
verzendcode: REG

stuk 
ingediend op

2212 (2013-2014) – Nr. 1
18 oktober 2013 (2013-2014)

Beleidsbrief

Sport

Beleidsprioriteiten 2013-2014

ingediend door de heer Philippe Muyters,  
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,  
Ruimtelijke Ordening en Sport



Vlaams  Pa r l emen t  –  1011  B ru s s e l  –  02 / 552 . 11 . 11  –  www.v l a amspa r l emen t . b e

Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 12



 
 

 
 
 
 
 

V L A A M S  P A R L E M E N T

3Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 1 



 

 
 
 
 

INHOUD 
  

MANAGEMENTSAMENVATTING ............................................................................................................. 7 

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN .......................................................................... 11 

1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten .................................. 11 

1.1. Voeren van een integraal en coherent Sport voor Allen-beleid ....................................... 11 

1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten ................... 11 

1.3. Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten .............................................. 17 

1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen ................................ 17 

1.5. Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen ............................................... 22 

1.6. Sportpromotie is een permanente opdracht .................................................................... 23 

2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus ................... 25 

2.1. Het lokaal Sport voor Allen-beleid bestendigen en de lokale besturen begeleiden bij de 

uitwerking hiervan......................................................................................................................... 25 

2.2. Het bestendigen van de structurele subsidiëring van de sportfederaties voor het 

uitvoeren van hun basisopdrachten .............................................................................................. 25 

2.3. Subsidiëring van de sportfederaties voor het voeren van hun facultatieve opdrachten 

jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid ............................................................................ 26 

2.4. Begeleiden van de sportfederaties bij het implementeren en realiseren van hun 

vierjaarlijks beleidsplan ................................................................................................................. 27 

2.5. Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en de werking van de 

sportclubs ...................................................................................................................................... 27 

2.6. Verhogen van de kwalificatiegraad van sportbegeleiders op het terrein ......................... 28 

2.7. Het aanbod sportkaderopleidingen door de Vlaamse Trainersschool kwantitatief en 

kwalitatief verder uitbouwen ........................................................................................................ 29 

2.8. Implementatie van het opleidingsaanbod in de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) in het 

kader van het European Qualification Framework (EQF) ............................................................. 30 

3. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle

....................................................................................................................................... 32  

3.1. Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl ................................. 32 

3.2. Naar een efficiënte dopingbestrijding ............................................................................... 32 

3.3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening voorkomen 33 

3.4. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness ..................... 35 

3.5. Ethisch verantwoord sporten promoten ........................................................................... 35 

4. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal 

topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur............................................... 37 

4.1. Het voeren van een Vlaams topsportbeleid via de uitvoering van het decreet op de 

sportfederaties .............................................................................................................................. 37 

4.2. Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) en III (2013-2016) via de 

Vlaamse werkingsmiddelen Topsport ........................................................................................... 39 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 14

5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren ............................................................................... 47 

5.1. De Vlaamse overheid onderzoekt de werkgelegenheidsmogelijkheden in de sport-

sector. 

5.2. Opvolging van fiscaliteit in de sportsector ........................................................................ 48 

 ..... .... 47 .........................................................................................................................................

 niveaus....



 3 

6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid ........................................................ 50 

6.1. Goed onderhouden, duurzame en functionele sportaccommodaties in de onmiddellijke 

omgeving ....................................................................................................................................... 50 

6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige 

sportinfrastructuur ........................................................................................................................ 51 

6.3. Ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs, scholen, 

individuele sportbeoefenaars, beloftevolle jongeren en topsporters .......................................... 52 

6.4. Elke topsporter heeft de mogelijkheid om te trainen in kwalitatief hoogstaande 

topsportinfrastructuur .................................................................................................................. 52 

6.5. De Vlaamse Regering levert via alternatieve financiering een bijdrage voor de 

vernieuwing van de voetbalstadions ............................................................................................. 53 

6.6. Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak .......... 53 

7. De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid ........................................... 56 

7.1. Voeren van een kennis-gebaseerd sportbeleid ................................................................. 56 

7.2. Voeren van een meer beleidsdomein- en bestuurslaag-overschrijdend sportbeleid ....... 56 

7.3. Evaluatie en optimalisatie van de regelgeving in functie van meer transparantie ........... 57 

7.4. De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve 

communicatie ................................................................................................................................ 58 

7.5. Technologische vernieuwing ten behoeve van een betere dienstverlening op maat van 

de klant ....................................................................................................................................... 

 

59 

8. De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op 

internationale discussies en het internationale sportbeleid............................................................. 61 

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 ...................................................................................................... 61 

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 .............. 63 

8.3. Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het 

buitenland ..................................................................................................................................... 65 

LIJST AFKORTINGEN ............................................................................................................................... 66 

REGELGEVING ........................................................................................................................................ 67 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 68 

Bijlage 1a: Samenvatting van de beleidsopties en initiatieven voor het volgende begrotingsjaar ...... 68 

Bijlage 1b: Regelgevingsagenda ............................................................................................................ 69 

Bijlage 2: Overzicht van de wijze waarop gevolg gegeven werd aan resoluties en moties van het 

Vlaams Parlement ................................................................................................................................. 73 

Bijlage 3: Overzicht van rapportering van de opvolging van de Rekenhofaanbevelingen .................... 74 

 
  

V L A A M S  P A R L E M E N T

5Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 1 



V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 16



 4 

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 
 
De voorbije legislatuur heb ik ernaar gestreefd om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te bieden om 
in hun eigen buurt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier een leven lang aan sport te doen. Dat 
lijkt vanzelfsprekend te zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat dit een prioriteit is waarop men 
maximaal moet blijven inzetten. Ik heb hier dan ook via diverse initiatieven en stimulerende 
maatregelen maximaal in geïnvesteerd. Sport moet immers een gewoonte worden voor elke 
Vlaming. 
 
Ik heb de proeftuinen sport uit het participatiedecreet steeds van nabij opgevolgd en in de eindfase 
grondig geëvalueerd. Zo zal de proeftuin gekend als ‘Dynamo-project’ geïntegreerd worden in de 
werking van VSF. ‘Brede School met sportaanbod’ wordt opgenomen binnen de afdeling 
sportpromotie van het Bloso in nauw overleg met de betrokken partners. De voortzetting van het 
gedachtegoed uit ‘Open Stadion’ wordt opgenomen door de Football+Foundation. De opgebouwde 
kennis en expertise met betrekking tot buurtsportbegeleiding en -aanbod zal vanuit ISB verder 
verdiept en verruimd worden ten behoeve van en in samenwerking met alle geïnteresseerde lokale 
besturen. 
 
Via Multimove werd voor jonge kinderen van 3 tot 8 jaar een algemene filosofie ontwikkeld die ruim 
toepasbaar is en waarbij op basis van een breed bewegingsaanbod de motorische ontwikkeling van 
deze doelgroep wordt gestimuleerd. De eerste resultaten uit het flankerend onderzoek bij dit project 
wijzen reeds op een significant effect van dit project op de motorische ontwikkeling van de 
deelnemende kinderen. In 2014 zal ik de uitrol van dit project over gans Vlaanderen optimaal 
voorbereiden. 
 
Ik heb een gericht beleid gevoerd naar specifieke kansengroepen toe. Via mijn conceptnota G-sport 
Vlaanderen 2012-2020 en de oprichting van de Stuurgroep G-sport Vlaanderen heb ik alle G-
sportactoren samen rond de tafel gebracht, zodat krachten en expertise konden gebundeld worden 
om te komen tot een gestroomlijnd en performant G-sport aanbod. 
 
Ook op het vlak van gelijke kansen, interculturaliteit, armoedebeleid en seniorenbeleid werden met 
alle betrokken actoren  concrete initiatieven ontwikkeld op maat van de doelgroepen.  
 
Om het evenementenbeleid in Vlaanderen te stroomlijnen heb ik in 2013 de opdracht gegeven tot 
het oprichten van een permanent overlegorgaan sportpromotie, waarin alle relevante partners 
zullen vertegenwoordigd worden. 
 

2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus 
 
Onder impuls van het planlastendecreet werd het Sport voor Allen decreet gericht bijgestuurd, wat 
resulteerde in een het nieuwe decreet ‘Lokaal Sportbeleid’. Hierin werden via vier 
sportbeleidsprioriteiten de krijtlijnen uitgezet voor de invulling van een kwaliteitsvol lokaal 
sportbeleid. Ook de taakstelling van de provincies werd afgebakend aan de hand van zes 
bevoegdheden binnen het sportbeleid. Het nieuwe decreet treedt in 2014 in werking. In de aanloop 
hiervan werd samen met Bloso en ISB een uitgebreid voorbereidingstraject ontwikkeld.  
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Het huidige decreet op de sportfederaties dateert van 2001 en is bijgevolg aan zijn vierde Olympiade 
toe. Ik heb een grondige evaluatie laten uitvoeren van het huidige decreet en zal via een ronde tafel 
ook de brede sportsector betrekken bij het ontwikkelen van ideeën ter voorbereiding van een nieuw 
decreet. 
De voorbije jaren heb ik sterk ingezet op de professionalisering in de sportsector en het verhogen 
van de kwalificatiegraad van onze sportbegeleiders op het terrein. Het nieuwe decreet op de 
tewerkstelling in de sportsector zal een organisatie ondersteunen dat zal fungeren als 
kenniscentrum, stimulator en aanspreekpunt voor de tewerkstelling en professionele omkadering 
van sportbegeleiders. Dankzij gerichte samenwerkingsverbanden worden de sportclubs meer op 
maat ondersteund. Via de impulssubsidies uit het Sport voor Allen decreet en de continue 
inspanningen vanuit VTS om het opleidingsaanbod kwantitatief en kwalitatief verder uit te bouwen, 
is een mentaliteitswijziging gecreëerd in de sportclubs. Dit resulteert in een duidelijke toename van 
het aantal gediplomeerde trainers in de afgelopen jaren. Vooral de inhaalbeweging in het voetbal 
springt hierbij in het oog. 
 

3. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van de sport op alle 
niveaus 
 
Sport moet een dagelijkse gewoonte worden voor elke Vlaming. Ik wil dat iedereen spontaan 
aandacht heeft om dit op een gezonde wijze te doen. Daarom heb ik het Actieplan Gezond Sporten 
uitgewerkt. Om de mensen hierbij optimaal te ondersteunen, heb ik de campagne ‘Ik sport slim’ 
gelanceerd onder het motto “Je lichaam is je beste materiaal. Draag er zorg voor.”.  
 
In het Actieplan Gezond Sporten werd het testen op medische geschiktheid om te sporten als een 
aparte pijler opgenomen. Er was immers een belangrijke inhaalbeweging nodig, voornamelijk naar de 
breedtesporter toe. De Vlaamse Sport- en Keuringsartsen hebben verder gewerkt aan het 
sportmedisch geschiktheidsonderzoek. 
 
Tijdens de voorbije beleidsperiode werd het decreet ‘Medisch en Ethisch verantwoord sporten’ 
herwerkt. De regelgeving betreffende het antidopingbeleid werd hieruit afgezonderd, wat 
resulteerde in een apart ‘Antidoping decreet’ en een ‘Gezond en Ethisch Sporten decreet’.  
Ik heb er steeds op toegezien dat we vanuit Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in het 
internationale antidopingbeleid. Ik werd ook aangesteld als minister-expert om Europa te 
vertegenwoordigen in de Foundation Board van het WADA.  
Op ethisch vlak werden inspanningen geleverd om clubbestuurders de nodige inzichten en 
managementvaardigheden mee te geven in functie van een ethischer sportklimaat en er werden 
specifieke instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd rond het thema ‘lichamelijke en seksuele 
integriteit’. 
 

4. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een optimaal 
topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur 
 
Voor de Olympiade 2013-2016 werd een nieuw actieplan opgesteld (Topsportactieplan Vlaanderen 
III). Er zal een duidelijkere focus liggen op 10 sporttakken die als focussport zijn opgenomen in de 
vernieuwde topsporttakkenlijst 2013-2016. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor ‘Windos of 
Opportunity’, namelijk projecten met een hoge slaagkans tijdens de huidige Olympiade. De 
topsportwerking zal worden gecentraliseerd in 1 van de 3 verder uit te bouwen topsportcentra in 
Vlaanderen. Zo zal per sporttak één campus worden uitgebouwd waarin topsport-
trainingsinfrastructuur, topomkadering en sportwetenschappelijke en sportmedische begeleiding 
worden geclusterd.  In dat opzicht wordt er ingezet op een topsportdriehoek (Gent-Antwerpen-
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Leuven) in Vlaanderen waarin de belangrijkste investeringen inzake topsporttrainingsinfrastructuur 
zullen gebeuren. 
 
Via specifieke leerstoelen, een netwerk van ‘embedded scientists’ in de topsportfederaties, 
domeinexperts als aanspreekpunt per wetenschapsdomein en een wetenschappelijke coördinator 
binnen de cel topsport van Bloso zal het wetenschappelijk onderzoek worden gestroomlijnd ter 
ondersteuning van projecten, teams of individuen met een hoge kans op topsportsucces. 
 
Na dertien jaar werking liet ik de topsportscholen voor het eerst grondig evalueren. Dit resulteerde in 
een uitgebreid rapport en beleidsaanbevelingen die stap voor stap werden geïmplementeerd. Ik had 
ook oog voor de talentontwikkeling naast de topsportschool. Dit jaar werd via een pilootproject in 
voetbal en tennis een nieuw topsportstatuut ontwikkeld: een flexibel statuut voor topsporters die 
hun traject naast de topsportschool, in het klassieke onderwijs, wensen uit te stippelen. 
 

5. Het optimaliseren van omgevingsfactoren 
 
Het vierde Vlaamse Intersectorale Akkoord resulteerde in een verhoging van de eindejaarspremie 
voor de werknemers in de sportsector en een verhoging van het budget voor de 
organisatieondersteuning. Bovendien werd de administratieve procedure sterk vereenvoudigd. 
 
In het nieuwe tewerkstellingsdecreet  werd onder meer een decretale verankering voorzien van de 
subsidies voor organisaties die gewezen DAC-werknemers met verworven rechten tewerkstellen. Het 
decreet zet maximaal in op tewerkstellingsmogelijkheden en professionalisering in de sector. 
 
Daarnaast heb ik ook een studie laten uitvoeren in functie van de ontwikkeling van een nieuw statuut 
‘semi-agorale arbeid’ voor de sportbegeleider. Dit statuut moet toelaten om  een correct 
personeelsbeleid te voeren naar de vele sportbegeleiders toe die, naast hun werkelijke job, vooral op 
recreatief niveau actief zijn in de vele sportclubs in Vlaanderen. Van deze mensen wordt steeds meer 
geëist inzake bijscholing en professionalisering, maar tot op heden wordt deze groep vaak ten 
onrechte, maar uit noodzaak, nog tot de groep vrijwilligers gerekend. Dit onderzoeksrapport moet 
het debat op federaal niveau op gang kunnen brengen. 
 

6. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid 
 
Ik heb een sportinfrastructuurbeleid op drie verschillende niveaus uitgewerkt.  
 
In eerste instantie heb ik geïnvesteerd in topsporttrainingsinfrastructuur op Vlaams niveau. In functie 
van de strategie die werd uitgezet in het Topsportactieplan Vlaanderen III heb ik gericht ingezet op 
projecten voor de focussporten in de driehoek Gent, Antwerpen en Leuven. Hiervoor heb ik de 
nodige partners gezocht die zullen instaan voor cofinanciering. 
 
Daarnaast heb ik, in nauw overleg met de provincies en de VGC, een plan uitgewerkt om 
investeringen voor bovenlokale sportinfrastructuur mogelijk te maken. Met dit initiatief wens ik 
samenwerking tussen bovenlokale, lokale en Vlaamse actoren te stimuleren en een aantal 
pilootprojecten voor bovenlokale sportinfrastructuur te ondersteunen. 
 
Tenslotte voerde ik ook een stimuleringsbeleid naar lokale sportinfrastructuur toe. De 
verantwoordelijkheid hiervoor bleef bij de lokale besturen, maar vanuit Vlaanderen werd er voor een 
duwtje in de rug gezorgd. Zo werden diverse Finse pistes, nieuwe hoog kwalitatieve sportvloeren en 
kunstgrasvelden gerealiseerd. Al deze investeringen dragen tevens bij aan de beleidsdoelstellingen 
rond gezond sporten. 
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7. De Vlaamse overheid voert een efficiënt en effectief sportbeleid 
 
Ter ondersteuning van een kennis-gebaseerd sportbeleid heb ik geijverd voor een autonoom 
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek voor Sport. Dit ‘Steunpunt Sport’ is in 2012 van start gegaan 
rond 13 werkpakketen, waarbij de focus voornamelijk op ‘Sport voor Allen’ ligt. Er is ook één 
topsport gerelateerde onderzoekslijn voorzien met betrekking tot talent. 
 
Het overleg tussen de drie Gemeenschappen met betrekking tot het Europees en internationaal 
sportbeleid en een aantal gemeenschappelijke aandachtspunten werd de voorbije jaren voortgezet.  
 
Ik heb gewerkt aan een open, transparante en actieve communicatie naar de burger toe. De 
nieuwsbrief Sport voor Allen werd nieuw leven ingeblazen en kende een groeiend aantal 
geregistreerde lezers. De input hiervoor kwam niet alleen vanuit de overheid zelf, maar ook de 
grootste actoren uit de sector leverden geregeld informatie aan. Verder werd ook een nieuwe 
portaalsite voor het sportbeleid ontwikkeld. Deze site had als doelstelling om de burger beknopte 
basisinformatie te bieden en snel wegwijs te maken in en door te verwijzen naar de onderliggende 
websites van het sportbeleid, die continu worden geüpdatet en vernieuwd. 
 
Op het vlak van technologische vernieuwing heb  ik de Sportdatabank Vlaanderen gelanceerd. Hier 
kan men alle contactgegevens van meer dan 20.000 sportclubs terugvinden. Door de koppeling van 
deze databank aan de sportinfrastructuurdatabank vind je ook de locaties van deze clubs op een 
online wegenkaart terug. Bovendien is deze informatie ook beschikbaar via een mobiele applicatie 
voor smartphones.  
 

8. De Vlaamse overheid wil via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid doorwegen op 
internationale discussies en het internationale sportbeleid 
 
Bij de start van deze beleidsperiode nam ik tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese 
Unie de voorzittersrol op voor de bevoegdheid sport. Ook nadien volgde ik het Europese sportbeleid 
op de voet.   

Op het vlak van antidopingbeleid heb ik sterk ingezet op de profilering van Vlaanderen als 
voortrekker. De internationale gemeenschap was ook erkentelijk voor deze sterke rol die Vlaanderen 
opneemt.  

Binnen de Raad van Europa worden diverse algemene sportthema’s behandeld binnen het Enlarged 
Partial Agreement on Sport (EPAS). Tijdens intensief overleg met mijn collega’s van de andere 
gemeenschappen bereid ik een samenwerkingsakkoord voor inzake te toetreding van België tot dit 
orgaan.  

De ambassadeursrol van onze Vlaamse topsporters werd versterkt. In de contracten van de toppers 
die door de Vlaamse Gemeenschap worden tewerkgesteld, werd immers een clausule opgenomen 
die hen verplicht om het logo Topsport Vlaanderen uit te dragen.  
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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 2013 
 
De prioritaire acties die in het Sport voor Allen-actieplan (2012-2014) zijn opgenomen werden verder 
uitgediept en er werd gestart met de concrete realisatie. Het Overlegplatform Sport voor Allen werd 
in het najaar opnieuw samengebracht om verdere concretisering te begeleiden. De acties worden 
beschreven onder de specifieke pijlers van deze beleidsbrief. 
 
In mijn beleidsnota stelde ik dat ik  in het kader van ‘Vlaanderen in Actie’ een ‘Strategisch Plan 2020 
voor Sportend Vlaanderen’ zou opstellen. Ik heb echter geopteerd om via de realisatie van gerichte 
beleids- en actieplannen het sportbeleid voor de toekomst uit te zetten. Met de realisatie van het 
Sport voor Allen-actieplan 2012-2014, het Actieplan Gezond Sporten 2012-2015, het 
Topsportactieplan III 2013-2016 en de Conceptnota G-sport Vlaanderen 2012-2020, heb ik 
belangrijke beleidslijnen uitgezet, die impact en uitwerking hebben op de langere termijn, en 
hierdoor inspelen op de uitdagingen voor de toekomst. 
 
1.1.2. Prognose 2014 
 
De inspanningen om tot een dynamisch, algemeen gedragen Sport voor Allen-beleid te komen zullen 
onverminderd worden voortgezet. Daarbij blijf ik de nadruk leggen op de samenwerking tussen 
enerzijds de verschillende sportactoren en  anderzijds ook op de intersectorale samenwerking zowel 
op lokaal, Vlaams als internationaal niveau.  
 
 

1.2. Stimuleren, implementeren en evalueren van innovatieve sportconcepten  
 
1.2.1. Realisaties 2013 

 
2013 was het laatste werkingsjaar van de vijf proeftuinen sport binnen het participatiedecreet: 
‘Verenigingsondersteuning’, ‘Open Stadion’, ‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’, 
‘Sport in Grootsteden’ en ‘Brede School met Sportaanbod’.  
 
Een uitgebreid evaluatietraject werd doorlopen. Op basis van het rapport ‘Eindevaluatie proeftuinen 
sport’, uitgevoerd door IDEA-Consult, aangevuld met een advies van de administratie en feedback 
van de verschillende initiatiefnemers zelf, heb ik per proeftuin een voorstel van eindbeslissing over 
de toekomst gedaan.  
 
In het kader van innovatie en het stimuleren van laagdrempelige experimentele initiatieven werden 
een aantal projecten uitgewerkt, onder meer op het vlak van een gevarieerd bewegingsaanbod voor 
jonge kinderen, begeleidingstrajecten voor mensen met een gezondheidsbeperking en een 
projectoproep voor vernieuwende sportdisciplines. 
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In 2013 werkte het Dynamo Project verder aan de continuering van de dienstverlening, met een 
focus op de verbreding van het bestaande aanbod.  
Er werd ingezet op een goede communicatiedoorstroming van de dienstverlening van Dynamo naar 
de verschillende stakeholders. Dynamo specialiseerde zich verder in managementondersteuning 
door de recentste wijzigingen en evoluties op het vlak van wetgeving en management op de voet te 
volgen en hierop in te spelen. En zo een breed publiek aan sportclubbestuurders efficiënt te 
informeren en bij te staan.  
 
De geformuleerde aandachtspunten uit de evaluatie werden geïntegreerd in de werking van Dynamo 
Project. Zo werd er voor opleidingen en ondersteuning van sportclubs vaker een beroep gedaan op 
externe expertise en werd de betalende dienstverlening uitgebreid met het oog op de verankering 
van het project. Er werd verder geïnvesteerd in een doorgedreven samenwerking met de 
sportfederaties en de sportdiensten, zowel op inhoudelijk vlak als op niveau van communicatie. De 
integratie van Sportac in de dienstverlening van Dynamo Project werd voorbereid, met het oog op 
een eenvormig, efficiënt en duidelijk aanbod aan bestuurlijke vormingen en opleidingen. Tot slot 
werd er verder werk gemaakt van het meetbaar maken van de realisaties van Dynamo Project.  
 
