke sport bij de doelgroepen van het Actieplan Gezond Sporten. In
samenwerking met de fitnesssector heb ik een opleidingsdag ‘medisch verantwoord sporten’ voor
fitnessuitbaters en fitnesstrainers georganiseerd met als thema’s dopingpreventie,
voedingssupplementen en gezondheidsrisico’s.
3.4.2. Prognose 2013
Bij het uitvoeren van het Actieplan Gezond Sporten zal er bijzondere aandacht gaan naar de
fitnesssector met mogelijke acties op het vlak van begeleiding, afbakenen van bevoegdheid en
verantwoordelijkheid, preventief onderzoek, voedingsadvies, promotie en verkoop van
voedingssupplementen.

3.5.

Ethisch verantwoord sporten promoten

3.5.1. Realisaties 2012
In 2012 hebben de erkende sportfederaties een eerste maal gerapporteerd over de uitwerking en
realisaties in het kader van het beleidsthema “Ethisch Verantwoord Sporten” (EVS). Sinds 1 januari
2011 zijn deze sportfederaties immers aan de slag rond één van de zes vooropgestelde thema’s. De
erkende sportfederaties hebben in hun beleidsplan voor de nieuwe olympiade 2013-2016 een nieuw
actieplan voor EVS opgenomen. Alle sportfederaties worden aangemoedigd om hun initiatieven en
acties op het niveau van de sporter en de sportclub zichtbaar te maken. Op 11 oktober 2012 heeft op
mijn initiatief een overlegmoment en studiedag met de sportfederaties plaatsgevonden, waarbij de
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implementatie van de richtsnoeren werd geëvalueerd. Verder werd door middel van peer review en
uitwisseling van goede praktijken vorm gegeven aan het beleid inzake ethisch verantwoorde
sportbeoefening.
Onder impuls van de Vlaamse minister bevoegd voor welzijn werd samen met de minister bevoegd
voor onderwijs en jeugd en mijzelf op 23 september 2011 een actieplan tegen geweld, en in het
bijzonder kindermisbruik, gelanceerd. In uitvoering hiervan werd op 13 maart 2012 binnen de reeds
bestaande professionele hulpverlening het centraal meldpunt 1712 geïnstalleerd. Dit werd gelijktijdig
met een informatiecampagne naar de sportsector ondersteund. Op 29 februari 2012 ondertekende ik
samen met de sportsector een engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van
de minderjarige. De engagementsverklaring moet alvast helpen het taboe te doorbreken en verenigt de
ganse sportsector rond dezelfde boodschap: het beschermen van de integriteit van de jongeren die aan
ons worden toevertrouwd.
Een belangrijk project in 2012 was de vertaalslag naar de sportsector van een algemeen raamwerk
rond seksualiteit en lichamelijke integriteit ontwikkeld door Sensoa en Child Focus. Dit instrument is
bedoeld om duidelijker beleidsafspraken en engagementen te formuleren en op die manier de
lichamelijke integriteit en positieve seksualiteit van sporters te vrijwaren. In tweede instantie wil het
aanzetten tot een degelijk preventie- en reactiebeleid t.a.v. seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Er werd eveneens een sportspecifieke versie van het Vlaggensysteem van Sensoa ontwikkeld.
Dit instrument leert sportbegeleiders en jonge sporters beter omgaan met situaties die zich voordoen
rond lichamelijke en seksuele integriteit. Een round-up van de beleidsdomeinoverschrijdende
initiatieven werd gepresenteerd op een studiedag op 17 december 2012.
In opdracht van het Departement CJSM coördineert het Internationaal Centrum voor Ethiek in de
Sport (ICES) vzw vanaf 1 juni 2012 een overheidsopdracht om rond EVS, met inbegrip van de
thematiek van seksueel misbruik en geweld, expertise aan te reiken aan het sportbeleid en de
sportsector. Deze opdracht loopt tot eind juni 2014.
3.5.2. Prognose 2013
Met dit beleidsthema wil ik een ethisch sportklimaat tot ontwikkeling laten komen, waarbij sportethische principes bewuster in missie, visie, beleid, doelstellingen en acties van de sportsector
geplaatst worden en waarin de integriteit van de sporter maximaal gewaarborgd wordt. Na het
afzonderen van de anti-dopingregelgeving in het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, biedt de
herwerking van het decreet medisch en ethisch verantwoord sporten kansen om rond ethiek en
integriteit in de sport verdere stappen vooruit te zetten.
De erkende sportfederaties starten een nieuwe olympiade, waarin de aandacht voor EVS
gecontinueerd wordt. De overheidsopdracht die het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport
vzw coördineert zal ervoor zorgen dat er expertise en goede praktijken aangereikt kunnen worden. Het
naar de sportsector vertaalde raamwerk seksualiteit en lichamelijke integriteit en het vlaggensysteem
worden in 2013 verder gecommuniceerd. Ik zal de implementatie hiervan verder ondersteunen, onder
andere via vormingsinitiatieven. Ik zal tevens, i.s.m. collega Vandeurzen, het Forum
Kindermishandeling van nabij volgen en werken aan een verbreding van de aandacht van het forum
naar andere Vlaamse bevoegdheden zoals welzijn, sport, onderwijs en jeugd.