Proeftuin Open Stadion 
In het seizoen 2012-2013 ontvingen 17 Vlaamse voetbalclubs een financiële ondersteuning voor hun 
maatschappelijk engagement. Daarnaast ontving de Football+ Foundation vzw (opvolger van de vzw 
Open Stadion) opnieuw een subsidie voor haar werking als kennis- en expertisecentrum en 
steunpuntwerking. Met het einde van de proeftuin heeft de Football+ Foundation vzw ook een cijfer- 
en effectenrapport voorgesteld over de resultaten van vijf jaar proeftuin ‘Open Stadion’.  
 
Proeftuin Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders 
De lopende projecten in de acht centrumsteden – Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, 
Roeselare en Turnhout – onderzochten in dit laatste werkingsjaar hoe ze het buurtsportaanbod 
duurzaam kunnen inbedden binnen de lokale context. De proeftuin heeft aangetoond dat buurtsport 
als concept en methodiek in bepaalde wijken of buurten kan ingezet worden voor zowel sociale als 
sportieve doelstellingen.  Een overgangsperiode tot eind december 2013 werd voorzien voor de 
steden die aangaven om vanaf 2014 de projecten lokaal te zullen continueren. De bepalingen in het 
nieuwe decreet lokaal sportbeleid bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van buurtsport op het 
lokaal niveau.    
 
Proeftuin Sport in Grootsteden: Vecht en dans en Kort op de bal 
De projecten ‘Kort op de Bal’ en ‘Vecht en Dans’ waar participatief werken en ervaringsleren met 
maatschappelijk kwetsbare jongeren centraal staan, liepen eind september 2013 af. 
In deze proeftuin stond het laatste werkingsjaar vooral in het teken van de overdracht van opgedane 
expertise en goede praktijken. Vzw JES organiseerde op 13 juni 2013 de studiedag ‘Sport Extended’ 
waar de inzichten, praktijkervaringen en expertise rond de maatschappelijke meerwaarde van sport 
gedeeld werden met alle mogelijke (sport)partners. De uiteindelijke betrachting is dat de sportsector 
via intersectorale samenwerkingen met JES de kennis- en competentieontwikkeling over sociale 
sportprojecten mee inbed en verankerd.  
 
Proeftuin Brede School met Sportaanbod 
In 2013 werd een breed netwerk van scholen, lokale overheden en lokale sportactoren aangesproken 
door de Follo-medewerkers, met het oog op de verdere uitbouw van een sportieve leer- en 
leefomgeving voor de schoolgaande jongeren. De twee formules, Sport Na School (SNS) voor het 
secundair onderwijs en Sportsnack voor het basisonderwijs, werden in alle regio’s meer 
geharmoniseerd. Voor SNS werd een nieuw promotiebeeld ontwikkeld en werd gestandaardiseerd 
promotiemateriaal aangemaakt om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het product te 
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verbeteren. In landelijke gebieden werden alternatieve formules uitgeprobeerd, die momenteel 
worden geëvalueerd. 
 
De samenwerking tussen de provinciale SVS-secretariaten en de provinciale Bloso-promotiediensten 
bij de begeleiding en aansturing van de Follo’s op het terrein werd geïntensifieerd. Voor evaluatie en 
monitoring van het project werden standaard instrumenten ontwikkeld. 
Bij de SNS-deelnemers stellen we vast dat 69% van de leerlingen uit de laatste drie jaren van het 
secundair onderwijs (15- tot 18-jarigen) komen en dat 55% meisjes zijn. Deze vaststelling gaat in 
tegen de algemene tendens van drop-out bij deze leeftijdscategorie. Het succes bij de meisjes is 
eveneens opmerkelijk. 
 
Tijdens het schooljaar 2012-2013 werd in de SVS-actie ‘10 voor schoolsport! Samen gezond sporten’ 
het aspect ‘Sporten’ extra in de verf gezet. 
 
Tevens werd voor de 18e keer de Gordel voor Scholen georganiseerd, waardoor meer dan 20.000 
kinderen en jongeren konden proeven en genieten van een gevarieerd en uitdagend sportaanbod. 
 
1.2.1.2. Experimentele projecten 
 
Multimove voor kinderen 
In 2012 werden 24 sportclubs en 13 lokale initiatieven geselecteerd om in het proefproject 
‘Multimove voor kinderen: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen’ te stappen. 
Tussen september 2012 en juni 2013 kregen alle deelnemende kinderen (3 tot 8 jaar) een ruim 
bewegingsaanbod voor een complete motorische ontwikkeling aangereikt.  
 
Aan het begin en het einde van het sportseizoen werden de motorische vaardigheden van de 
kinderen getest. Er lopen twee flankerende onderzoeken naast dit project. UGent peilt naar het 
effect op de motorische ontwikkeling van de kinderen. De VUB gaat op zoek naar het effect op de 
kennis rond gevarieerd bewegen bij de ouders en begeleiders. Uit de eerste onderzoeksresultaten 
blijkt dat de geteste kinderen bij de aanvang van het project een significante motorische achterstand 
hadden ten opzichte van historische referentiewaarden. Deze kinderen werden na 9 maanden in het 
Multimoveproject opnieuw gemeten en de onderzoekers stelden vast dat er bij de deelnemers een 
significante verbetering in hun motorische ontwikkeling was opgetreden ten opzichte van kinderen 
die in een ‘klassieke’ sportcontext actief zijn. 
 
In februari en maart 2013 werden bijkomend 51 nieuwe sportclubs en 16 nieuwe lokale besturen 
geselecteerd, om vanaf september 2013 ‘Multimove voor kinderen’ aan te bieden gedurende het 
sportseizoen 2013-2014. Er werden eveneens twee bijscholingen georganiseerd voor de huidige en 
tien opleidingsdagen voor de toekomstige Multimove lesgevers. Een bewustmakingscampagne werd 
opgezet om ouders bewust te maken van het belang van gevarieerd bewegen in de kindertijd. Deze 
campagne bestond uit een informatiebrochure en zes nieuwsbrieven met tips en concrete ideeën om 
zelf met de kinderen te bewegen. 
 
Verder werd een communicatieplan opgesteld voor de uitrol van het project in 2014. Er werden 
spreekbeurten gehouden op studiedagen bij Sporta en BVLO en er werd extra 
ondersteuningsmateriaal voor de pilootgroepen ontwikkeld. 
 
Bewegingsdeskundige 
Het hoofddoel van dit project van de KUL, gestart in september 2012, was om na te gaan hoe de 
bewegingsdeskundige een meerwaarde kan bieden in het huidige Vlaamse sport- en 
bewegingslandschap. Meer concreet of een bewegingsdeskundige er in slaagt om via een nauwe 
samenwerking met een netwerk van huisartsen en socio-culturele verenigingen, niet georganiseerde 
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sporters en/of fysiek inactieve personen kan aan zetten tot een systematische participatie aan sport- 
en bewegingsactiviteiten.  
 
Het eindrapport ‘Het structureel inzetten van bewegingsdeskundigen in het Vlaamse sport- en 
bewegingslandschap’, opgeleverd  in september 2013, geeft het volledige traject en de bijhorende 
wetenschappelijke bevindingen weer. Het project heeft aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is 
om via de setting van socio-culturele verenigingen en huisartsen mensen te motiveren voor een 
bewegingsbegeleiding. Bijkomend heeft de bewegingscoaching geleid tot een verbetering in 
verschillende objectieve en subjectieve fysieke en psychologische gezondheidsparameters. De 
kostprijs blijkt wel een drempel te zijn bij individuele bewegingscoaching. Het doorstromen naar het 
reguliere sport- en beweegaanbod is gelukt voor een aanzienlijk deel mensen. Voorwaarde is wel dat 
er een aangepast aanbod is volledig op maat van deze doelgroep. De bewegingsdeskundige kan 
hierbij een belangrijke rol spelen.  
 
Fitte ondernemer 
Het opzet van dit twee jaar durende project is om ondernemers en bedrijfsleiders aan te zetten tot 
een sportieve levensstijl via georganiseerde fietstochten. Naast het opbouwen van de conditie wordt 
er ook veel belang gehecht aan netwerking en ontmoeting. In 2013 lag de focus op duurzame 
verankering en het bereiken van meer vrouwelijke ondernemers. Sinds de start in 2011 namen reeds 
5.000 ondernemers deel. 
 
Innovatieve projecten voor laagdrempelig bewegen en sporten 
In juni 2013 lanceerde ik een projectoproep om sportfederaties te stimuleren om nieuwe of  
vernieuwende sportdisciplines op een duurzame manier in hun sportprogramma te integreren, en dit 
in samenwerking met diverse partners (scholen, sportclubs, sportdiensten, bedrijven…).  
 
De projectoproep heeft als doel het bestaande sportaanbod te verruimen en te verdiepen, en 
daardoor meer mensen te bereiken en aan te zetten tot levenslang sporten. Dat kan door nieuwe en 
innovatieve varianten van een bestaande sport aan te bieden, alsook door bestaande sportdisciplines 
op een vernieuwende manier aan te bieden. In beide gevallen gaat het over initiatieven die 
laagdrempelig sporten in de directe omgeving stimuleren en aantrekkelijk maken.  
 
Projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking  
Deze projecten, ‘AS en MS in beweging’ en ‘Transplantoux’, worden verder beschreven in rubriek 3.3 
van deze beleidsbrief, in het kader van de derde pijler van het Actieplan Gezond Sporten. 
 
1.2.2. Prognose 2014 
 
1.2.2.1. Verankering proeftuinprojecten 
 
Op basis van de onderbouwde eindevaluatie (zie 1.2.1) heb ik  besloten om de proeftuinen 
‘Verenigingsondersteuning-Dynamo’ en ‘Brede School met Sportaanbod’ structureel te verankeren. 
De proeftuin ‘Open Stadion’ wordt geheroriënteerd naar een projectondersteuning voor Football+ 
Foundation. Via een bijkomende opdracht binnen het lokale decreet zal ISB de methodiek rond 
buurtsport uit de proeftuin ‘Opleiding en Vorming van Buurtsportbegeleiders’ verder optimaliseren, 
en stroomlijnen. Hierbij een korte duiding van de verdere uitrol van deze projecten.  
   
Verenigingsondersteuning - Dynamo 
De kernopdracht van het Dynamo project ‘het geven van duurzame managementondersteuning aan 
het vrijwillig bestuurskader van sportclubs’ zal vanaf 1 januari 2014 structureel toegevoegd worden 
aan de opdrachten van de koepelfederatie VSF en gesubsidieerd worden via het decreet op de 
sportfederaties.  
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Voor 2014 focust VSF zich vooral op sportclubs die willen inspelen op nieuwe uitdagingen en stappen 
vooruit willen zetten. De dienstverlening zal bestaan uit brochures, modeldocumenten, een online 
boekhoudprogramma, een operationele helpdesk, bijscholingen en maatbegeleidingen rond 
specifieke wetgeving zoals btw- en vzw-wetgeving en vrijwilligersbeleid. 
 
Sociale clubondersteuning aan voetbalclubs uit lagere reeksen 
De Football+ Foundation zal vanaf het najaar van 2013 tot eind 2016 een begeleidingsopdracht 
vervullen ter ondersteuning van de voetbalclubs die een maatschappelijk project wensen op te 
starten. De doelgroep zijn sportclubs vanaf derde klasse, aangesloten bij Voetbalfederatie 
Vlaanderen vzw. Hiervoor zal de vzw Football+ Foundation jaarlijks een subsidie ontvangen. 
 
 
Buurtsport  
De opgebouwde kennis en expertise met betrekking tot buurtsportbegeleiding en -aanbod zal vanuit 
ISB verder verdiept en verruimd worden ten behoeve van en in samenwerking met alle 
geïnteresseerde lokale besturen. Het buurtsportplatform zal investeren in het uitwerken van 
evidence based modellen, bruggen bouwen naar andere beleidsdomeinen, ondersteuning en 
begeleiding op het veld. Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar het uitbouwen van 
beweegvriendelijke buurten of wijken.  
 