De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder
begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-B/WT en begrotingsartikel HB0/1HF-G-4-B/WT werking en
toelagen –een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus.
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4. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren
van een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende
organisatiestructuur
In het Olympisch jaar 2012 werd op basis van het decreet op de sportfederaties (4.1) en op basis van
het Topsportactieplan Vlaanderen II (4.2) uitvoering gegeven aan het Vlaams topsportbeleid.
Reeds in het voorjaar van 2012 werd via meervoudig en breed gedragen overleg gestart met de
voorbereiding van een nieuw actieplan. Eind november zal ik de evaluatie van de voorbije Olympiade
afronden, zodat ik u in december het nieuwe Topsportactieplan Vlaanderen III kan voorstellen.
4.1. Het voeren van een Vlaams topsportbeleid via de uitvoering van het decreet op de
sportfederaties.
4.1.1. Realisaties 2012
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan
internationale wedstrijden
In 2012 werden op basis van de Vlaamse topsporttakkenlijst (2008-2012) aan 27 unisportfederaties
subsidies voor voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden toegekend voor een bedrag
van 5.680.000 euro.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen
Op 12 april 2011 werden de unisportfederaties die participeren in een topsportschool door Bloso op de
hoogte gebracht van het evaluatierapport met betrekking tot de Vlaamse topsportscholen, zoals dit
door de Taskforce Topsport werd gefinaliseerd op 15 februari 2011. Het rapport werd integraal aan de
betrokken unisportfederatie overhandigd en toegelicht.
Op 27 juni 2011 heb ik een beslissing genomen over de implementatie van het evaluatierapport, zowel
inzake de geformuleerde aanbevelingen, als inzake de opvolging hiervan. Deze beslissingen werden
aan de betrokken unisportfederaties meegedeeld, alsook de modaliteiten en timing van de opvolging
ervan. Op mijn vraag hebben alle betrokken unisportfederaties een concreet voorstel ter zake, expliciet
opgenomen in hun jaaractieplan Topsport 2012. Op advies van Bloso en conform de decretaal
voorgeschreven timing heb ik mijn beslissing over het toekennen van topsportsubsidies 2012 aan de
Vlaamse topsportfederaties voor wat betreft de topsportscholen, gekoppeld aan het tegemoet komen
aan de aanbevelingen in het evaluatierapport van de Taskforce Topsport.
In september 2011 werd de studierichting Topsport opnieuw aangeboden in zes Vlaamse
topsportscholen. Voor het schooljaar 2011-2012 kregen 809 leerlingen/topsporters in het secundair
onderwijs een topsportstatuut. Hiervan werden er 694 ingeschreven in een topsportschool, allen
aangesloten bij een erkende Vlaamse unisportfederatie. Naast de topsportstatuten (secundair
onderwijs) werden 120 attesten topsportbelofte toegekend aan leerlingen uit de sporttakken
gymnastiek (85) en tennis (35).
In het schooljaar 2011-2012 kwamen zeventien Vlaamse unisportfederaties in aanmerking voor
aanvullende subsidies topsport voor hun participatie in een topsportschool.
In 2012 bedroeg de totale subsidie topsport voor topsportscholen 2.421.000 euro.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor de organisatie van WK, EK en WB
in Vlaanderen
Zes Vlaamse unisportfederaties konden op basis van hun aanvraag rekenen op aanvullende subsidies
topsport voor de organisatie van één of meerdere internationale competities (EK, WK of wereldbeker)
in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De totale subsidie topsport voor de organisatie van een WK, EK en WB in Vlaanderen bedroeg in
2012 180.000 euro.
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Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van
Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en EYOF
De totale subsidie topsport voor de voorbereiding en de deelname van Vlaamse topsporters aan de
Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, de Wereldspelen en de Europese Jeugd Olympische
Dagen (EYOF) bedroeg in 2012 175.000 euro. In 2012 kwamen veertien Vlaamse unisportfederaties
hiervoor in aanmerking.
Het BOIC kwam in 2012 in aanmerking voor een financiering van 800.000 euro voor de organisatie
van multidisciplinaire stages en multidisciplinaire competities. Dit is een verhoging van 400.000 euro
t.o.v. niet Olympische jaren, in functie van de deelname van Vlaamse elitesporters aan de Olympische
Zomerspelen en de Paralympische Zomerspelen in Londen.
4.1.2. Prognose 2013
In december 2012 zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen inzake de nieuwe
topsporttakkenlijst. Hiervoor leverde Bloso in oktober 2012 een voorstel aan. De Stuurgroep Topsport
brengt hierover in november een advies uit, waarna ik dit ter goedkeuring zal voorleggen aan de
Vlaamse Regering.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname aan
internationale wedstrijden
De subsidies zullen worden toegekend op basis van de nieuwe Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016
(Olympiade Rio) die in december 2012 door de Vlaamse Regering dient te worden vastgelegd.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen
De subsidies voor het tweede deel van het lopende schooljaar zullen worden gecontinueerd in
overeenstemming met het eerste deel van dit schooljaar. De opvolging van de beleidsaanbevelingen uit
het evaluatierapport blijven een belangrijk criterium bij de toekenning van de subsidies met betrekking
tot de topsportscholen.
Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor de organisatie van WK, EK en WB in
Vlaanderen
Op basis van de aanvragen die door de unisportfederaties werden opgenomen in hun actieplan topsport
2013, ingediend op 1 september 2012, en op basis van de nieuwe topsporttakkenlijst 2013-2016 zal
Bloso in december een advies uitbrengen over de te ondersteunen WK’s, EK’s en WB’s. Zoals
decretaal bepaald wordt, zal ik hierover medio januari een beslissing nemen.
Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van
Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en EYOF
Deze subsidies zullen aan de betrokken unisportfederaties worden toegekend ten behoeve van hun
voorbereiding op- en deelname aan het EYOF 2013 en de Wereldspelen 2013.
4.2. Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) via de Vlaamse
werkingsmiddelen Topsport
4.2.1. Realisaties 2012
Noodzaak van een overlegmodel en samenwerking tussen alle topsportactoren, rekening
houdend met de internationale organisatie van topsport
a. Een goed overlegmodel voor Topsport
In 2012 werd in overleg tussen de gemeenschappen (kabinetten Sport) en het BOIC de mogelijkheid
onderzocht om afspraken te maken tot een intensievere samenwerking op het vlak van
gemeenschapsoverschrijdende topsportaangelegenheden, met het volle respect voor de Vlaamse
autonomie en het uitbouwen van een performant Vlaams topsportbeleid.
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b. Samenwerking binnen Vlaanderen
De Stuurgroep Topsport werd in 2012 driemaal samengeroepen inzake de voorbereiding en uitwerking
van het Topsportactieplan Vlaanderen III voor de komende Olympiade (2013-2016). Ze zal advies
verlenen aan de Vlaamse Regering over de samenstelling van de Vlaamse topsporttakkenlijst en aan
mij als minister van sport inzake strategische beleidskwesties met betrekking tot topsport.
De Taskforce Topsport (Bloso, kabinet Sport, departement CJSM, VSF en BOIC) bleef het
coördinerend overlegorgaan met betrekking tot concrete topsportdossiers.
Behoud en verdere uitbouw van de Pool van de Toptrainers
In 2012 (situatie op 31/08/2012) werd de tewerkstelling van 20 binnenlandse en buitenlandse
toptrainers gerealiseerd, waarvan 19 toptrainers werden aangesteld in functie van de voorbereiding van
Vlaamse topsporters op selectie en deelname aan de Olympische Spelen van 2012, meer bepaald in
judo (3), tennis (1), volleybal (2), roeien (1), gymnastiek (2), zwemmen (2), paardrijden (1), kajak (1),
zeilen (1), atletiek (3) en wielrennen (2). Elk van deze contracten loopt af in 2012. Na evaluatie dienen
deze contracten al dan niet verlengd te worden in functie van nieuwe doelstellingen op de Olympische
Spelen van 2016, met tussendoelen op WK, EK, en wereldbekerwedstrijden in 2013, 2014 en 2015.
Eén toptrainer is aangesteld in functie van de voorbereiding van Vlaamse snowboarders op de
Olympische winterspelen van 2014. Het contract loopt af in 2014. Na evaluatie dient dit al dan niet
verlengd te worden in functie van nieuwe doelstellingen op de Olympische Winterspelen van 2018,
met tussendoelen op WK en wereldbekerwedstrijden in 2015, 2016 en 2017.
Voor de financiering van deze 20 VTE toptrainers werd 1.289.000 euro uitgetrokken binnen de
werkingskredieten Topsport 2012 van Bloso (situatie op 31/08/2012).
Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport
Conform de criteria uit het Topsportactieplan Vlaanderen I werden 62 voltijdse of deeltijdse
Jeugdtrainers Topsport in 2012 in de Vlaamse topsportfederaties aangesteld, meer bepaald in
basketbal, wielrennen, tennis, gymnastiek, zwemmen, badminton, boogschieten, judo, tafeltennis,
volleybal, atletiek, schermen, handbal, triatlon, roeien, kajak, ski, zeilen, taekwondo en
gehandicaptensport (zwemmen, tennis en goalbal).
Voor de financiering van deze 24,38 VTE Jeugdtrainers Topsport werd 1.243.000 euro uitgetrokken
binnen de werkingskredieten Topsport van Bloso (situatie op 31/08/2012).
Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch en bestuurlijk kader van de
topsportfederaties
In 2012 werden drie sessies in het kader van het Vlaams Coaches Platform georganiseerd. Dit werd
maximaal afgestemd op de noden van de topsporttrainers.
De Vlaamse topsportfederaties werden gestimuleerd om permanente vorming te voorzien op maat van
de betrokken topsporttrainers en zij kregen de kans om hun topsporttrainers te begeleiden op het
terrein (coach the coach). Dit gebeurde ad hoc en op aanvraag van de betrokken
toptrainers/topsportfederaties.
Sinds 2011 worden de aanvullende competenties inzake specifieke aspecten van trainingsbegeleiding
bij toekomstige topsporters aangeboden in een sporttakoverschrijdende module Jeugdtrainer Topsport,
die openstaat voor alle Trainers A in de verschillende sporttakken, maar aanbevolen wordt voor
huidige en toekomstige Jeugdtrainers Topsport. In 2012 werd de module Jeugdtrainer Topsport
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentdetectie
Het Vlaams Sportkompas werd geëvalueerd en geheroriënteerd in functie van het aanwenden van de
resultaten om de talentdetectie en –ontwikkeling via de bestaande kanalen (topsportschool, Pool van
Jeugdtrainers Topsport, …) te implementeren en kwaliteitsvol uit te bouwen. Verder werden de
selectiecriteria voor de Vlaamse topsportscholen bijgestuurd.
De jongste groep van geïdentificeerde topsporttalenten werd ondersteund via de subsidies Topsport,
via de basisscholen voor topsportbeloften en/of via het Be Gold-project.
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Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentontwikkeling in en/of buiten de
topsportschool
De topsportscholen zijn in 2012-2013 hun vijftiende schooljaar ingegaan, met een totaal van 694
ingeschreven leerlingen/topsporters. Conform de timing die ik in mijn beleidsnota Sport had
vooropgesteld, werd een grondige evaluatie van de werking op vlak van sport van de Vlaamse
topsportscholen in 2011 door de Taskforce Topsport afgerond. De betrokken Vlaamse
topsportfederaties hebben het voorstel tot invulling van de modaliteiten en de timing van de uitvoering
van de aanbevelingen in het evaluatierapport opgenomen in hun jaaractieplan Topsport 2012.
Met het kabinet onderwijs werd nagegaan of er voor specifieke sporten een pilootproject kan opgestart
worden voor talentontwikkeling naast de topsportschool op basis van een topsportstatuut. Het concept
werd voorgelegd aan de Voetbalfederatie Vlaanderen en de Vlaamse Tennisvereniging, zodat zij
daarin zouden kunnen participeren vanaf september 2013.
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: topsport en
hoger onderwijs – Bloso-topsportstudentenproject hoger onderwijs
In het academiejaar 2011-2012 werden zes topsporters/studenten opgenomen in het Blosotopsportstudentenproject Hoger Onderwijs. De structuur en de invulling van het project werden beter
afgestemd op de noden van de individuele topsporters/studenten.
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar:
tewerkstellingsprojecten topsport
In 2012 werden in het Bloso-tewerkstellingsproject 44 Vlaamse topsporters opgenomen. Voor de
wielerploegen en Atletiek Vlaanderen zijn bij het Departement CJSM 56 (voltijdse en deeltijdse)
tewerkstellingscontracten lopende.
Begeleiding van (potentiële) topsporters doorheen de ganse topsportloopbaan
De begeleiding van de tewerkgestelde topsporters en beloftevolle jongeren via het functioneel
geïntegreerde project ‘carrièrebegeleiding’ werd in 2012 binnen het Bloso integraal verder gezet.
In 2012 werden 36 Vlaamse topsporters/studenten individueel begeleid inzake de combinatie van
topsport en studie. 15 Vlaamse topsporters met een Bloso-tewerkstellingscontract werden individueel
begeleid inzake de combinatie van topsport en werk.
De organisatie van infosessies en workshops werd bestendigd en in synergie met private partners
(Unizo en Adecco) en publieke partners (VDAB en De Lijn) werd gestreefd naar een optimale
begeleiding van de (ex-)topsporters.
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport
Op mijn vraag realiseerde Bloso in het voorjaar 2012 een preliminair rapport inzake
topsporttrainingsinfrastructuur, op basis van een bevraging van de coördinatoren topsport en/of
sporttechnische coördinatoren van (top)sportfederaties waarvan de topsportwerking in de lopende
Olympiade werd gesubsidieerd en/of gefinancierd (n=33). Dit rapport heeft als doel om een duidelijk
beeld te creëren van de noden ter zake van de Vlaamse topsporters en kan als eerste aanzet gelden
voor enkele belangrijke investeringsbeslissingen inzake (topsport-trainings)infrastructuur in
Vlaanderen, met focus op de volgende twee Olympiades (2016 en 2020).
Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport
In 2012 werd, aanvullend op de subsidies topsport en na advies van de adviescommissie Topsport en
Wetenschap, 557.000 euro ad hoc gefinancierd aan 12 Vlaamse topsportfederaties voor de uitbouw
van interdisciplinaire, sportwetenschappelijke, medisch-paramedische begeleidingsprojecten. De
aannemingsovereenkomsten en werkingsbudgetten van zelfstandige experts werden gefinancierd voor
een bedrag van 732.500 euro.
Daarnaast werd sportwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van betere resultaten van de Vlaamse
topsporters ondersteund via de volgende projecten: het FAST-project (optimalisatie van de
talentdetectie, talentontwikkeling en periodisering in functie van sprintsnelheid in atletiek), het
wetenschappelijk en begeleidingsproject voor het zeilen, sporttakoverschrijdende onderzoeksprojecten
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(Spliss, competenties en benchmark) en specifieke trainingsbegeleidingsprojecten vanuit het
TopsportABC voor de ondersteunde wielerploegen. Het project Vlaams Sportkompas werd eveneens
bijgestuurd en voortgezet zoals eerder beschreven.
Organisatie van topsportevenementen
Via de decretale subsidies van topsportcompetities in 2012 werden 16 evenementen (WK’s, EK’s of
WB’s) in 6 sporttakken van de Vlaamse topsporttakkenlijst ondersteund: gymnastiek (3), tennis (2),
wielrennen (6), paardensport (2), schermen (1) en zeilen (2).
De criterialijst voor evenementen van Topsport Vlaanderen werd aangescherpt en strikt toegepast bij
de evaluatie van de aanvraagdossiers uit diverse sporten van de sporttakkenlijst. Enkel wedstrijden van
een internationaal topniveau, erkend door de internationale federatie, komen in aanmerking. In 2012
werden 39 evenementen van sporten uit de topsporttakkenlijst en 16 evenementen van sporten uit de
sporttakkenlijst ondersteund.
Olympische ploegsporten
Voor elk van de ploegsporten in het Vlaams topsportbeleid (volleybal, voetbal, basketbal en handbal)
zijn de doelstellingen van de nationale ploegen en het traject naar de Olympische Spelen (2012 en
2016) het uitgangspunt. De financiële noden inzake programma en omkadering van de nationale
(jeugd)ploegen zijn bijzonder hoog in de ploegsporten, waarbij aangepaste financiële maatregelen
(supplementair aan de vorige actiepunten) dienen gehanteerd te worden. Indien nodig dient de
nationale competitie aangepast te worden, met respect voor de clubcompetitie, om tegemoet te komen
aan de doelstellingen van het topsportbeleid met betrekking tot de nationale (jeugd)ploegen.
Afgemeten aan de prestaties van de Belgische ploegen seniors en jeugd tijdens de afgelopen
Olympiade, zijn de Olympische ploegsporten op een structureel hoger niveau terechtgekomen. Het is
duidelijk dat het Vlaams topsportbeleid hiertoe wezenlijk heeft bijgedragen.
De toekomst oogt positief, want ook de nationale jeugdploegen – meer in het bijzonder hockey,
basketbal en volleybal – scoren zeer goed bij de jeugdkampioenschappen.
Het is essentieel dat de vooruitgang, zowel bij de senior- als de jeugdploegen, wordt bestendigd en
waar mogelijk uitgebreid.
Paralympische sporten
Via een budget van 350.000 euro werden de topsporters in hun voorbereiding en deelname aan
internationale wedstrijden ondersteund, alsook de aanstelling van twee voltijdse topsportmedewerkers:
een coördinator topsport en een teamsportcoördinator.
Bovenop de decretale subsidies topsport werd 126.600 euro gefinancierd in 2012 ten aanzien van
Parantee vzw voor de aanstelling van 3 Jeugdtrainers Topsport en een sportwetenschappelijk project.
De Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen
Zoals het Vlaams Regeerakkoord omschrijft, hebben we ook in 2012 verder ingezet op de Vlaamse
wielerteams en Atletiek Vlaanderen. Voor Atletiek Vlaanderen werd het nieuwe beloften project
verder opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Zo werden er bijkomend deeltijdse tewerkstellingscontracten voor studenten voorzien.
In 2012 werd op mijn initiatief een verdere integratie van de Vlaamse Wielerploegen en Atletiek
Vlaanderen bewerkstelligd in het topsportbeleid van de betrokken topsportfederaties (respectievelijk
Wielerbond Vlaanderen en Vlaamse Atletiekliga), zowel inzake doelstellingen als werking.
Op mijn initiatief stelde de Wielerbond Vlaanderen een visietekst (mannen & vrouwen) op. De
aandacht ging naar de omschrijving van het ideale traject naar een profstatuut voor een jonge
beloftevolle wielrenner. Tevens vroeg ik om de rol van de door Vlaanderen ondersteunde wielerteams
- met name Topsport Vlaanderen-Mercator en Jong Vlaanderen bij de mannen alsook Topsport
Vlaanderen-Ridley 2012 bij de vrouwen - hierin op te nemen. Dit heeft geleid tot de beslissing om de
twee wielerteams bij de mannen te laten samensmelten tot 1 globaal wielerteam (Topsport
Vlaanderen-Baloise) en de voortzetting van het vrouwenteam.
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Visibiliteit voor Vlaanderen via het logo Topsport Vlaanderen
Alle door de Vlaamse overheid tewerkgestelde topsporters zijn via een specifieke clausule
contractueel verplicht om het logo Topsport Vlaanderen uit te dragen als return voor de Vlaamse
overheid.
De return, die de Vlaamse topsportfederaties en de bij Bloso geregistreerde topsporters dienen te
bieden via het dragen van het logo Topsport Vlaanderen, wordt jaarlijks vastgelegd in de convenanten
met de Vlaamse topsportfederaties. Deze return is divers en wordt in overleg met de topsportfederaties
vastgelegd, rekening houdend met o.a. de reglementaire bepalingen en logistieke mogelijkheden
(kledij, materiaal, ...) in de betrokken sporttak.
Opdat onze jonge topsporters van Atletiek Vlaanderen en de wielerteams hun ambassadeursrol voor
Vlaanderen optimaal zouden kunnen opnemen, werd hen de kans geboden om hun
communicatievaardigheden via een proefproject mediatraining te optimaliseren. Na evaluatie zal
bekeken worden of dit kan verruimd worden naar al onze nieuwe topsporters.
Het promotiemateriaal van Topsport Vlaanderen was prominent
topsportevenementen die ondersteund werden door de Vlaamse Gemeenschap.

aanwezig

tijdens

Opmaak Topsport Actieplan Vlaanderen III
In opdracht van de Stuurgroep Topsport heeft Bloso in de periode van 1 maart 2012 t.e.m. 15
september 2012 via ruim en meervoudig overleg in een aantal specifieke werkgroepen het
Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) voorbereid. Bloso nam het secretariaat van elk van de
werkgroepen
waar, alsook de redactie van de deelteksten per werkgroep/actiepunt. Het
voorzitterschap voor de werkgroepen ‘Strategie’, ‘Statuut Topsportkader’, ‘Topsport en Wetenschap’,
‘Topsport voor gehandicapten’, ‘Topsportevenementen’ en ‘Topsportinfrastructuur’ werd eveneens
door het Bloso opgenomen. Voor de werkgroepen ‘Topsportloopbaan’ en ‘Vorming Trainers’ nam de
voorzitter van de Stuurgroep Topsport de voorzittersrol op zich. Het BOIC leverde tenslotte de
voorzitter voor de werkgroep ‘Olympische ploegsporten’.
De strategische pijlers voor het Topsportactieplan Vlaanderen III werden ontworpen door de
werkgroep ‘strategie’ en op mijn verzoek samen met mij besproken door de Stuurgroep Topsport op
14 juni 2012. Het betreft (1) doelstellingen gericht op het behalen van medailles en finales op
Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen; (2) het leggen van de
focus op Olympische disciplines, waarbij hoofdzakelijk geïnvesteerd wordt in een beperkt aantal (±10)
focussporten (categorie 1 van de nieuwe Vlaamse topsporttakkenlijst), met het open houden van
mogelijke ‘Windows of opportunity’ (ad hoc); en (3) centralisatie op het terrein via het uitbouwen van
drie topsportcentra in Vlaanderen en het streven naar een één-campus-model per sporttak, alsook
centralisatie inzake beleid door het verder uitbouwen van één Vlaams topsportloket voor de
operationele bevoegdheden inzake de uitvoering van het Vlaams topsportbeleid.
4.2.2.

Prognose 2013

Uitvoering Topsport Actieplan Vlaanderen III (2013-2016)
Ik zal in december 2012 het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) bekend maken. Hierin
worden alle beleidsinitiatieven voor het topsportbeleid van de komende Olympiade (2012-2016)
toegelicht.

De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder de
begrotingsartikels HB0/1HF-G-2-A/LO Lonen; HB0/1HF-G-2-A/WT werking en toelagen Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal
topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur en HB0/1HF-G-2-Y/IS Interne
stromen - Bloso.
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5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren
5.1. De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de sportsector
5.1.1. Realisaties 2012
Eind 2011 werd het vierde Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA) voor de Social Profit afgesloten,
met onder meer een verhoging van de eindejaarspremie en de managementondersteuning, de uitbouw
van een nieuwe functieclassificatie en de versterking van de tweede pensioenpijler. Deze maatregelen
zijn ook van toepassing voor de organisaties in de sportsector, die vallen onder het paritair comité 329.
De organisaties zullen, aanvullend op de structurele subsidies, bijkomende subsidies ontvangen voor
de uitbetaling van de verhoogde eindejaarspremie aan de werknemers en voor de
managementondersteuning.
De middelen voor de uitvoering van de kwaliteitsmaatregelen en voor de uitvoering van de
koopkracht voor de sectoren cultuur, jeugd en sport in kader van de verschillende VIA’s
werden samengevoegd op een basisallocatie op het programma cultuur. Het Departement CJSM stond
in voor de verdeling van de subsidies voor de organisaties in de verschillende sectoren.
In 2012 gebeurde de uitbetaling van de VIA-subsidies voor het eerst volgens het één-loketprincipe. Zo
is tegemoet gekomen aan de behoefte aan een transparante en administratief werkbare
subsidieregeling. De bestaande wettelijke basis voor de uitvoering van de VIA-akkoorden in de
sociaal-culturele sectoren werd geanalyseerd en geëvalueerd. Dit zal indien nodig worden bijgestuurd.
Op dit moment worden voor 19 organisaties in de sportsector nog steeds subsidies toegekend in het
kader van de DAC-regularisatie in 2003. In 2012 werd een eerste belangrijke stap gezet naar de
integratie van deze middelen in een structurele subsidieregeling. Op basis van artikel 26 van het
programmadecreet werd door de Vlaamse Regering een overgangsregeling uitgewerkt, waardoor de
organisaties en de betrokken werknemers de mogelijkheid krijgen zich voor te bereiden op de
stopzetting van de subsidie.
In het kader van de regularisatie van de gewezen DAC-projecten sport zal gestart worden met de
voorbereiding van een decretale basis. De dienstverlening van Vlabus zal zich naast sporttechnische
begeleiding ook richten op logistieke ondersteuning van zowel sportclubs, sportfederaties,
gemeentelijke sportdiensten als particuliere initiatieven, rekening houdend met de gedetecteerde noden
van de sportsector. In dit decreet zal de integratie van de ex-DAC werknemers in de werking van
Vlabus worden geregeld.
Op basis van de uitdagingen die door de werkgroep ‘professionalisering en tewerkstelling’ van het
Overlegplatform Sport voor Allen in de visienota zijn geformuleerd, werden de volgende 3 thema’s
verder geconcretiseerd in het actieplan Sport voor Allen 2012-2014: sportclubs professionaliseren via
het aanstellen van professionele medewerkers, het creëren van volwaardige jobs op vlak van de
begeleiding in de sport en het uitwerken van een specifiek statuut ‘semi-agorale arbeid voor de
sportbegeleider’. Met betrekking tot het statuut vond reeds een verkennend gesprek plaats met het
kabinet van minister Vanackere en in navolging van het overleg tussen de drie gemeenschapsministers
van sport schreven deze ministers een brief aan minister Vanackere, waarin deze problematiek werd
aangekaart en met het verzoek tot verder overleg.
5.1.2. Prognose 2013
Ik zal mijn bijdrage leveren aan de uitvoering van het engagement in het social profit-akkoord inzake
het verzamelen van gegevens over de tewerkstelling in de sportsector. In het bijzonder wil ik er mede
voor zorgen dat dit op een efficiënte en systematische wijze gebeurt, waarbij zoveel mogelijk gebruik
gemaakt wordt van reeds beschikbare gegevens.
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Het reglementaire kader voor de uitbetaling van de VIA-subsidies wordt op basis van de uitgevoerde
analyse en evaluatie geactualiseerd en verfijnd.
Het akkoord voor de social profit treedt in zijn tweede werkingsjaar. Dat betekent dat de middelen
volgens de vastgelegde groeipaden stijgen.
In het kader van de uitvoering van het Sport voor Allen-actieplan zullen een aantal pistes worden
geconcretiseerd die het aanstellen van professionele en gekwalificeerde trainers en medewerkers in de
sportclubs kunnen stimuleren en faciliteren. Daarnaast zal met het oog op het creëren van volwaardige
jobs, de samenwerking, clustering van jobs en klaverbladfinanciering tussen verschillende
sportactoren gepromoot worden via het verzamelen en aanreiken van good practices.
De realisatie van het Vlabus-decreet wordt verwacht in het najaar 2013. Voor de ex-DAC werknemers
met verworven rechten, die op basis van de overgangsmaatregelen voor ex-DAC-ers sport nog verder
bij hun huidige werkgever gesubsidieerd kunnen blijven, wordt eveneens een decretale regeling
uitgewerkt.
Met betrekking tot het statuut ‘semi-agorale arbeid’ zullen de krijtlijnen voor een effectieve realisatie
afgebakend worden via overleg tussen de kabinetten Sport van de gemeenschappen en de betrokken
federale kabinetten. Waar nodig zal professioneel advies worden ingewonnen. Nadat we de
problematiek in 2012 via een brief van de drie gemeenschapsministers van sport hebben aangekaart bij
de federale minister van financiën, hoop ik de besprekingen met de federale overheid zo snel mogelijk
te kunnen opstarten. In navolging hiervan moet men komen tot de oprichting van een expertwerkgroep
die het statuut zowel inhoudelijk als fiscaal en juridisch uitwerkt.