Daarnaast zal verder worden onderzocht welke mogelijkheden er binnen de capaciteit van de lokale 
besturen zijn om duurzame contexten te creëren waar laagopgeleiden of langdurig werklozen 
competenties kunnen ontwikkelen en werkervaring kunnen opdoen. Hiervoor zal ook nauw 
samengewerkt worden met de sector werk. 
 
Brede School met Sportaanbod 
Het belang van een breed toegankelijk sportaanbod na school als opstap naar levenslange 
sportbeoefening wordt vanuit diverse studies onderschreven. Er is nood om de diverse initiatieven 
hieromtrent beter af te stemmen. Bloso zal de naschoolse werking verder uitrollen over Vlaanderen.  
De concrete doelstellingen en werkwijzen worden opgenomen in een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen SVS en Bloso. Er wordt gestreefd naar een  verdere uitbreiding 
van het aantal Follo’s in functie van specifieke regio’s en naar een verdere harmonisering van de 
werkwijze, communicatie en monitoring van de activiteiten in het kader van brede school met 
sportaanbod. De verdere uitrol van het project ‘Multimove voor kinderen’ biedt extra 
opportuniteiten voor het naschools aanbod.  
 
De nieuwe driejaarlijkse SVS-actie ‘Sport beweegt je school’, waarbij een zichtbaar sportbeleid in de 
school wordt geïmplementeerd, alsook de vele sportpromotionele schoolsportevenementen die door 
Bloso en SVS, in samenwerking met de Vlaamse sportfederaties en de gemeentelijke en provinciale 
sportdiensten worden georganiseerd, zullen hiertoe bijdragen. 
 
1.2.2.2. Experimentele projecten  
 
Multimove voor kinderen 
In augustus 2014 loopt de experimentele fase van dit project ten einde. Om de uitrol van dit project 
over gans Vlaanderen vanaf september 2014 optimaal voor te bereiden, wordt in het voorjaar van 
2014 een brede informatiecampagne op touw gezet.  
 
Vanaf het voorjaar van 2014 kunnen alle geïnteresseerde sportclubs en lokale besturen die voldoen 
aan de instapvoorwaarden een dossier indienen om vanaf september 2014 ‘Multimove voor 
kinderen’ aan te bieden. Multimove is bovendien een erg breed toepasbaar concept dat zich niet 
hoeft te beperken tot de gekende (licht) gestructureerde sportcontexten. De filosofie achter dit 
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project is immers ook perfect toepasbaar in een schoolcontext of kan een leidraad zijn voor actieve 
kinderopvang. 
 
Er zal een nieuw multifunctioneel, online platform geoperationaliseerd worden, dat zowel voor 
initiatiefnemers, ouders en andere geïnteresseerden toegankelijk is. Er wordt een promotiefilmpje 
over het project verspreid via de website, sociale media, enz.  
Het blijft mijn intentie om op regelmatige basis opleidingen voor Multimove lesgevers te 
organiseren. 
De finale resultaten van het begeleidende wetenschappelijke onderzoek zullen via diverse kanalen 
kenbaar gemaakt worden.  
 
Innovatieve projecten voor laagdrempelig bewegen en sporten 
De geselecteerde projecten starten eind 2013 op. De ontwikkelde kennis en ervaringen zullen 
gebundeld en verspreid worden naar het brede sportveld. Op die manier wil ik er voor zorgen dat 
werken rond innovatie voor sportfederaties een vast onderdeel van hun beleid wordt.  
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Project jeugdcoaches 
Uit een studie van J. Scheerder (KUL) blijkt dat bij volwassenen en senioren de sportparticipatie in 
Vlaanderen gestaag is toegenomen gedurende de laatste vier decennia. Bij jongeren is er een daling 
van de sportparticipatie geconstateerd. Voornamelijk de jeugdsportclub verliest aan populariteit. 
Nochtans omschrijven internationale studies de sportclub als een ideale context om jongeren de 
nodige kennis en het nodige engagement bij te brengen voor een gezonde en levenslange 
sportbeoefening. De jeugdcoach vervult hierin een cruciale rol. Een duidelijk verband tussen de 
aanpak van de jeugdcoach en de motivatie van jongeren om duurzaam te sporten wordt vastgesteld.  
Een project zal worden opgezet waarin de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een kwalitatief 
motiverende coachaanpak worden geïdentificeerd en worden vertaald in de opleidingstrajecten voor 
jeugdcoaches. 
 
 

1.3. Kinderen en jongeren stimuleren tot bewegen en sporten 
  
De doelstellingen en acties met betrekking tot sport in het Vlaams jeugdbeleidsplan en het Vlaams 
Actieplan Kinderrechten werden verder ingevuld. 
 
De initiatieven rond kinderen en jongeren zijn geïntegreerd in de werking rond het ‘Brede School’-
concept(zie 1.2), Ethisch Verantwoord Sporten (3.5.1) en Multimove voor kinderen (zie 1.2). 
 
 

1.4. Het sportbeleid besteedt bijzondere aandacht aan kansengroepen 
 
1.4.1. Realisaties 2013 
 
Gehandicaptensportbeleid 
Binnen deze legislatuur heb ik bijzondere aandacht besteed aan het samenbrengen van alle 
sportaanbieders in functie van het gezamenlijk uitwerken van een gehandicaptensportbeleid. G-sport 
Vlaanderen is ondertussen een vast begrip geworden. Ondertussen is ook Special Olympics Belgium 
en de Vlaamse Doven Sportbond toegetreden tot de stuurgroep G-sport.  
 
Het Steunpunt G-sport Vlaanderen coördineert de uitvoering van het actieplan 2012-2013, dat 
opgesteld werd op basis van de prioritaire acties uit de conceptnota G-sport Vlaanderen 2012-2020. 
Het Steunpunt fungeert als centraal kenniscentrum. Belangrijke acties die reeds gerealiseerd werden 
zijn de taakafbakening van de G-sportactoren, in kaart brengen van uitleendiensten, de inventarisatie 
van onderzoeksthema’s, de ontwikkeling van een portaalsite, een communicatieplan en een huisstijl, 
de inventarisatie van het G-sportaanbod en de individuele en clubtrajectbegeleiding en afstemming 
met vrijetijdszorgorganisaties. 
 
Het verheugt me om vast te stellen dat meer sportaanbieders zoals sportfederaties, lokale 
overheden en provincies gerichte stappen zetten om een inclusief sportaanbod te ontwikkelen. 
Zowel in de promotie, de beeldvorming als bij  het uitwerken van het sport voor allen beleid wordt 
de G-sporter mee opgenomen. Nieuwe sporten zoals G-hockey, Amp football, Sailability en G-
muurklimmen hebben dankzij het structureel en gestroomlijnd overleg tussen de diverse G- actoren 
gemakkelijk hun weg gevonden in het G-sportlandschap. 
 
Ik heb ook de dove en slechthorende atleten (wielrennen, beachvolleybal en judo) die deze zomer in 
Sofia deelnamen aan de 22ste Deaflympics ondersteund.   
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In 2013 nam ik de coördinerende rol op binnen de Vlaamse Regering voor de 
ondersteuningsaanvraag vanuit Special Olympics Belgium (SOB) voor de organisatie van de Special 
Olympics European Summer Games 2014 te Antwerpen.  
 
 
Gelijkekansenbeleid 
In 2013 ondersteunde ik het sportprogramma van de World Outgames die van 31 juli tot 11 augustus 
in Antwerpen plaatsvonden. Meer dan 4.000 deelnemers uit 108 landen namen deel aan competities 
in 30 disciplines. Met het sportprogramma van de World Outgames werd doelgericht gefocust op het 
bestrijden van homofobie in de sport, het stopzetten van de uitstroom van holebi-jongeren uit de 
sportwereld en het aanvaarden van homoseksualiteit binnen de sport. Verder wilde dit 
sportevenement 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.  
 
Ik verleende mijn steun aan het actieplan van de minister van Gelijke Kansen rond homotolerantie in 
het voetbal, dat door verschillende partners uit de voetbalsector mee uitgedragen wordt. 
 
Interculturaliteit 
Vanuit de vaststelling dat de participatie van meisjes en vrouwen aan het reguliere sportaanbod nog 
beduidend laag blijft, werd binnen de structuur van de strategische cel ‘Sport en Interculturaliteit’ 
een werkgroep ‘sportparticipatie van meisjes en vrouwen met etnisch-cultureel diverse achtergrond’ 
opgestart. De werkgroep ontwikkelde een piloottrajectvoorstel waarbij vijf lokale praktijksettings die  
werken rond meisjes en vrouwen extra worden ondersteund. Dit met het oog op het realiseren van 
een resultaatsgerichte wisselwerking tussen sport- en integratiesector. Demos fungeert als trekker 
van dit traject. Het Kennisknooppunt Interculturaliseren van het Departement CJSM staat in voor de 
algemene coördinatie van deze strategische cel. 
 
Deze acties maken eveneens deel uit van het horizontaal integratiebeleidsplan dat wordt 
gecoördineerd door mijn collega minister van Inburgering. Omdat integratie een zaak is van iedereen 
heb ook ik me ertoe geëngageerd een actieve bijdrage te leveren aan de integratie van nieuwe 
Vlamingen in onze samenleving. 
 
Armoedebeleid 
Ik heb er voor gekozen om het project ‘Belgian Homeless Cup’ in 2013 verder te zetten, samen met 
mijn collega ministers bevoegd voor Welzijn en Armoedebestrijding. 
 
Tevens lanceerde ik een vernieuwde projectoproep voor sportfederaties in het kader van de 
toeleiding naar sportkampen van kinderen en jongeren die leven in armoede of van personen met 
een handicap. 
  
Er vond een overleg plaats tussen Bloso, het Agentschap voor Overheidspersoneel, het Fonds 
Vrijetijdsparticipatie en het Steunpunt Vakantieparticipatie om de toegankelijkheid van de Bloso-
sportkampen voor mensen in  armoede en de communicatie hierover te optimaliseren. 
 
De website www.krapopsportkamp.be werd verder uitgebouwd voor de gemeentelijke 
sportdiensten. Dit initiatief van Demos, Bloso, VSF, ISB en het Vlaams Netwerk voor verenigingen 
waar armen het woord nemen, is een toolkit die aanvankelijk gemaakt werd om de kennis bij de 
sportfederaties rond deze materie te verhogen en hen te ondersteunen in hun begeleiding van 
mensen in armoede.  
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Door VTS werd, samen met de sportdienst van Antwerpen, voor de tweede keer een aangepast 
traject van het algemeen gedeelte ‘Initiator’ georganiseerd voor kortgeschoolden. Dit initiatief werd 
opnieuw positief geëvalueerd en zal nu structureel uitgebouwd en ruimer bekend gemaakt worden. 
 
De gemeenten werden verder ondersteund bij het nemen van maatregelen om de toegankelijkheid 
van het lokale sportaanbod te verhogen voor mensen in armoede. Tien sportdiensten werden door 
ISB op maat begeleid rond de vierde beleidsprioriteit van het decreet lokaal sportbeleid. Op het ISB-
congres (20-21 maart 2013) werd eveneens een bijscholingsmoment over ‘verborgen armoede’ 
georganiseerd voor schepenen van sport en sportfunctionarissen. 
 
In het voorjaar 2013 vond een verticaal armoedeoverleg plaats met het Vlaams netwerk tegen 
armoede. Op dit overleg werden een aantal sportinitiatieven van verenigingen waar armen het 
woord nemen, toegelicht. Tevens werden sportbeleidsinitiatieven getoetst aan de visie en de 
ervaring van de betrokken doelgroep. De doelgroep formuleerde ook zelf voorstellen tot 
samenwerking en vorming. 
 
In het najaar 2013 werd tevens de strategische cel ‘Sport en Armoede’ opgericht. De strategische cel 
is samengesteld uit vertegenwoordiger van Bloso, Vlaams Netwerk tegen Armoede, VSF, ISB, Demos, 
Fonds Vrijetijdsparticipatie en Belgian Homeless Cup. De strategische cel waakt over de uitvoering 
van de actiepunten beschreven in het Sport voor Allen actieplan. 
 
Re-integratie van mensen met een drugsverslavingsproblematiek 
Vanaf september 2013 ondersteun ik vzw De Sleutel voor een tweejarig project. De Sleutel heeft een 
ruime ervaring en expertise met jongeren met drugproblemen en risicogroepen via een aanbod van 
preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid, met het oog 
op zelfontwikkeling en een re-integratie van de doelgroep in de samenleving. De Sleutel wil met dit 
project sport een meer structurele plaats geven in de methodieken van de 
hulpverleningsprogramma’s.  Maar vooral in de instrumenten ter stimulering van een geslaagde re-
integratie, als hefboom voor het verduurzamen van een gezonde levensstijl. 
 
Sportgemeente van Vlaanderen 
Onder de titel 'ikke ook’ is de gemeente Wielsbeke ‘Sportgemeente 2013 van Vlaanderen’, en gaf ze 
uitvoering aan diverse acties met als doel de sportparticipatie van alle inwoners te verhogen.  
 
Structureel beleid en specifieke initiatieven naar kansengroepen 
Het nieuwe decreet lokaal sportbeleid, dat vanaf 2014 uitvoering vindt, bevat opnieuw een Vlaamse 
beleidsprioriteit met betrekking tot kansengroepen, met extra aandacht voor transversale 
samenwerking. Het ISB, dat in het kader van dit decreet gesubsidieerd wordt voor de begeleiding van 
de besturen, heeft in het voorjaar 2013 reeds een aantal projectfiches rond kansengroepen 
ontwikkeld. 
 
Ook vanuit de sportfederaties stel ik een toenemende aandacht voor kansengroepen. In het kader 
van de facultatieve opdrachten dienden 34 sportfederaties een jeugdsportproject in met initiatieven 
voor kansengroepen, en dienden 7 sportfederaties een dossier sportkampen in met toeleiding van 
kansengroepen.  
 
De Rode Antraciet organiseerde in het voorjaar van 2013 een colloquium rond sport en detentie 
waarin niet alleen over de verworvenheden van een Europees project gerapporteerd werd maar 
tegelijk ook de sportwerking van De Rode Antraciet aan een ruim publiek werd voorgesteld. Het 
colloquium werd ook aangegrepen om rond een aantal sportkwesties in gesprek te gaan met een 
aantal stakeholders. Langzaam maar zeker evolueert De Rode Antraciet erin om in alle gevangenissen 
een degelijk sportaanbod uit te bouwen. Hierbij richtte men zich ook naar de Brusselse 
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gevangenissen. Dit maakt dat er momenteel in 19 gevangenissen sport wordt aangeboden. De 
sportfunctionarissen (5,5 VTE) van De Rode Antraciet spreken daarbij hun netwerken aan en 
proberen met grote en kleine sportinitiatieven de veronderstelde twee uur sport (basiswet detentie) 
mee te realiseren.  
 
Evaluatie Participatiedecreet 
De evaluatie van het Participatiedecreet leidde tot een gezamenlijk engagement van de betrokken 
ministers van Cultuur,  Jeugd en ikzelf om het decreet bij te sturen, te optimaliseren en te versterken 
in functie van transversaliteit en het versterken van de aandacht voor kansengroepen. Gedurende 
2013 werd de noodzakelijke decreetsaanpassing uitgewerkt. 
 
Voor de sector Sport is het initiatief van sportgemeente afgerond en is de formule van proeftuinen 
ingebed bij de experimentele en innovatieve initiatieven binnen de sector sport. De twee 
participatie-instellingen Demos en CultuurNet Vlaanderen behouden hun transversale opdracht voor 
de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport. Bijzondere aandacht gaat naar het visualiseren van good 
practices. 
 
 
 
1.4.2. Prognose 2014 
 
Gehandicaptensportbeleid 
De opstart van het Steunpunt G-sport Vlaanderen verliep voorspoedig en daarom wil ik dit project 
verder ondersteunen tot augustus 2015. Gedurende deze periode zal het Steunpunt verder 
uitvoering geven aan de acties uit de conceptnota G-sport Vlaanderen 2012-2020. Overleg en 
afstemming, complementariteit en subsidiariteit blijven de sleutelwoorden om tot goede resultaten 
te komen.  
 
In 2014 ligt de focus onder meer op het verruimen van de sportparticipatie door het uitwerken van 
gerichte samenwerkingsverbanden met revalidatiecentra en het naschools aanbod van het 
buitengewoon onderwijs. Er zal ook nauw samengewerkt worden met andere beleidsdomeinen om 
de toegankelijkheid te optimaliseren. Een actieve en efficiënte samenwerking kan voor elke 
beleidspartner een win-win situatie betekenen. Er wordt ook gedacht aan onderzoek en monitoring.  
 
In september 2014 komen de Special Olympics European Summer Games naar Antwerpen. Er zullen 
delegaties aanwezig zijn vanuit 58 landen. Deze Spelen brengen de Olympische vlam naar Vlaanderen 
en zullen een ideaal platform zijn om het recht van mensen met een verstandelijke beperking om op 
een kwalitatieve manier aan sport te doen extra in de verf zetten. 
 
Gelijkekansenbeleid 
Het doelstellingenkader ‘Gender, seksuele identiteit en toegankelijkheid’ in het kader van de 
toepassing van de open coördinatiemethode in het Vlaamse Gelijkekansenbeleid, loopt door tot eind 
2014. Ik zal blijven inzetten op toegankelijkheid van sportinfrastructuur, op de participatie van 
ondervertegenwoordigde groepen, op het verhogen van de kennis over het thema ‘gender en gelijke 
kansen’, en het positief in beeld brengen van holebi’s en transgenders in de sport. 
 
Interculturaliteit 
De strategische cel ‘Sport en Interculturaliteit’ volgt de uitvoering van het Sport voor Allen-actieplan 
rond het ontwikkelen en implementeren van praktische instrumenten om de sportparticipatie van 
etnisch-culturele minderheden te verhogen. Het traject ‘sportparticipatie van meisjes en vrouwen 
met etnisch-cultureel diverse achtergrond’ mondt uit in een inspiratienota waarin een aantal 
kritische succesfactoren rond sportparticipatie van meisjes en vrouwen met een etnisch-cultureel 
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diverse achtergrond worden opgenomen. De verhalen van de vijf praktijken waarmee doorheen dit 
traject wordt gewerkt, zullen gedocumenteerd worden in vijf filmpjes die ontsloten zullen worden 
voor de brede sportsector. 
 
Armoedebeleid 
De actiepunten sport in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (2010-2014) worden verder 
uitgevoerd en opgevolgd.  
De werking van de strategische cel ‘Sport en Armoede’ wordt verder geconcretiseerd en in functie 
daarvan aangevuld met relevante vertegenwoordigers uit het brede sport- en armoedewerkveld.  
 
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie gaat samen met de sportsector op zoek naar een verruiming van het 
bovenlokale sportaanbod op maat van de doelgroep.  
 
De toolkit www.krapopsportkamp.be en het bijhorende communicatieplan worden verder 
uitgebouwd met nieuwe inhoud, praktijktips en -verhalen voor de gemeentelijke sportdiensten en 
sportfederaties. 
 
Re-integratie van mensen met een drugsverslavingsproblematiek 
Het project beoogt de sportparticipatie bij een moeilijk bereikbare doelgroep op een duurzame 
manier te stimuleren, en de ontwikkelde methodieken, instrumenten en informatie te verspreiden 
naar andere partners binnen de sport- en welzijnssector. 
 
Het project van vzw De Sleutel zal door het Departement CJSM opgevolgd worden, waarbij een 
tussentijdse evaluatie eind augustus 2014 volgt. 
Sportgemeente van Vlaanderen 
Op 31 juli 2014 loopt voor de gemeente Wielsbeke het jaar als sportgemeente van Vlaanderen af. De 
apotheose is het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor eliterenners op 29 juni 2014. Het project 
zal geëvalueerd worden en er zal bekeken worden welke van de diverse acties, met als doel de 
sportparticipatie van alle inwoners te verhogen, naar Vlaanderen gepromoot kan worden. 
 
Structureel beleid en specifieke initiatieven naar kansengroepen 
Vanaf 2014 start het nieuwe decreet lokaal sportbeleid. In de meerjarenplannen zullen de besturen 
concrete invulling geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit rond kansengroepen, en met extra 
aandacht voor transversale samenwerking. Zij dienen minimum 10% van de subsidie (2,4 euro per 
inwoner) te besteden aan dit beleid. 
De provincies zullen beleid inzake de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het stimuleren van personen met een 
handicap tot sportbeoefening’ uitwerken. Zij zullen hiervoor vanaf 2014 per inwoner 0,06 euro 
ontvangen. 
 
Ook in 2014 zullen meerdere sportfederaties via de facultatieve opdrachten jeugdsport en 
sportkampen van het decreet op de sportfederaties inspanningen leveren naar kansengroepen toe.  
 
De Rode Antraciet zal in 2014 zal verder werk maken van de maatregelen die het aantal sport- en 
beweeguren faciliteren. 
Op Europees vlak, blijft De Rode Antraciet ijveren om het thema sport aan gedetineerden 
zichtbaarheid te geven, verder uit te bouwen, … In dat kader volgt De Rode Antraciet samen met de 
EU- sport link de verdere stappen op, voor zowel het EPAS verhaal (2014-Year of sport in prison) en 
de Europese Commissie (Erasmus for all 2014-2020). 
Ook de website van ‘prisoners on the move’ wordt verder onderhouden en regelmatig voorzien van 
nieuwe items. Hiervoor doet De Rode Antraciet ook beroep op de buitenlandse partnerts binnen het 
netwerk.  
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Evaluatie Participatiedecreet 
Het gewijzigde Participatiedecreet zal in werking treden vanaf 2014. 
 
 

1.5. Uitwerken van een seniorensportbeleid voor Vlaanderen 
 
1.5.1. Realisaties 2013 
 
De strategische cel ‘Seniorensportbeleid’ werd gecoördineerd en aangestuurd door Bloso.  
Op basis van het rapport ‘55-plussers in beweging’ en de resultaten van de VIA rondetafel ‘Sport en 
bewegen voor ouderen’ werd in het najaar 2013 gestart met een inventaris en evaluatie van de 
realisaties van de beleidsaspecten door de verschillende partners (gemeenten, provincies, VGC, 
sportfederaties, Vlaamse overheid).  
 
In 2013 werd een operationele cel belast met de ontwikkeling van competentieprofielen voor het 
begeleiden van sportende senioren. De competentieprofielen werden ontwikkeld door de liaisons 
van de universiteiten LO in samenwerking met tal van experts uit het werkveld.  
 
Samen met de verschillende partners, heeft Bloso sterk ingezet op het promoten van de sportieve 
levensstijl  bij de 50-plussers. Aan de actie ‘Sportelgemeente 2013’ namen 202 van de 308 Vlaamse 
gemeenten actief deel (65%). Duizenden 50-plussers hebben gesport tijdens de vele gemeentelijke 
en provinciale Sporteldagen en tijdens de Senior Games. Meer dan 2.000 fysieke tests werden door 
de Vlaamse en de provinciale Sportelteams bij 50-plussers afgenomen. Telkenmale werd een 
persoonlijk fitheidsrapport opgesteld, met onder meer tips om op een eenvoudige wijze de 
basisconditie te onderhouden of te verbeteren. De effectiviteit van de Sportelcampagne werd in het 
najaar 2013 onderzocht door een extern adviesbureau. De resultaten geven een duidelijk en vrij 
positief beeld over de gevoerde campagne.  
Bij de actie ‘Sporttak in de Kijker - Golf’ werd voor 50-plussers een specifieke Sportelpocket over golf 
aangemaakt, die verspreid wordt via alle gemeentelijke sportdiensten. Alle deelnemers aan 50-plus 
activiteiten kunnen de zeven Sportelpockets, als handige sportinstructieboekjes, gratis verkrijgen. 
 