5.2.

Opvolging van fiscaliteit in de sportsector

5.2.1. Realisaties 2012
In navolging van het Sport voor Allen actieplan heb ik de belangrijkste knelpunten m.b.t. btw en sport
bij sportclubs en gemeentelijke en provinciale sportdiensten aangekaart bij de Federale minister van
Financiën. De leden van de btw werkgroep hebben in mei 2012 een agenda opgesteld en deze punten
werden op dat overleg tussen onze kabinetten besproken.
In juli 2012 vond er een overleg plaats tussen de drie Gemeenschapsministers van sport waar de btw
problematiek werd besproken. Op dit overleg werd tussen de Gemeenschapsministers afgesproken om
reeds een aantal btw knelpunten over te maken aan de Federale minister van Financiën en om
hieromtrent verder overleg te vragen. Het gaat hier o.a. over het optrekken van het grensbedrag van
5.580 euro jaaromzet om onder de vrijstellingsregeling inzake btw te vallen en het invoeren van een
algemeen verlaagd tarief van 6 % voor de sportsector als belangrijke fiscale stimulans om meer te
investeren in sportinfrastructuur en om bestaande sportinfrastructuur te renoveren.
5.2.2. Prognose 2013
Vermits de btw-regelgeving een federale materie is, waarbij ook rekening dient gehouden te worden
met Europese regelgeving, zal ik er bij mijn federale collega van Financiën op aandringen om het
nodige te doen op Federaal en Europees vlak om de belangrijkste knelpunten inzake btw en sport bij
sportclubs en gemeentelijke en provinciale sportdiensten aan te pakken.
De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder
begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-D/WT werking en toelagen –ontwikkeling, professionalisering en
optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid.
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6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid
6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke
omgeving
6.1.1. Realisaties 2012
In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan werden in 2012 de laatste kunstgrasvelden van de
tweede cluster aangelegd en beschikbaar gesteld aan de verschillende lokale besturen.
De opdracht voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende dertig jaar onderhouden van de
eerste cluster van negen sporthallen werd op 16 maart 2012 gegund aan het consortium DemocoDenys. In augustus 2012 startten de bouwwerken voor deze negen sporthallen.
Op 18 november 2011 besliste de Vlaamse Regering over het voorstel tot gunning van de opdracht
voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van het multifunctioneel sportcomplex van
Heist-op-den-Berg aan het consortium Cordeel Hoeselt-Temse. Voor alle andere multifunctionele
sportcentra (Aalst, Halle, Hoogstraten, Lanaken en West-Vlaanderen) en voor het zwembad van
Westerlo werden offertes ingediend en beoordeeld en voor de meeste projecten zijn de
onderhandelingen met een voorkeursbieder lopende. Na het bekomen van de vergunningen voor de
multifunctionele sportcentra van Hoogstraten en West-Vlaanderen, werd in het najaar 2012 een
voorstel van gunningsbeslissing aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Voor de andere projecten volgt
dit tegen voorjaar/zomer 2013.
Uit een bevraging bij alle lokale besturen in 2010 bleek o.m. een uitgesproken behoefte te bestaan
voor de aanleg van kleinschalige, lichte sportinfrastructuur en voor de renovatie/kwaliteitsverbetering
van reeds bestaande sportaccommodaties. Als Vlaams minister van Sport speelde ik in op die
behoeften door in de begroting 2011 en 2012 financiële middelen vrij te maken voor de aanleg van
Finse pistes en de renovatie van oude of de aanleg van moderne sportvloeren in overdekte
sportruimten. De ondersteuning gebeurde onder de vorm van een subsidie à rato van 50% met een
maximum van 60.000 euro per project.
Deze initiatieven dragen bij tot doelstelling over blessure preventie van mijn actieplan gezond
sporten en tot het voorzien van een kwaliteitsvolle infrastructuur in de onmiddellijke omgeving van de
bevolkingskernen.
In 2012 werden in totaal 111 ontvankelijke subsidieaanvraagdossiers ingediend, waarvan 46 voor
Finse pistes en 65 voor sportvloeren. Rekening houdend met de beschikbare middelen werden in 2012,
22 Finse pistes en 34 sportvloeren in aanmerking genomen voor subsidiëring.
In opvolging van de beslissing van de vorige regering werd voorzien in de ondersteuning van de bouw
van het VUB-sporthotel. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de
VUB met betrekking tot de ter beschikking stelling van een contingent van kamers en de voorhanden
zijnde sportinfrastructuur ten voordele van de VGC (sportlessen en –kampen), de Vlaamse topsporters
en de Vlaamse topsportfederaties.
6.1.2. Prognose 2013
Binnen het ‘Vlaams Sportinfrastructuurplan’ zullen in 2013 de laatste gunningsprocedures (tweede
cluster sporthallen, multifunctionele sportcentra Aalst, Halle, Lanaken, en zwembad Westerlo)
afgerond worden. De bouwwerken aan de negen sporthallen van de eerste cluster zullen worden
afgerond en de sporthallen zullen uiterlijk 8 november 2013 beschikbaar worden gesteld aan de
verschillende lokale besturen.
Ik zal zeker verder werk maken van een beperkte ondersteuning voor kwaliteitsvolle kleinschalige
sportaccommodaties van lokale besturen, zoals ik deed met de subsidies voor de renovatie van
sportvloeren uit 2011 en 2012. Ik zal hierbij rekening houden met de suggesties zoals gedaan in het
actieplan Sport voor Allen inzake nieuwe sportinfrastructuurtrends en duurzaamheidsaspecten.
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Daarom plan ik een specifiek onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden inzake energiezuinige
sportinfrastructuur.
Tevens zal ik in 2013 een aantal concrete initiatieven inzake bovenlokale infrastructuur ondersteunen.
Gezien de belangrijke financiële consequenties zullen deze investeringen over meerdere budgetjaren
gespreid worden.
6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur
6.2.1. Realisaties 2012
Een alomvattende en continue inventarisatie van de beschikbare sportinfrastructuur in Vlaanderen
geeft mij als bevoegd Vlaams minister, net als het gemeentelijke beleidsniveau, inzicht in de spreiding
en bijgevolg ook in de eventuele behoefte aan nieuwe bijkomende sportinfrastructuur of renovatie van
de bestaande sportinfrastructuur.
Zo wordt de Bloso-databank Spakki, over de in Vlaanderen publiek toegankelijke sportaccommodaties
(19.500), permanent geactualiseerd. Bovendien werd via een GIS-applicatie de informatie van deze
sportaccommodaties ruimtelijk verwerkt en op kaart weergegeven. Deze informatie wordt via de
Bloso-website, alsook via de in de Sportdatabank Vlaanderen geïntegreerde Spakki-databank, ter
beschikking gesteld van de sportbeleidsactoren en van het grote publiek.
6.2.2. Prognose 2013
De beschikbare informatie zal worden gebruikt voor de actualisatie van de behoeften en de planning
van sportinfrastructuur in Vlaanderen en voor beleidsdomeinoverschrijdend overleg en
adviesverlening inzake de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op lokaal, provinciaal en
Vlaams niveau.
Om de beschikbare informatie inzake lokale en bovenlokale behoeften nog beter te laten doorstromen
naar de belanghebbenden, zal ik initiatieven nemen teneinde de planning van toekomstige
investeringen door de verschillende overheden te stroomlijnen.
6.3. Ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs, scholen,
individuele sportbeoefenaars, beloftevolle jongeren en topsporters
6.3.1. Realisaties 2012
Hierna volgt een overzicht van de gerealiseerde of lopende infrastructuurwerken in de Bloso-centra.
De verdere omgevingsaanleg in Blankenberge, Hofstade en Waregem werden aangepakt. De aanleg
van een Finse piste en de bouw van een sporthal in Brugge werden gerealiseerd. Verder werd ook
werk gemaakt van de bouw van een tennischalet en de renovatie van de daken in Herentals. In
Hofstade werd geïnvesteerd in de opmaak van een inrichtingsplan, de renovatie van de botenloods en
de bouw van een nieuwe loods in Hofstade-Zemst. In Liedekerke werd de gevel van het Blosocentrum gerenoveerd. En ten slotte werd ook werk gemaakt van de opmaak van een bestemmingsplan
voor Nieuwpoort. Zoals in de voorgaande jaren werden bij de uitbouw van de Bloso-centra in 2012
samenwerkingsakkoorden afgesloten met andere partners, zoals bijvoorbeeld in Brugge het geval is.
6.3.2. Prognose 2013
Conform het investeringsprogramma 2007-2014 voor de uitbouw en renovatie van de Bloso-centra,
wordt in 2013 de verdere voltooiing beoogd van projecten die in 2012 werden opgestart.
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Anderzijds worden de uitbouw en de verbetering nagestreefd van een aantal deelaccommodaties, en
dient de openluchtinfrastructuur in bepaalde centra geoptimaliseerd. Bovendien zijn ook een aantal
specifieke onderhouds- en renovatiewerken noodzakelijk.
De voorgestelde projecten zullen een maximale exploitatie en kwaliteitsverbetering van de Blosocentra mogelijk maken. Zoals in de voorbije jaren zal bij de realisatie van dit investeringsprogramma
maximaal worden samengewerkt met andere partners.