1.5.2. Prognose 2014 
 
Aan de hand van de gerealiseerde competentieprofielen ‘Seniorensportbegeleider’ zullen de 
bestaande VTS-opleidingen waar nodig bijgestuurd worden of zullen eventueel nieuwe opleidingen 
ontwikkeld worden. Deze opleidingen staan in voor een gedifferentieerde en kwaliteitsvolle 
omkadering van 50-plussers in functie van levenslang sporten en bewegen op maat van de diversiteit 
van senioren. 
 
Daarnaast zal Bloso, samen met de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en met de 
seniorensportfederaties, gericht inzetten op het aanbieden van een uitgebreid en gediversifieerd 
activiteitenpakket voor 50-plussers, met bijzondere aandacht voor een kwaliteitsvolle omkadering. 
 
Elektrische fietsen zijn de afgelopen jaren een ware hype geworden. De fietsen boren een nieuwe 
doelgroep aan die anders misschien zou stoppen met recreatief fietsen. Via een pilootproject zullen 
senioren,  maar ook mensen met fysieke beperkingen aan de hand van initiaties, workshops en 
begeleide tochten de kans krijgen om de voordelen en mogelijkheden van elektrische fietsen uit te 
proberen. Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan veiligheid en behendigheid.  
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1.6.1. Realisaties 2013 
 
Het permanente overlegorgaan ‘Sportpromotie’ wordt in het najaar geïnstalleerd en zal de 
sportpromotionele samenwerking tussen de verschillende Vlaamse sportactoren faciliteren. Bij de 
organisatie van de vele sportpromotionele evenementen werd in 2013 bijzondere aandacht besteed 
aan de promotie van zoveel mogelijk (nieuwe) sporten. Hierbij werd vooral het accent gelegd op een 
kwalitatieve initiatie bij de kennismaking met de sport. Via degelijke informatieverschaffing werd 
steeds de doorstroming naar een permanente sportbeoefening gepromoot en beklemtoond. 
 
De Bloso actie ‘Sporttak in de Kijker’ stond in 2013 in het teken van golf en kende een groot succes. 
Hiervoor werd intensief samengewerkt met de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG). Naast een 
uitgebreide mediacampagne organiseerden VVG en Bloso, samen met alle erkende golfclubs, heel 
wat acties en evenementen met als hoogtepunten de ‘Start to Golf opendeurdag’, ‘Golf in het Park’, 
‘Golf on the Road’ en de bijscholingen ‘Golf op School’. In het najaar stonden nog de 'Word Golfer-
actie', het 'Wereldkampioenschap Golf voor Scholen' alsook de tweede reeks bijscholingen 'Golf op 
School' op het programma. 
 
Daarnaast werden op Vlaams niveau opnieuw grote sportieve acties opgezet. Hierbij werden alle 
Vlaamse actoren betrokken. Tijdens de ‘Week van de Sportclub’ werden de activiteiten van 
sportclubs in 200 gemeenten in de belangstelling gebracht, om nog meer sporters naar de sportclub 
te leiden.  
 
Op 1 september 2013 vond de eerste editie van het Gordelfestival plaats. Na 32 jaar Gordelen binnen 
dezelfde format was er nood aan vernieuwing en verbreding. Daarom werd het Gordelfestival 
opgericht in 2013 op basis van een herwerkte formule. Onder de slogan “bewegen klinkt goed” blijft 
samen bewegen de rode draad, maar kregen ook toerisme en muziek een prominente plaats op het 
programma. Het Gordelfestival was een samenwerking tussen vzw De Rand, Bloso en de provincie 
Vlaams-Brabant. Met het oog op volgende edities wordt deze eerste editie uiteraard grondig 
geëvalueerd. 
 
Voor de vele ander sportpromotionele acties die door Bloso werden uitgewerkt verwijs ik graag naar 
www.bloso.be/sportpromotie.  
Ik stel vast dat meer en meer sporters buiten georganiseerd verband en vaak in een natuurgebonden 
omgeving wensen te sporten. Eenvoudige, aangepaste infrastructuur is hiervoor een bepalende 
factor. In 2013 werd dan ook verder ingezet, samen met de gemeentes en de provincies, op de 
kwalitatieve uitbouw van permanente mountainbike routes (+12) en netwerken (+6), wat het totaal 
brengt op respectievelijk 145 en 15. Via peterschap werd het onderhoud en de kwaliteit bewaakt. 
Daarnaast werden vijf nieuwe bewegwijzerde loopomlopen gerealiseerd, wat het totaal in 
Vlaanderen op 26 brengt. Tot slot werden de 81 Fit-O-Meters aan een grondige evaluatie 
onderworpen en stelselmatig aangepast aan het nieuwe fitheidsconcept. 
 
In 2013 kende het subsidiekanaal voor evenementen ter promotie van een breed sportaanbod zijn 
derde jaargang. In 2013 werden 24 evenementen met de nadruk op participatie en 25 evenementen 
met de nadruk op competitie met een bovenlokaal karakter ondersteund. 
In 2013 nam ik opnieuw het peterschap op van de promotiecampagne ‘Mijn Ventoux’, die steeds een 
divers publiek probeert aan te spreken. Dit project wordt als één van vier promotionele beweeg-
/sport evenementen opgenomen en geëvalueerd in een ad hoc onderzoek van het Steunpunt 
Beleidsrelevant Onderzoek Sport, waarvan de resultaten in 2014 bekend zullen zijn (zie ook 7.1). 
 
In 2013 was Antwerpen Europese Sporthoofdstad. Samenhorigheid en gemeenschapsvorming 
stonden hierbij centraal. Tal van breedtesportacties en maatschappelijke integratieprojecten werden 
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opgehangen aan topsportevenementen. Hiervoor trok men o.a. met mobiele sportarena's de wijken 
in, om het buurtsporten te promoten. Vijftig sportclubs en dertig scholen hebben het afgelopen jaar 
activiteiten georganiseerd in de buurtsportarena's, goed voor bijna 30.000 deelnemers. Met die 
arena’s werden alle leeftijden bereikt: kinderen, volwassenen en senioren. Antwerpen Europese 
Sporthoofdstad was een interessant testlaboratorium voor sportstimulering. Ik zal nu op Vlaams 
niveau bekijken wat hiervan kan meegenomen worden. 
 
1.6.2. Prognose 2014 
 
Via het permanente overlegorgaan ‘Sportpromotie’ zullen de acties van de Vlaamse sportactoren om 
de Vlaamse bevolking te sensibiliseren tot een levenslange sportbeoefening gestroomlijnd worden. 
 
In 2014 wordt de actie ‘Sporttak in de kijker’ omgedoopt tot ‘Sport van het jaar’. Ik heb in het teken 
van de Olympische Winterspelen 2014 in het Russische Sochi ‘Wintersporten’ aangeduid als ‘Sport 
van het jaar’. Bloso zal deze actie, samen met de Vlaamse (Olympische) wintersportfederaties, het 
BOIC, de ijsbanen en de indoor-skipistes, uitwerken en coördineren.  
 
De inspanningen voor de verdere uitbouw van laagdrempelige, natuurgebonden infrastructuren 
worden gecontinueerd. De aanhoudende publieke belangstelling voor de permanente mountainbike 
routes en netwerken, de bewegwijzerde loopomlopen en de Fit-o-Meters noodzaakt het nemen van 
nieuwe initiatieven. Hierbij zal aandacht besteed worden aan het onderhoud en de kwaliteit van 
dergelijke infrastructuren. Samen met de wielersportfederaties zal ‘Start to Mountainbike’ intensief 
gepromoot worden. 
 
Het Gordelfestival zal in 2014 de kans krijgen om verder te groeien, rekening houdend met de 
opmerkingen en aanbevelingen die uit de evaluatie van de eerste editie naar voren komen. 
 
In 2014 wordt het subsidiekanaal ter promotie van een breed sportaanbod voortgezet onder de 
huidige vorm. Verder zal ‘Mijn Ventoux’ omwille van het maatschappelijk belang van een dergelijk 
beweegpromotieproject opnieuw ondersteund worden.  
 
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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2. 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 

 
2.1.1. Realisaties 2013 
 
In het kader van het nieuwe decreet lokaal sportbeleid, dat vanaf 2014 van toepassing wordt, 
werden diverse begeleidingsinitiatieven vanuit Bloso, ISB en VVSG ontwikkeld om de besturen voor 
te bereiden op dit nieuwe decreet. 
 
In het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 organiseerde Bloso provinciale infosessies voor de 
nieuwe schepenen van sport, de sportraden en de sportgekwalificeerde ambtenaren om de 
gemeenten te ondersteunen bij de opmaak van hun integrale meerjarenplanning in functie van de 
Vlaamse beleidsprioriteiten Sport. 
 
Met ISB sloot ik voor 2013 een nieuwe beheersovereenkomst af met het oog op de voorbereiding en 
de begeleiding van de besturen in functie van het opstellen van hun meerjarenplan 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 voor de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen. Zo werden 
verschillende intervisies georganiseerd voor de sportgekwalificeerde ambtenaren en praktische 
projectfiches uitgewerkt. 
  
Met Vlabus werd voor 2013 een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten in het kader van de 
verdere professionalisering van de sportclubs (zie 2.5.2). 
 
2.1.2. Prognose 2014 
 
Op 1 januari 2014 gaat het decreet lokaal sportbeleid van start. De besturen zullen tegen 15 januari 
2014 hun meerjarenplanning indienen via de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC). Op basis van 
deze meerjarenplanning zal vóór 30 april 2014 beslist worden welke besturen gesubsidieerd kunnen 
worden. Ook voor Bloso betekent dit een nieuwe werkwijze, aangezien geen afzonderlijk 
sportbeleidsplan meer zal ingediend worden en de beoordeling zal gebeuren op het centraal 
ingediende, integrale meerjarenplan van de besturen bij de Administratie Binnenlands Bestuur. Via 
een specifieke informaticatoepassing zal elke sectoradministratie de voor haar noodzakelijke 
informatie, in functie van subsidiebeoordeling, uit dit plan distilleren. 
 
Met belangstelling kijk ik uit hoe de lokale besturen concreet invulling zullen geven aan hun 
sportbeleid op maat van hun lokale context.  
 
 

2.2. Het bestendigen van de structurele subsidiëring van de sportfederaties voor het 
uitvoeren van hun basisopdrachten 

 
2.2.1. Realisaties 2013 
 
In 2013 werden 37 unisportfederaties en 28 recreatieve sportfederaties gesubsidieerd voor het 
uitvoeren van hun vijf basisopdrachten, net zoals de koepelorganisatie Vlaamse Sportfederatie vzw 
(VSF) en de vier clusters van organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. De Vlaamse 
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Kunstschaatsenbond vzw diende voor 2013 geen subsidieaanvraag meer in als unisportfederatie en 
werkt verder als een louter erkende Vlaamse sportfederatie. Naar aanleiding van de splitsing van de 
Koninklijke Belgische Hockey Bond als laatste grote unitaire sportbond, werd met de Vlaamse Hockey 
Liga vzw een nieuwe unisportfederatie erkend en gesubsidieerd in 2013. 
 
Op boekhoudkundig vlak werd in 2013 een nieuw rekeningenstelsel ingevoerd voor de 
gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties en hun koepelorganisatie VSF. Dit rekeningenstelsel, dat 
aansluit bij de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor vzw’s, zorgt voor een 
verdere verfijning in de te rapporteren kosten en maakt het de betrokken sportactoren makkelijker 
om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van 
België. 
 
In 2013 werd de elektronische aangifte inzake aangesloten leden en sportclubs verder verfijnd en 
geoptimaliseerd. De aangifte houdt rekening met de decretaal te registreren data en maakt het 
mogelijk om vanaf 2013 uitgebreide statistieken te genereren. 
 
In het najaar 2012 vond er een eerste evaluatieronde van het huidige decreet op de sportfederaties 
plaats. Bloso, VSF en de sportfederaties maakten elk een SWOT-analyse, die door Bloso in januari 
2013 in een rapport werd gegoten.  In navolging van dit rapport heb ik gevraagd om hier in 2013 nog 
een na-traject aan te koppelen. In het voorjaar van 2013 vonden op mijn kabinet 2 workshops plaats, 
waar samen met Bloso, de VSF en de sportfederaties overleg werd gepleegd rond een aantal cruciale 
thema’s die uit de eerste ronde naar voor waren gekomen. In het najaar van 2013 organiseer ik nog 
een derde ronde waarbij de brede sportsector zal betrokken worden. Deze derde ronde zal uitgaan 
van de vraag: “Tot welk organisatiemodel dienen federaties te komen om in 2020 nog relevant en 
performant te zijn en hoe kan een nieuw decreet op de sportfederaties hiertoe bijdragen?” 
 
2.2.2. Prognose 2014 
 
De recreatieve sportfederatie Dansliga Sportfederatie vzw deelde mee dat zij als nieuwe Vlaamse 
vleugel van de Belgische Danssport Federatie vanaf 2014 een subsidieaanvraag als unisportfederatie 
zal indienen. Hierdoor zullen er in 2014 normaal 65 gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties zijn, 
waarvan 38 unisportfederaties en 27 recreatieve sportfederaties. 
 
In 2010 werd voor het eerst een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederaties over de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening met betrekking tot de 
personeelssubsidiëring.  In 2014 zal opnieuw gepeild worden naar de tevredenheid bij de Vlaamse 
sportfederaties over de Bloso-dienstverlening. 
 
 

2.3. Subsidiëring van de sportfederaties voor het voeren van hun facultatieve opdrachten 
jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid 

 
2.3.1. Realisaties 2013 
 
In het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport kwamen 36 projecten van 28 unisportfederaties 
en 8 recreatieve sportfederaties in aanmerking voor subsidiëring. Voor de organisatie van 
sportkampen werden 7 unisportfederaties en 8 recreatieve sportfederaties gesubsidieerd.  
 
Op 1 januari 2013 is het nieuwe uitvoeringsbesluit prioriteitenbeleid in werking getreden. Dit staat in 
het 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. Sportfederaties 
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werden hierbij uitgedaagd om innovatieve, ondersteunende projecten voor hun jeugdsportclubs uit 
te werken. Voor het jaar 2013 voerden 14 unisportfederaties een goedgekeurd project 
prioriteitenbeleid uit. 
 
2.3.2. Prognose 2014 
 
Ik ben verheugd vast te stellen dat er vanuit de sportfederaties een groeiende belangstelling is voor 
de facultatieve opdrachten jeugdsport en prioriteitenbeleid.  

2.4. Begeleiden van de sportfederaties bij het implementeren en realiseren van hun 
vierjaarlijks beleidsplan 

 
2.4.1. Realisaties 2013 
 
In 2013 startte de nieuwe beleidsperiode voor de sportfederaties. Reeds in 2012 werden de 
begeleidingsinitiatieven voor de opmaak van de nieuwe beleidsplannen geïntensifieerd. Bij de 
individuele begeleiding gaat bijzondere aandacht naar een intensieve opvolging en advisering van 
nieuwe sportfederaties. Dit gebeurt ook op vraag van sportfederaties zelf die de kwaliteit van hun 
beleidsplan willen verbeteren. Inspelend op het verloop van coördinatoren in de sportfederaties, 
werd de VTS-module voor nieuwe coördinatoren met het onderdeel beleidsplanning en rapportering 
opnieuw gedoceerd. Deze module informeert en begeleidt de nieuwe coördinatoren bij hun 
specifieke beleidsmatige en managementgerichte taak binnen de sportfederatie. Tegen eind 2013 
wordt  nog een bijkomend instrument voor de basisopdrachten uitgewerkt. 
 
2.4.2. Prognose 2014 
 
Ook in 2014 zal de begeleiding van de sportfederaties bij de implementatie en realisatie van hun 
vierjaarlijks beleidsplan verschillende pijlers omvatten. Sportfederaties die hun beleidsplan willen 
bijsturen of de kwaliteit ervan willen verhogen, kunnen bij Bloso terecht voor individuele screening, 
begeleiding en advisering. Nieuwe sportfederaties worden sowieso intensief opgevolgd. Een 
uitgebreid aanbod van bijscholingen over managements- en beleidsgerelateerde thema’s voor de 
medewerkers van de Vlaamse sportfederaties vormen de tweede pijler.  
 
 

2.5. Verdere professionalisering en optimalisering van de structuur en de werking van de 
sportclubs 

 
2.5.1. Realisaties 2013 
 
Vanuit  de vaststelling dat de functie van ‘official’ onder druk staat en veel federaties met een grote 
drop-out kampen startte VSF in het voorjaar 2013 met een nieuw project ‘Officials’. Dit is een 
sporttakoverschrijdend project waarbij de inbreng van de diverse sportfederaties kan leiden tot een 
effectievere en efficiëntere aanpak.  
 
Met Vlabus heb ik een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten voor het werkjaar 2013. De 
basisopdracht waarvoor Vlabus in 2013 gesubsidieerd werd is ‘de voorbereiding en concretisering 
van de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport’. 
 
Na consultatie van alle relevante actoren en deskundigen zal in het najaar 2013 het nieuwe decreet 
tewerkstelling in de sportsector en het uitvoeringsbesluit worden gefinaliseerd (zie 5.1). 
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Via het pilootproject ‘officiële tewerkstelling in sportclubs’ van Vlabus ondersteun ik de verdere 
professionalisering van de jeugdsportwerking van sportclubs (zie 5.1).  
 
2.5.2. Prognose 2014 
 
Vanaf 1 januari 2014 gaat het nieuwe decreet lokaal sportbeleid in voege. In dit decreet werd een 
beleidsprioriteit inzake professionalisering van de sportverenigingen opgenomen. Via deze 
beleidsprioriteit kunnen besturen gesubsidieerd worden voor het ondersteunen van 
sportverenigingen die professionele coördinatoren tewerkstellen of die structurele 
samenwerkingsverbanden aangaan met andere sportverenigingen om hun werking kwalitatief en 
kwantitatief uit te bouwen. 
 
In 2014 zal Vlabus het pilootproject ‘officiële tewerkstelling in sportclubs’ ten gronde evalueren en 
een ondersteuningsplan voor sportclubs op de lange termijn opstellen.  
 
De koepelorganisatie VSF zal vanaf 1 januari 2014 structureel gesubsidieerd worden voor het geven 
van duurzame managementondersteuning aan het vrijwillige bestuurskader in de sportclubs 
(Dynamo), zodat zij hun expertise, zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen op dat vlak 
kunnen verhogen. Deze duurzame managementondersteuning is gestoeld op vier pijlers: 
documentatie-ondersteuning en kenniscentrum, helpdesk, actieve diepteondersteuning via 
vormingen en individuele maatbegeleiding (zie 1.2). 
 
 

2.6. Verhogen van de kwalificatiegraad van sportbegeleiders op het terrein 
 
2.6.1. Realisaties 2013 
 
Via de impulssubsidie in het kader van het Sport voor Allen-decreet werden de sportverenigingen 
aangezet om gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in te zetten in de 
jeugdwerking. Gedurende de periode 2009-2013 werd de evolutie hiervan opgevolgd en op basis van 
de jaarlijkse verslagen zal dit gepubliceerd worden op de Bloso-website (afronding najaar 2014). 
 
Er zijn door de Vlaamse Trainersschool in 2013 heel wat inspanningen geleverd om de 
kwalificatiegraad van de sportbegeleiders op het terrein verder te verhogen. 
Na overleg met de VSF en rekening houdend met de privacyregelgeving werd tussen alle erkende 
Vlaamse sportfederaties die participeren in een denkcel van de Vlaamse Trainersschool en het Bloso 
een gebruiksovereenkomst afgesloten zodat zij vanaf mei 2013 ook toegang hebben tot de VOTAS-
databank. Dit is een belangrijke stap in functie van een eerste (gedeeltelijke) analyse van het aantal 
gekwalificeerde trainers actief in de Vlaamse sportclubs. De resultaten van deze analyse worden 
systematisch besproken in de VTS-denkcelwerking, inclusief voorstellen waarmee de sportfederaties 
aan de slag kunnen om de kwalificatiegraad van de actieve trainers in de sportclubs te verhogen. 
 
Naar aanleiding van een debat met de sportsector in het voorjaar van 2013 kregen de VTS-denkcellen 
de mogelijkheid om de minimumleeftijd van de Initiatoropleidingen te verlagen. Heel wat 
sportfederaties deden dit omdat men er van uitgaat dat dit de kwalificatiegraad kan verhogen, 
wanneer jongeren voorafgaand aan hun hogere studies, gezinsleven of professionele carrière al één 
of meerdere opleidingsniveaus kunnen doorlopen. 
 
De aanstelling van twee liaisons voor de hogescholen LO (in 2012) zorgde er voor dat de contacten 
en de informatie-uitwisseling tussen de hogescholen en de Vlaamse Trainersschool werden 
geoptimaliseerd. Zo werden  nagenoeg alle professionele Bachelors LO die afstudeerden in 2013 
opgeladen in de VOTAS-databank. De gegevens van de Academische Bachelors en Masters LO 
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worden al enkele jaren systematisch opgeladen in de VOTAS-databank op aangeven van de liaisons 
van de universiteiten LO.  
Naast het reguliere VTS-aanbod werden weer een aantal opleidingen voor kansengroepen (sporters 
met een handicap, kansarmen en laaggeschoolden, senioren…) georganiseerd. Zo organiseerde VTS 
in samenwerking met Sportstad Antwerpen opnieuw een laagdrempelige cursusorganisatie 
‘Algemeen Gedeelte Initiator’ voor laaggeschoolden. Via aangepaste les- en examenvormen werd de 
inhoud toegankelijker gemaakt. Er worden ook maatregelen voorbereid waardoor vanaf 2014 de 
instroom in de opleidingen voor het begeleiden van sportende senioren en sporters met een 
handicap kan verhogen. Er werd hiervoor overleg gepleegd met het Opleidingsforum ‘Seniorensport’ 
en de denkcel ‘Gehandicaptensport’. In 2013 werd voor het eerst de module ‘Jeugdsportcoördinator’ 
aangeboden. 
 
2.6.2. Prognose 2014 
 
In het decreet lokaal sportbeleid, dat vanaf 2014 in voege gaat, is voor de lokale besturen een 
Vlaamse beleidsprioriteit opgenomen rond de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en 
jeugdsportcoördinatoren in sportverenigingen. Zo wordt de impulssubsidie niet alleen 
gecontinueerd, zij het onder een andere vorm, maar bovendien ook uitgebreid in functie van andere 
vormen van professionalisering (zie 2.5). 
 
Bij de beoordeling van de jeugdsportprojecten 2014 in het kader van de Facultatieve Opdracht 
‘Jeugdsport’ zal 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 of jeugdsportcoördinatoren. 
 