6.4. Elke topsporter heeft de mogelijkheid om te trainen in kwalitatief hoogstaande
topsportinfrastructuur
6.4.1. Realisaties 2012
In het kader van het Topsportactieplan Vlaanderen III werd door het Bloso, met focus op de twee
volgende Olympiades (2016-2020), in 2012 een bevraging uitgevoerd bij de (sporttechnische)
coördinatoren (topsport) van de (topsport)federaties inzake het huidige en toekomstige gebruik van
topsport-trainingsinfrastructuur. Deze bevraging had als doel om een duidelijk beeld te creëren van de
noden hieromtrent van de Vlaamse topsporters.
6.4.2. Prognose 2013
Rekening houdend met de budgettaire ruimte, zal ik in 2013 een aantal concrete initiatieven inzake
topsporttrainingsinfrastructuur ondersteunen. Hierbij zal ik de doelstellingen die bepaald werden door
de werkgroep ‘strategie’ ter voorbereiding op het Topsport Actieplan Vlaanderen III respecteren
(centralisatie op het terrein via het uitbouwen van drie topsportcentra in Vlaanderen en het streven
naar een één-campus-model per sporttak). Gezien de belangrijke financiële consequenties zullen deze
investeringen echter over meerdere budgetjaren gespreid worden.

6.5. De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de
vernieuwing van de voetbalstadions
6.5.1. Realisaties 2012
PMV zette ook in 2012 de onderhandelingen voor het toekennen van een achtergestelde lening met de
betrokken clubs verder. Tot op heden werden nog geen contracten afgesloten.
6.5.2. Prognose 2013
De Vlaamse Regering wijzigt niets fundamenteels aan het genomen engagement voor de
ondersteuning bij de renovatie van de verschillende voetbalstadions. De genomen engagementen
blijven gelden.

6.6.

Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak

6.6.1. Realisaties 2012
Uit de besprekingen in de werkgroep RO voor de opmaak van het ‘Sport voor Allen’-actieplan is
gebleken dat er nood is aan een kennis- en infocel ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur in relatie
met sport. Tal van actoren uit de sportsector beschikken immers over belangrijke kennis en informatie
en doen dagdagelijks ervaring op. De kennis en informatie zitten momenteel echter zeer verspreid en
er is te weinig coördinatie. Er zal in het najaar van 2012 een werkgroep samengesteld worden die de
oprichting van deze kennis- en infocel binnen het Bloso zal voorbereiden.
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Voor de zoektocht naar oplossingen voor de sporten met een hinderlijk karakter (hetzij uit hoofde van
leefmilieu, hetzij uit hoofde van ruimtebeslag) nam de Vlaamse Regering (VR) op 5 oktober 2011 een
belangrijke beslissing: enerzijds werden de beslissingen van de VR van de vorige legislaturen 20022009 geactualiseerd en al dan niet herbevestigd en anderzijds werd het kader van de zoektocht
uitgebreid met mogelijke opportuniteiten die zich kunnen voordoen binnen de vervreemdbare militaire
domeinen, green- en brownfields en havengebieden.
Tevens werden de basisprincipes en de rol van de provinciebesturen nogmaals bevestigd en konden, in
overleg met de provinciebesturen, de mogelijke locaties per provincie worden geactualiseerd.
Een aantal beslissingen van de Vlaamse Regering met betrekking tot de herbestemming van de
militaire domeinen, gebaseerd op het onderzoeksdossier van Ruimtelijke Ordening, zijn nog in de loop
van 2012 te verwachten.
Ook het onderzoek naar de bestaande regelgeving ruimtelijke ordening (RO) om vergunningen af te
leveren voor tijdelijke activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de definitieve bestemming van
het terrein zal helpen aantonen welke aanpassingen noodzakelijk zijn om aan de ruimtelijke en
ecologische problemen van sporten met een hinderlijk karakter een oplossing te geven.
Voor de overige sporten met hinderlijke inslag legde ik een niet-limitatieve lijst van aangemelde (al of
niet erkende) sporten aan. Vooral sporten als kleischieten (Olympisch) en waterski, die ruimtelijk
zwaar onder druk komen te staan, kregen een meer specifieke opvolging en overleg met de sectoren.
Wat het dossier van de grote golfterreinen betreft, werd de uitvoering van de golfmemoranda 1 en 2
verder gezet. Het gaat om de uitvoering van de Plan-MER’s voor wat de bijkomende, maar reeds
vastgelegde, golfterreinen (18 holes) betreft. Voor sommige dossiers zijn de planmatige processen zo
goed als afgerond. Andere dossiers worden nog gescreend door de “Technische Werkgroep Golf”.
Door mijn administraties van RWO en Sport wordt een globaal overzicht voorbereid.
In de loop van 2011 werd op mijn initiatief het Bloso toegevoegd aan de lijst van instellingen en
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en over
ontwerpen van provinciale ruimtelijke structuurplannen. In 2012 is aldus het aantal dossiers dat door
het Bloso geadviseerd wordt zeer sterk gestegen waardoor we er beter over waken dat alle ruimtevragende (al of niet hinderlijke) sportsectoren op een gelijkwaardige wijze in de ruimtebalans aan bod
komen.
Het beleidsdomein CJSM is formeel vertegenwoordigd in het Kernteam van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (BRV). Op deze manier is ook de sportsector betrokken bij de opmaak van het BRV. Dit
Kernteam stelde een Groenboek op dat, na aanpassingen door het Strategisch Stuurcomité, door de
Vlaamse Regering op 04 mei 2012 werd behandeld en goedgekeurd. Voor meer informatie over dit
lopende proces van het BRV, verwijs ik naar mijn beleidsbrief van RO.
Ook bij de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van specifiek aangeduide kwetsbare
ruimtes in Vlaanderen, een project in uitvoering van de Europese regelgeving, is het belangrijk dat
Sport zijn inbreng heeft. Bloso en het departement CJSM volgen ook dit dossier nauw op.
6.6.2. Prognose 2013
Voor het specifieke dossier van de gemotoriseerde sporten is het ten zeerste aangewezen dat we in de
loop van 2013 kunnen komen tot het definitief vastleggen van enkele bijkomende gereglementeerde
omlopen (oefenterreinen) voor gemotoriseerde sporten (in- en outdoor). Deze sporten moeten vanaf
volgend jaar kunnen beschikken over een duidelijk en vastgelegd ruimtelijk kader, waarbinnen deze
sporten maatschappelijk kunnen gedijen.
Binnen hetzelfde onderzoek en langs dezelfde provinciale kanalen zal ik ook zoeken naar oplossingen
voor andere sporten en sportuitingen met hinderlijke inslag en/of een belangrijk ruimtebeslag. Zo
mogelijk multidisciplinair op sportgebied.
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De uitvoering van de golfmemoranda wordt verder afgerond. Het gaat over de verdere uitvoering van
de plan-MER’s voor de realisatie van de door de Vlaamse Regering reeds weerhouden bijkomende
golfterreinen. Voor de meeste dossiers zullen de planmatige processen in de loop van 2013 zeker
kunnen worden afgerond. Inzake nieuw ingediende of in te dienen dossiers zal de “Technische
Werkgroep Golf” verder onderzoek verrichten.
In het kader van het “Actieplan Sport voor Allen 2012-2014” zal ik een beslissing nemen omtrent de
te weerhouden prioritaire actiepunten, waaronder enkele belangrijke beleidsvoorstellen in verband met
Sport, Ruimtelijke Ordening en Sportinfrastructuur. Eenmaal deze beslissingen gekend, kan er door
het Overlegplatform en andere instanties werk worden gemaakt van de implementatie ervan op het
terrein.
Inzake BRV gaat het vooral om de uitwerking van de fase Witboek en de werkzaamheden van de 4
ingestelde werkgroepen. In tussentijd is er de reeds in 2012 opgestarte ruime bevraging van burgers en
specialisten omtrent de inhoud van het Groenboek. De eindresultaten hiervan zullen in 2013 in de
opmaak van het Witboek worden verwerkt. Parallel met de opmaak van het Witboek zal de uitwerking
van de nog vastgelegde korte-termijn-acties plaatsvinden. Voor beide aspecten speelt het Ambtelijk
Forum, waarin het beleidsdomein CJSM vertegenwoordigd is, een determinerende rol. Ook hier
verwijs ik voor meer detailinformatie naar mijn beleidsbrief RO.
Zowel Bloso, als het Departement CJSM blijven het dossier inzake de opmaak van
instandhoudingsdoelstellingen in speciale beschermingszones opvolgen teneinde de weerslag ervan
juist in te schatten en waar nodig bij te sturen.

De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder de
volgende drie begrotingsartikels: HB0/1HF-G-2-E/WT werking en toelagen –het voeren van

een planmatig sportinfrastructuurbeleid; HB0/1HF-G-2-F/WT werking en toelagen- het
voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid d.m.v. alternatieve financiering en
HB0/1HF-G-5-Y/IS Interne stromen -Bloso.
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7. De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid
7.1. Voeren van een kennis-gebaseerd sportbeleid
7.1.1. Realisaties 2012
Op 1 januari 2012 ging het nieuwe Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015 van start.
Tot 2015 zullen 10 specifieke sport-gerelateerde onderzoeksprojecten uitgevoerd worden. In
samenwerking met de steunpunten beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Media zal ook de
participatiesurvey opnieuw uitgevoerd worden. Een goede doorstroming van de resultaten naar de
sector is een belangrijk aandachtspunt. Daarom werd sterk ingezet op coördinatie en communicatie.
Zo werden per onderzoek vertegenwoordigers van de sportsector gecontacteerd om deel uit te maken
van klankbordgroepen per onderzoek. Op 10 oktober werd een kick off moment georganiseerd,
waarop de onderzoeksprojecten werden voorgesteld en toegelicht. In het najaar werd ook de
website www.steunpuntsport.be gelanceerd, waarop alle informatie toegankelijk is voor het brede
publiek.
In 2012 werd beslist voor een verderzetting van het onderzoeksproject Vlaams Sportkompas. Dit als
concreet werkinstrument voor de selectieprocedures van talenten binnen de diverse topsportfederaties.
Voor de sportwetenschappelijke begeleiding van het herenwielerteam, werd een marktbevraging
uitgevoerd door het ploegmanagement.
7.1.2. Prognose 2013
Via de website www.steunpuntsport.be en via de e-nieuwsbrief ‘Sport voor Allen’ zal de sector op de
hoogte worden gehouden van de lopende onderzoeken.
Voor wat betreft topsport en wetenschap wordt het onderscheid tussen wetenschappelijke
begeleidingsprojecten en wetenschappelijke onderzoeksprojecten verder gerespecteerd. De verdere
invulling van het luik topsport en wetenschap wordt opgenomen in het Topsportactieplan Vlaanderen
III.
7.2. Voeren van een meer beleidsdomein- en bestuurslaag-overschrijdend sportbeleid
7.2.1. Realisaties 2012
De bestaande dialoog tussen de verschillende gemeenschappen werd in 2012 gecontinueerd. Zo vond
in juni een overleg plaats tussen de drie Gemeenschapsministers bevoegd voor sport en vond er ook op
kabinets- en administratieniveau regelmatig overleg plaats. Bovendien werd er ook overleg gepleegd
met het kabinet van de federale minister van Financiën inzake sport en fiscaliteit.
7.2.2. Prognose 2013
Ook in 2013 zal de bestaande dialoog met de drie Gemeenschappen gecontinueerd worden. Vanaf 1
juli 2013 ben ik opnieuw woordvoerder voor België in de Europese Unie voor het beleidsdomein
sport. Ik zal in die hoedanigheid de regelmatige overlegmomenten met mijn collega-ministers van de
gemeenschappen en op het niveau van administraties en kabinetten opnieuw coördineren.

7.3. Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie
7.3.1. Realisaties 2012
Het Sport voor Allen-decreet werd aangepast aan het Planlastendecreet alsook aan het proces inzake
interne staatshervorming. Het nieuwe decreet lokaal sportbeleid werd op 6 juli 2012 definitief
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goedgekeurd. Het uitvoeringsbesluit dient goedgekeurd te worden vóór 31 oktober 2012. Hierbij staan
voor de gemeenten en provincies volgende uitgangspunten centraal: een verlaging van de plan- en
rapporteringsverplichtingen, subsidiariteit met meer beleidsvrijheid, efficiëntie en effectiviteitsverhoging en meer outputcontrole.
In het kader van de interne staatshervorming (het Witboek) werden de bestuursakkoorden Sport met de
vijf Vlaamse provincies voorbereid en overlegd.
In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord wordt het decreet op de sportfederaties geëvalueerd. Het
Bloso en de betrokken sportactoren (sportfederaties, koepelorganisatie en de organisaties voor de
sportieve vrijetijdsbesteding) worden nauw betrokken in het evaluatieproces.
De regelgeving op het gebied van dopingbestrijding werd afgezonderd in een apart decreet en
uitvoeringsbesluit, teneinde de regelgeving eenvoudiger en toegankelijker te maken.
7.3.2. Prognose 2013
Rekening houdend met het decreet lokaal sportbeleid zullen de besturen in 2013 hun
meerjarenplanning opmaken op basis van het nieuwe systeem inzake beleids- en beheerscyclus (BBC)
met het oog op subsidiëring vanaf 2014. Daarnaast zal de definitieve versie van het bestuursakkoord
Sport tussen de Vlaamse Regering en elke Vlaamse provincie goedgekeurd worden en zal de daaraan
verbonden financiële transitie voorbereid worden.
Op basis van de evaluatie van het decreet op de sportfederaties zullen de nodige acties ondernomen
worden om in te spelen op de vastgestelde behoeften en knelpunten
Na het afzonderen van de anti-dopingregelgeving wordt het decreet medisch en ethisch verantwoord
sporten herwerkt tot een logisch en op zichzelf staand geheel, wat de kans geeft om een aantal
aspecten in dit decreet aan te passen., zoals het keuringsbeleid.
7.4. De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve
communicatie
7.4.1. Realisaties 2012
Sport voor Allen
De portaalsite www.sportvlaanderen.be werd up-to-date gehouden. De website biedt de nodige
basisinformatie en zorgt via zijn opbouw dat de bezoeker eenvoudig wegwijs wordt gemaakt in de
verschillende overheidswebsites sport. De bezoeker wordt snel doorverwezen naar de gezochte
informatie op de onderliggende websites van het Vlaamse Sportbeleid.
Centraal in deze onderliggende websites, staat de Bloso website www.bloso.be die op een efficiënte
manier zowel algemene als specifieke informatie over het sportbeleid verschaft. Zo vind je alle
informatie over de werking van het Bloso en haar centra, over sportkampen, de Vlaamse
Trainersschool, sportpromotie, het topsportbeleid, subsidiëring en sportinfrastructuur. Dankzij een
content management systeem kunnen de Bloso-personeelsleden zelf dagelijks hun stuk van de website
actualiseren. Op die manier wordt de gebruiker nog sneller op de hoogte gebracht van nieuwe
realisaties of evenementen.
Sinds 2012 kunnen gebruikers van de Bloso website ook een gebruikersprofiel “Mijn Bloso”
aanmaken, dat ze zelf kunnen beheren. Personen met een “Mijn Bloso” gebruikersprofiel die zich
wensen in te schrijven voor een cursus van de Vlaamse Trainersschool, moeten niet telkens hun
gegevens opnieuw invullen. Uitbreiding van dit systeem naar sportkampen en sportpromotionele
evenementen wordt momenteel voorbereid.
Om aan de specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen tegemoet te komen, beschikken de
promotionele campagnes “Week van de Sportclub” (doelgroep: de sportclubs) en “Sportelen”
(doelgroep: senioren) over een eigen interactieve website.
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Topsport
De website www.topsportvlaanderen.be werd – zoals omschreven in mijn vorige beleidsbrief –
omgevormd tot een site die zich hoofdzakelijk focust op communicatie en promotie. Via de website,
maar ook via sociale media, wil ik de topsportactiviteiten niet alleen aankondigen, maar wil ik er ook
verslag over uitbrengen en ze in beeld brengen. Op regelmatige basis werd een fotograaf of
cameraploeg naar een topsportevenement gestuurd om voor uniek beeldmateriaal te zorgen. Ik ben
verheugd dat we enkele sporten die minder media-aandacht krijgen, toch in de kijker hebben kunnen
plaatsen.
Specifiek voor de Olympische en Paralympische Spelen werd een aparte website gemaakt met
nieuwsberichten, foto’s en filmpjes, blogs van atleten, begeleiders en supporters. De sociale media
Facebook en Twitter werden veelvuldig gebruikt en er werd een Olympische kalender gemaakt met
speciale aandacht voor de Vlaamse atleten die verscheen in Het Nieuwsblad. De initiatieven rond de
Paralympics werden mede dankzij de goede samenwerking met Parantee een groot succes.
Promotie en communicatie blijven belangrijk in mijn topsportbeleid waarbij ik vooral oog heb voor
alle ondersteunde topsporten.
Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening
Al in 2003 werd de website www.gezondsporten.be gelanceerd om sporters, trainers en begeleiders te
informeren over training, voeding, sportletsels enz. In 2012 kreeg deze website een volledige nieuwe
look. De website werd ook inhoudelijk uitgebreid met nieuwe evidence-based richtlijnen voor de
preventie van sportletsels en Eerste Hulp bij Sportongevallen.
7.4.2. Prognose 2013
Sport voor Allen
Het systeem waarbij personen die beschikken over een “Mijn Bloso” gebruikersprofiel zich ook
wensen in te schrijven voor een sportkamp of een sportpromotioneel evenement, zal operationeel zijn
in de loop van 2013.
Ik wens een verdere uitbouw van de websites (beleidsrelevant versus communicatie & promotie)
alsook stel ik vast dat een verhoogde aandacht voor de sociale media, belangrijk wordt. Specifieke en
gerichte acties vormen een belangrijke meerwaarde.
Er moet ook werk worden gemaakt van een harmonisering tussen de verschillende websites die over
het sportbeleid van de Vlaamse overheid rapporteren, zodat zij allen samen een overzichtelijk en
eenvormig netwerk vormen. De lancering van www.sportvlaanderen.be was reeds een eerste stap in
die richting, maar het netwerk dient nog beter te worden uitgewerkt.
Topsport
Ik wens de website www.topsportvlaanderen.be verder te laten ontwikkelen door medewerking van én
samenwerking met de betrokken topsportfederaties. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) kan hier een
coördinerende rol spelen. De huidige website is vanaf de opstart voorzien van een content
management systeem (CMS) om tot deze constructieve samenwerking te komen. Op die wijze wil ik
alle sportactiviteiten waaraan de Vlaamse topsporters deelnemen in kaart brengen. Na de positieve
ervaring van de specifieke opvolging van de Olympische en Paralympische Spelen wil ik voor
gelijkaardige activiteiten ook een bijkomende originele opvolging.

Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening
In de communicatie over de conceptnota actieplan Gezond
website www.gezondsporten.be een belangrijke rol spelen. De website zal
worden met nieuwe informatie.
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7.5. Technologische vernieuwing ten behoeve van een betere dienstverlening op maat
van de klant
7.5.1. Realisaties 2012
De website van de Sportdatabank Vlaanderen werd in 2012 door meer dan 110.000 unieke bezoekers
geconsulteerd (meer dan 300.000 zoekacties). Er werd een applicatie gelanceerd voor smartphones die
reeds door meer dan 3.000 unieke gebruikers werd gedownload (meer dan 35.000 zoekacties). De
gegevens van de sportclubs en sportinfrastructuren werden permanent geactualiseerd in samenwerking
met de erkende Vlaamse sportfederaties en de gemeentelijke sportdiensten. Deze sportactoren kregen
de mogelijkheid om een interactieve kaart met de sportclubs aangesloten bij de sportfederatie of de
gemeentelijke sportraad te integreren op hun eigen website. Daarnaast werd heel wat extra
functionaliteit toegevoegd aan de Sportdatabank Vlaanderen zoals de mogelijkheid om logo’s te
koppelen aan sportclubs/sportfederaties/…; onderscheid tussen erkende en niet erkende sportclubs;
beveiligde een interactieve kaart met sportclubs ter beschikking stellen aan derden; koppeling van
sportpromotiecampagnes (bv. Week van de Sportclub) aan sportclubs; bekijken welke sportclubs
gebruik maken van een bepaalde sportinfrastructuur; …
7.5.2. Prognose 2013
Het Bloso zal in 2013 de Sportdatabank Vlaanderen verder ontwikkelen aansluitend op de eigen
behoeften en de behoeften van sportfederaties, sportdiensten en sportraden. Er zal actief gewerkt
worden aan het up-to-date houden van de gegevens van alle sportorganisaties en sportinfrastructuren.
De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder de
volgende twee begrotingsartikels: HB0/1HF-G-2-D/WT werking en toelagen –ontwikkeling,

professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal)
sportbeleid en HB0/1HF-G-2-Y/IS Interne stromen - Bloso.
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8. De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid
wegen op internationale discussies en het internationale sportbeleid
8.1. Vlaanderen streeft naar een verhoogde en actieve betrokkenheid op multilaterale
fora of binnen internationale instellingen, teneinde de Vlaamse impact op de
besluitvorming van deze organisatie te versterken
8.1.1. Realisaties 2012
Europese Unie
Ook in 2012 volgde ik actief het EU-sportbeleid op. Onder het Deens EU-voorzitterschap werden in
mei Raadsconclusies aangenomen over de bestrijding van dopinggebruik in de recreatieve
sportbeoefening. In september nam ik deel aan de informele ministermeeting onder Cypriotisch EUvoorzitterschap, waar onder meer de strijd tegen de wedstrijdvervalsing op de agenda stond, alsook de
rol die sport kan spelen in het actief ouder worden. Tijdens de Raad in november werden
Raadsconclusies aangenomen over het bevorderen van gezondheidsbevorderende fysieke activiteit en
werden de drie EU-vertegenwoordigers in de WADA Foundation Board aangeduid voor een periode
van drie jaar. Om de Vlaamse stakeholders te blijven informeren over de ontwikkelingen, initiatieven
en mogelijkheden van het EU sportbeleid voor de Vlaamse sportsector werd in samenwerking met
Vleva een infosessie georganiseerd over de Europese oproep voor sportprojecten 2012.
In de zes EU-expertgroepen waren zes Vlaamse vertegenwoordigers actief die hun bijdrage leverden
aan het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen. Zo leverde de expertgroep anti-doping een
bijdrage vanuit de EU aan de herziening van de WADA Code. De expertgroep sport en gezondheid
bereidde inhoudelijk de Raadsconclusies voor over de gezondheidsbevorderende fysieke activiteit.
De expertgroep ‘vorming en opleiding in de sport’ werkte rond twee onderwerpen, namelijk ‘Dual
careers’ en het ‘European Qualification Framework (EQF)’. De Vlaamse expert (Bloso personeelslid
werkzaam binnen de VTS) werd aangeduid als ‘lead expert’ voor het domein EQF.
De expertgroep ‘duurzame financiering van de sport’ maakte een overzicht van hoe de regeringen van
de lidstaten de financiële middelen verdelen aan de sportfederaties. Daarnaast werd nagegaan welke
verschillen er tussen de lidstaten bestaan inzake inkomsten uit mediarechten, loterijen en gokspelen en
welke de impact van sponsoring op de sportorganisaties heeft.
De expertgroep sportstatistiek werkte aan beleidsaanbevelingen omtrent de bijdrage van sport aan
economische groei en tewerkstelling en was betrokken bij de Europese studie over een mogelijke
toekomstige sportmonitoringsysteem in de EU. De expertgroep rond goed bestuur in de sport tenslotte,
werkte in 2012 enerzijds aan een strategie ter bestrijding van wedstrijdvervalsing en ontwikkelde
anderzijds een aantal principes inzake goed bestuur in de sport.
Raad van Europa
In 2012 werden de concrete onderhandelingen tussen de Gemeenschappen verder gezet voor het
uitwerken van een samenwerkingsakkoord betreffende de toetreding tot het Enlarged Partial
Agreement on Sport. De verdere concretisering hiervan is lopende. In overleg met de andere
Gemeenschapsministers nam ik in maart als woordvoerder voor België deel aan de Ministeriële
Conferentie van de Raad van Europa waar de strijd tegen wedstrijdvervalsing één van de
hoofdthema’s was.
8.1.2. Prognose 2013
Europese Unie
In 2013 zullen de verschillende werkzaamheden in de EU-expertgroepen afgerond worden. Het Iers
voorzitterschap van januari t.e.m. juni 2013 zal hier verder mee aan de slag gaan op het niveau van de
Raad sport en op het niveau van de directeurs sport.
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Vanaf 1 juli 2013 (onder Litouws EU-voorzitterschap) ben ik opnieuw woordvoerder voor België en
zal ik actief Vlaanderen vertegenwoordigen op het Europese toneel. Ik zal hierbij ook de laatste
ontwikkelingen van het nieuwe Erasmus voor allen-programma op de voet volgen en de Vlaamse
sportsector hierover informeren en betrekken. Vlaanderen zal verder actief de verschillende EUexpertgroepen en andere werkgroepen blijven opvolgen om op die manier te kunnen blijven wegen op
het beleid.
Raad van Europa
In 2013 wordt de toetreding van België tot het Enlarged Partial Agreement on Sport voorzien. In
overleg met de relevante betrokken actoren zal meegewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van
het sportbeleid binnen het continent Europa, met speciale aandacht voor de strijd tegen doping. Tevens
zal ik, in overleg met de bevoegde collega’s, een bijdrage leveren aan de internationale strijd tegen
wedstrijdvervalsing in de sport, waaromtrent onderhandelingen opgestart werden voor een Europese
Conventie.

8.2. Bestaande bilaterale samenwerkingsverbanden met prioritaire partners
verdiepen, innoverende samenwerkingsvormen exploreren en relaties met nieuwe
partners verkennen, gestoeld op een maximale afstemming van de behoeften en
expertise in Vlaanderen
8.2.1. Realisaties 2012
In 2012 werd prioritair ingezet op de multilaterale samenwerkingsverbanden, zoals de EU en de Raad
van Europa. Dit forum biedt immers ook de mogelijkheid om een basis te vormen voor bilaterale
samenwerking. Voor het ontwikkelen en uitbouwen van bilaterale samenwerkingsverbanden was het
voornaamste uitgangspunt de mogelijkheid tot wederzijdse capaciteitsopbouw van beide partners. Dit
is een belangrijke afweging die gemaakt wordt om te komen tot een succesvolle en leerrijke
samenwerking. In 2012 werden geen concrete initiatieven geoperationaliseerd wegens ofwel het
ontbreken van een concrete vraag van het partnerland en ofwel het ontbreken van een duidelijke
meerwaarde voor het Vlaamse sportbeleid. Wel werd ingegaan op de vraag van Slovakije om een
toelichting te geven over het Vlaamse sportbeleid en op de vraag van Polen om de werking van de
Vlaamse Trainersschool voor te stellen. Deze bilaterale contacten vormden een goede mogelijkheid
om het beleid van Vlaanderen inzake sport verder uit te dragen.
8.2.2. Prognose 2013
Net zoals in 2012 zal de focus gelegd worden op de multilaterale samenwerkingsverbanden,
waarbinnen bilaterale contacten gefaciliteerd kunnen worden. De concrete uitwerking van bilaterale
initiatieven zal steeds gebeuren volgens de reeds geformuleerde principes van gelijkwaardigheid en
meerwaarde.

8.3. Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in
het buitenland
8.3.1. Realisaties 2012
De website www.topsportvlaanderen.be van het Departement CJSM werd – zoals omschreven in mijn
vorige beleidsbrief – omgevormd tot een nieuwe website specifiek gericht naar communicatie en
promotie. Via beeldmateriaal en tekstuele verslaggeving van en over de Vlaamse topsporters en
Vlaamse topsport in het algemeen. Er werd speciale aandacht geschonken aan de promotie tijdens de
Olympische Spelen. waarbij o.a. het label Topsport Vlaanderen te zien was op het promotiemateriaal
van het BOIC. Het succes van het wielerteam Topsport Vlaanderen – Mercator op internationaal vlak
draagt zeker bij tot het versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen in het buitenland. De deelname
van het team aan het Wereldkampioenschap tijdrijden voor clubteams was uniek en belangrijk.
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8.3.2. Prognose 2013
Ik wil verder inzetten op visibiliteit van het logo Topsport Vlaanderen bij alle betrokken actoren van
de Vlaamse topsportwereld en topsportevenementen die gesteund worden door de Vlaamse overheid.
Hiervoor zal specifiek promotiemateriaal ingezet worden, teneinde de zichtbaarheid van Vlaanderen
nog meer te verhogen. Een startpakket met promotiemateriaal van Topsport Vlaanderen wordt
voorzien voor de ondersteunde topsporters, beloftevolle jongeren en omkadering.
Zoals reeds eerder aangehaald, zal ik blijven inzetten op de wielerteams die een belangrijke
ambassadeursrol voor Vlaanderen vervullen. De prioritaire opdracht van deze teams blijf natuurlijk
wel de opleiding van talentvolle, jonge wielrenners tot op het pro-tourniveau.
De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder
begrotingsartikel HB0/1HF-G-2-D/WT werking en toelagen –ontwikkeling, professionalisering en
optimalisering van de randvoorwaarden voor een (internationaal) sportbeleid.

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
Philippe MUYTERS
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Lijst afkortingen
ADEPS
AISF
AKOV
BLOSO
BOIC
BRV
BSO
BTW
DAC
DEMOS
DBFM(O)
CJSM
EPAS
EQF
EU
EVC
EVK
FFEU
GIS
GO
G-Sport
IHD
ISB
KMILO
LO
MS
NQF
OCMW
PMV
SABAM
SARC
SERV
SKS
SNS
SPAKKI
SVA
SVS
SYNTRA
UNESCO
VAPA
VGC
VIA
VIA
VKS
VLABUS
VSF
VTS
VUB
VVP
VVSG
WADA

Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport
Association Interfédérale du Sport Francophone en Wallonie
Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Bevordering voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Beroepssecundair Onderwijs
Belasting op de Toegevoegde Waarde
Derde Arbeidscircuit
Kenniscentrum voor Participatie en Democratie
Design, Build, Finance, Maintenance (and Operate)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Enlarged Partial Agreement on Sports
European Qualification Framework
Europese Unie
Eerder Verworven Competenties
Eerder Verworven Kwalificaties
Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven
Geografisch Informatie Systeem
Gemeenschapsonderwijs
Gehandicaptensport
Instandhoudingsdoelstellingen
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
Lichamelijke Opvoeding
Multiple Sclerose
National Qualification Framework
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen
Sport KwalificatieStructuur
Sport na School
Databank Sportinfrastructuur Vlaanderen
Sport voor Allen
Stichting Vlaamse Schoolsport
Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vlaams Intersectorieel Akkoord
Vlaanderen in Actie
Vlaamse Kwalificatiestructuur
Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding
Vlaamse Sportfederatie
Vlaamse Trainersschool
Vrije Universiteit Brussel
Vereniging van de Vlaamse Provincies
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
World Anti Doping Agency
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Bijlagen
Bijlage 1a - Samenvatting van de beleidsopties en initiatieven voor het
volgende begrotingsjaar
Dit punt is opgenomen in het beknopte managementoverzicht aan het begin van
deze beleidsbrief.
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Bijlage 1b

Regelgevingsagenda: Sport
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema’s en
richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten

1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

oktober 2012

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 houdende beëindiging van de
subsidiëring van loonkosten aan bepaalde initiatieven in de sportsector, die werknemers
tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

20 juli 2012

5 oktober 2012

Besluit houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

13 juli 2012

september 2012

november 2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
Nee

Inwerkingstreding:
1 januari 2014
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Facultatieve opdracht prioriteitenbeleid van
7 september 2012
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

11 mei 2012

15 juni 2012

7 september 2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:

Inwerkingstreding:
1 januari 2013

Antidopingdecreet
Status van het initiatief:

Lopend

1ste principiële

2de
principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Vlaamse Regering

staatsblad

Definitieve goedkeuring

19 april 2012

25 mei 2012

12 juli 2012

op adviesaanvragen (VR

Advies Raad
van
State 50.723/3 van
17

2011 1507 DOC. 0788).

januari 2012

Principiële goedkeuring m.h.o.

op 30 maart 2012 (VR
PV 2012/12 - punt 0025)

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
nee

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
uitvoeringsbesluit antidoping in opmaak

Andere:
///

Inwerkingstreding:
14 november 2012

Besluit van de Vlaamse Regering van oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet
van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport.
Status van het initiatief: In voorbereiding
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Vlaamse Regering

staatsblad

8 juni 2012 (VR 2012

20 juli 2012 (VR 2012

oktober 2012

0806 DOC.0539)

2007 DOC.0830/1 en
DOC.0830/2

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
Nee

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1774 (2012-2013) – Nr. 1

58

Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012
Status van het initiatief: Afgewerkt

1ste principiële goedkeuring

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Vlaamse Regering

staatsblad

1ste principiële goedkeuring

2de principiële

27 april 2012

1 mei 2012

6 juli 2012

16 augustus

10 november 2011. Advies

goedkeuring VR 3

SARC 8 december 2011.

februari 2012

2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
nee

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
besluit

Andere:
//

Inwerkingstreding:
1 januari 2014

Samenwerkingsakkoord dopingpreventie
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Bekrachtiging Vlaamse Regering

Publicatie
in
staatsblad

Principiële

Advies Raad

Advies Raad van

Ingediend op 9 januari

9 maart 2012, Decreet houdende

goedkeuring m.h.o.

van State

State VR2011

2012. Te bespreken in

instemming met het samenwerkingsakkoord

op adviesaanvraag

49.783/VR van

0212

de commissie Sport op

van 9 december 2011 tussen de Vlaamse

Raad van State (VR

05 juli 2011

DOC.1213/1,

9 februari 2012.

Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,

2011 2705

DOC.1213/2 en

Aangenomen door de

de Duitstalige Gemeenschap en de

doc.0461)

DOC.1213/3

plenaire vergadering

Gemeenschappelijke

op 29 februari 2012.

Gemeenschapscommissie betreffende
dopingpreventie en -bestrijding in de sport
(BS 04 april 2012).

Goedkeuring conceptnota Vlaamse
Regering: nee
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ..):

/
Andere:
//

Inwerkingstreding:
//
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Voor het beleidsdomein sport zijn er geen aangenomen moties te
melden.

Moties

-

Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter
Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein,
mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sas van Rouveroij
betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op
een medische keuring voor sportende jongeren
1450 (2011-2012) - Nr 1 voorstel van resolutie

-

Voorstel van resolutie van de heren Peter Gysbrechts, Jean-Jacques
De Gucht, Bart Tommelein en Herman Schueremans, mevrouw Vera
Van der Borght en de heer Sas van Rouveroij betreffende het
invoeren van een nieuw beleid met betrekking tot de medische
begeleiding en het fenomeen van een plotse dood van zowel
professionele als niet-professionele sporters
1451 (2011-2012) - Nr 1 voorstel van resolutie

Resoluties

Gevolg

Voorts werd op 4 september een persbericht verspreid dat de stand van zaken
weergaf inzake de richtlijnen over de medische geschiktheid om te sporten.

De problematiek rond gezond sporten werd ook uitvoerig behandeld in
diverse parlementaire vragen: SV 157 van Peter Gysbrechts; SV 193-304-496
van Ulla Werbrouck, SV 330 van Steve D’Hulster en SV 611 van Else De
Wachter, evenals in de VOU’s 470, 471 en 486 met betrekking tot de
problematiek van plotse overlijdens.

Voorts werd op 4 september een persbericht verspreid dat de stand van zaken
weergaf inzake de richtlijnen over de medische geschiktheid om te sporten.
Er werd een conceptnota ‘Actieplan Gezond Sporten’ opgesteld en deze werd
op 22 juni 2012 goedgekeurd op de Vlaamse Regering.

De problematiek rond gezond sporten werd ook uitvoerig behandeld in
diverse parlementaire vragen: SV 157 van Peter Gysbrechts; SV 193-304-496
van Ulla Werbrouck, SV 330 van Steve D’Hulster en SV 611 van Else De
Wachter, evenals in de VOU’s 470, 471 en 486 met betrekking tot de
problematiek van plotse overlijdens.

Gevolg

Er werd een conceptnota ‘Actieplan Gezond Sporten’ opgesteld en deze werd
op 22 juni 2012 goedgekeurd op de Vlaamse Regering.

Bijlage 2 - Overzicht van wijze waarop gevolg gegeven werd aan resoluties en moties van het Vlaams Parlement
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Rekenhofrapport en stuknr.
BLOSO: verantwoording van de
subsidies aan gemeenten en
provincies Thematisch
financieel onderzoek),
rekeningenboek over 2010,
Stuk 36-A (2011-2012) – Nr.1
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4. In de geest van het Planlastendecreet gaat men ervan uit dat de gemeenten zelf autonoom moeten

3. Zoals de decreetgever heeft bepaald (art.18§2) wordt enkel hoofdstuk 1 en de impulssubsidie jaarlijks
in detail gecontroleerd bij alle gemeenten en provincies. Voor hoofdstuk 2 en 3 wordt enkel een
verklaring op eer gevraagd dat de decretale minimumuitgaven gerealiseerd werden. Het Bloso kan dus
niet ingaan op deze aanbeveling voor alle gemeenten en provincies aangezien dit niet in
overeenstemming is met de decretale regelgeving. Wel worden deze uitgaven in detail gecontroleerd
bij de steekproefcontroles.
Vanaf 2014 zal alle verantwoording gebeuren via BBC en zal de controle enkel op basis van
geconsolideerde bedragen per gemeente nagegaan kunnen worden.

2. Alle reglementen in het kader van de subsidiëring werden beoordeeld i.f.v. het SVA-decreet. Het is de
verantwoordelijkheid van de besturen de subsidies uit te keren conform hun eigen reglementen. Het is
onmogelijk om dit jaarlijks bij alle gemeenten en provincies in detail te controleren. Deze controle
vindt plaats bij de steekproefcontrole ter plaatse. Nadien wordt een aanbeveling aan alle gemeenten
bezorgd inzake de nauwkeurigheid van de subsidieberekening op basis van de reglementen.

1. N.a.v. de opmerking van het Rekenhof worden vanaf 2011 de betalingsbewijzen systematisch
opgevraagd m.b.t. de verantwoording van hoofdstuk 1 (subsidie sportverenigingen) en de
impulssubsidie. Voor hoofdstuk 2 en 3 wordt dit niet opgevraagd (zie aanbeveling 3).
Vanaf 2014 zal alle verantwoording gebeuren via BBC en zullen geen betalingsbewijzen meer op
systematische basis bij alle gemeenten opgevraagd kunnen worden.

Aanbevelingen
Alvorens in te gaan op de specifieke aanbevelingen van het Rekenhof is het wenselijk te duiden dat de
subsidies van gemeenten en provincies tot en met 2013 gecontroleerd worden in overeenstemming met de
vrijheidsgraden die via het Sport voor Allen-decreet toegestaan zijn. Bijkomend worden in uitvoering van het
ondernemingsplan Bloso jaarlijks 10 bijkomende steekproefcontroles uitgevoerd.
T.g.v. het Planlastendecreet en de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) bij gemeenten en provincies wordt het
SVA-decreet aangepast. Het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid treedt in werking vanaf 2014.

Bijlage 3 - Overzicht van rapportering van de opvolging van de Rekenhofaanbevelingen
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Planlastendecreet dat duidelijk stelt dat niet gestuurd mag worden op personen, diensten en middelen.
De Vlaamse overheid mag enkel nog sturen op prestaties maar hoe de besturen die prestaties behalen
kan niet in detail opgelegd worden.

5. Het gedetailleerd bepalen van kostensoorten druist in tegen de geest en letter van het

kunnen bepalen welke doelgroepen kansengroepen zijn op lokaal vlak. Bijgevolg is het niet mogelijk
om dit in het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid nog strikter af te lijnen.
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