In december 2014 zal een zesde editie van de ‘Dag van de Trainer’ worden georganiseerd, met 
opnieuw sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke workshops, een informatiemarkt, enz. 
Daarnaast zal worden ingezet op de organisatie van extra sporttakoverschrijdende bijscholingen voor 
trainers en het ondersteunen van bijscholingen van andere VTS-partners.  
De VTS zal een grondige analyse maken van de doorstromingsgraad van de geattesteerden ‘Aspirant-
Initiator’ naar de opleidingen ‘Initiator’ en indien nodig extra stimulerende maatregelen uitwerken 
en implementeren.  
Per VTS-denkcel zullen maatregelen worden uitgewerkt om de kwalificatiegraad te monitoren en te 
verhogen. Hierbij wordt gedacht aan een gerichte verlaging van de minimumleeftijd in bepaalde 
sporttakken (indien wenselijk en mogelijk), maatregelen om het aantal afgelaste cursusorganisaties 
te verminderen (bv. een minimum aantal cursisten), oprichten van trainersverenigingen, invoeren 
van licentiesystemen of een bijscholingsplicht. 
In overleg met VSF en de sportsector zal onderzocht worden hoe de VOTAS-databank verder kan 
uitgebouwd worden als centrale databank van de sportkwalificaties voor de sportsector. 
 
 

2.7. Het aanbod sportkaderopleidingen door de Vlaamse Trainersschool kwantitatief en 
kwalitatief verder uitbouwen 

 
2.7.1. Realisaties 2013 
 
De volledige VTS-denkcelwerking werd hertekend en geoptimaliseerd na intensief overleg met alle 
partners van de Vlaamse Trainersschool. De nieuwe afspraken werden vastgelegd in een Vademecum 
Denkcelwerking 2013-2016, met aandacht voor een grondig vernieuwd takenpakket voor de liaisons 
(universiteiten en hogescholen LO), denkcelsamenstelling, denkcelinhoud, diensten van het VTS-
secretariaat aan de denkcelleden, enz. 
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 De kwaliteit van de VTS-opleidingen wordt bewaakt door alle vaste en occasionele VTS-
medewerkers. De structurele kwaliteitsbevragingen bij cursisten geven een gemiddelde 
tevredenheidscore van bijna 90%, wat wijst op een hoge waardering en een duidelijke stijging ten 
opzichte van voorgaande jaren. 
 
In september 2013 werd een proefproject opgestart met de aanstelling van drie Managers 
Sportkaderopleiding (MSKO) die elk enkele denkcellen/sporttakken verder zullen professionaliseren. 
Aandacht gaat hier vooral naar de uitbouw en het aantrekkelijk maken van de sportkaderopleidingen 
en bijscholingen. Op deze manier moet de instroom in de opleidingen verhogen. Zij moeten er ook 
op toezien dat gekwalificeerde trainers effectief aan de slag in de sportclubs van deze 
sportfederaties. Verder moeten ze ook werk maken van de rekrutering en begeleiding van docenten 
en van het opstarten of uitbouwen van trainersverenigingen in de betrokken sporttak(ken).  
 
Vanaf juli 2013 kunnen professionele Directeurs Sportkaderopleiding (DSKO) aangesteld worden in 
de focussporten (categorie 1) van de Vlaamse topsporttakkenlijst (zie 4.2.1).  
De inhoud van de aangeboden sportkaderopleidingen werd vanaf het voorjaar 2013 systematisch 
getoetst aan een generiek competentierooster voor de sporttakgerichte opleidingen, dat door alle 
VTS-partners wordt onderschreven. De basismodule ‘Algemeen Gedeelte Trainer A’ wordt 
momenteel herwerkt. Ook de inhoudelijke herwerking van de beroepsgerichte opleidingen 
‘Sportfunctionaris’ en ‘Hoger Redder’ gebeurt op basis van competentieprofielen die werden 
opgesteld. 
 
2.7.2. Prognose 2014 
 
Het proefproject ‘MSKO’s’ zal midden 2014 geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig, zodat 
deze functies structureel kunnen geïntegreerd worden in de werking van de Vlaamse Trainersschool. 
  
Op basis van de resultaten van het flankerend wetenschappelijk onderzoek rond Multimove (zie 1.2), 
die in 2014 volledig beschikbaar zullen zijn, zal een specifieke VTS-opleiding uitgewerkt en 
aangeboden worden voor begeleiders van Multimove.  
 
De Vlaamse Trainersschool zal sterk inzetten op het verder verbeteren van de dienstverlening en de 
communicatie met cursisten en gekwalificeerden. Zo zal een gratis mobiele applicatie op de markt 
gebracht worden waarmee cursisten en trainers zeer gebruiksvriendelijk alle informatie over de 
cursussen die men volgt of gevolgd heeft, de behaalde kwalificaties, de scores of de lessenroosters 
kunnen consulteren.  
Er wordt actief samengewerkt met de sportfederaties om ook zoveel mogelijk sportspecifieke 
bijscholingsattesten en brevetten te koppelen aan de VOTAS-databank. 
 
 

2.8. Implementatie van het opleidingsaanbod in de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) in 
het kader van het European Qualification Framework (EQF) 

  
2.8.1. Realisaties 2013 
 
In 2013 werden de Beroepskwalificatiedossiers (BKD) ‘Initiator’, ‘Instructeur B’, ‘Trainer B’ en ‘Trainer 
A’ in samenspraak met de sportsector en onder begeleiding van het Agentschap voor Kwaliteitszorg 
in Onderwijs en Vorming afgewerkt en ingediend voor inschaling in de Vlaamse Kwalificatiestructuur 
(VKS). Voor elk opleidingsniveau werd een generiek competentierooster uitgewerkt en werd gestart 
met de screening en remediëring van de sporttakgerichte opleidingen van de VTS. Op deze manier  
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zullen alle opleidingen beantwoorden aan het generieke competentierooster en de 
Beroepskwalificatiedossiers.  
 
Voor de beroepsgerichte opleiding ‘Hoger Redder’ voert een expertgroep een screening  uit van de 
huidige opleiding om na te gaan of deze beantwoord aan het vooropgestelde competentieprofiel van 
een Redder. Voor de beroepsgerichte opleiding ‘Sportfunctionaris’ is de herwerking van de 
opleidingsonderdelen volop bezig. 
 
2.8.2. Prognose 2014 
 
In 2014 zal de screening en remediëring van de sporttakgerichte opleidingen worden voort gezet. 
Stelselmatig zullen initiatieven worden genomen om de opleidingen uit het aanbod van de VTS om te 
vormen naar opleidingen die beschreven zijn in termen van competenties en beantwoorden aan 
uitgeschreven profielen. Na de screening van de opleidingen kan voor sommige sporttakken, waar 
geen competitie-element aanwezig is, overleg opgestart worden om een alternatief 
competentieprofiel uit te werken, dat afwijkt van het goedgekeurde, generieke competentieprofiel 
voor trainers. Dit alternatief competentieprofiel richt zich specifiek op een hoog opgeleide lesgever 
in plaats van op een trainer/coach van een competitiesporter of -ploeg. 
 
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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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 2013 
 
Met het Actieplan Gezond Sporten wil ik meer Vlamingen resultaatgericht aanzetten tot een actieve 
en gezonde levensstijl, blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening 
voorkomen. 
 
Om sporters bewust te maken van het belang van gezond sporten, en van hun eigen 
verantwoordelijkheid op dit vlak, heb ik de campagne ‘Ik sport slim’ uitgewerkt (zie ook 7.4 
Communicatie – Gezond en ethisch sporten). De basisboodschap “Je lichaam is je beste materiaal. 
Draag er zorg voor.” wil mensen op een positieve manier overtuigen dat gezond sporten gelijk is aan 
langer sporten en meer plezier bij het sporten. De boodschap mag mensen niet bang maken om te 
sporten en het sporten niet medicaliseren (bv. door mensen nodeloos naar een arts te sturen).  
De ‘Ik sport slim’ campagne wordt op de vernieuwde website www.gezondsporten.be ondersteund 
door een wetenschappelijk onderbouwd informatieaanbod over letselpreventie, eerste hulp bij 
sportongevallen, sportvoeding, training en sportmedisch onderzoek.  
 
De bewustmakingscampagne maakte deel uit van de eerste pijler van het Actieplan Gezond Sporten. 
Met betrekking tot de andere pijlers van het Actieplan Gezond Sporten verwijs ik ook naar  de 
punten 2.3.1, 3.3, 6.1 van deze beleidsbrief. 
 
Intussen werd gewerkt aan een aanpassing van de regelgeving in functie van de nieuwe inzichten op 
het vlak van gezond sporten. Het voorontwerp van decreet inzake gezond en ethisch sporten (GES-
decreet) werd op 19 juli 2013 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit nieuwe decreet 
vervangt het MEVS-decreet en betreft het tweede deel van een tweeluik, waarvan ik het eerste luik, 
‘het Antidopingdecreet’, reeds realiseerde. Het nieuwe decreet voorziet in een vernieuwde 
beleidsstrategie inzake gezond én ethisch sporten. De bedoeling is om het beleid vorm te geven  in 
één kaderdecreet dat tot doel heeft om in te zetten op responsabilisering, stimulering en 
ondersteuning van de sportsector, en pas in tweede instantie over te gaan tot een sturende en 
controlerende aanpak. Ik wil aldus de nadruk leggen op stimulerende maatregelen, een goede 
omkadering en bewustmaking, met de mogelijkheid om dit te verbinden met subsidiëring.  
 
3.1.2. Prognose 2014 
 
De campagne ‘Ik sport slim’ zal ook in 2014 verdergezet worden, met een belangrijke rol voor de 
website Gezond Sporten (www.gezondsporten.be), maar evenzeer de website Dopinglijn 
(www.dopinglijn.be). 
 
In 2014 zal de nieuwe regelgeving met betrekking tot gezond en ethisch sporten in de praktijk 
gebracht worden en uitvoerig gecommuniceerd worden aan de stakeholders. Ik zal in het voorjaar 
een GES-dag organiseren met inhoudelijke en praktijkgerichte workshops om de brede sportsector te 
informeren en te ondersteunen.  
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 In 2013 werd het Antidopingdecreet en het uitvoeringsbesluit verder in praktijk gebracht. De 
sportfederaties werden door NADO Vlaanderen geïnformeerd over de praktische gevolgen en 
aandachtspunten van deze regelgeving. Bijkomend vond in juni een hoorzitting plaats in de 
Commissie Sport van het Vlaams Parlement. Vertegenwoordigers vanuit justitie, het Docolab, de 
disciplinaire commissie voor niet-elitesporters, de NADO en het Vlaams Dopingtribunaal gaven een 
overzicht van de stand van zaken op het vlak van de dopingbestrijding in Vlaanderen. 
 
NADO Vlaanderen stond in voor meer dan 2.000 dopingcontroles, zowel binnen als buiten 
wedstrijdverband. De statistieken over het aantal controles en dopingpraktijken per sporttak zijn 
steeds raadpleegbaar via de Dopinglijn. De nieuwe regelgeving in verband met het biologisch 
paspoort is een grote stap voorwaarts, aangezien dit internationaal immers een steeds belangrijkere 
rol speelt in de bestrijding van dopinggebruik bij elitesporters. Het aantal bloedcontroles werd dan 
ook opgevoerd. Daarnaast werd en wordt de samenwerking met de politie en het parket verbeterd, 
bijvoorbeeld via informatiedeling of gerichte dopingcontroles in fitnesscentra. 
 
In de strijd tegen doping krijgen preventie, sensibilisering en communicatie over de gevaren van 
doping een steeds belangrijkere rol. De Dopinglijn speelt hierin reeds vele jaren een prioritaire rol. 
Daarnaast wordt ook ingezet op het rechtstreeks sensibiliseren van trainers, onder meer door te 
voorzien in een module rond dopingpreventie en de rol van de trainer in het algemeen gedeelte van 
de VTS-cursus ‘Trainer B’.  
 
3.2.2. Prognose 2014 
 
De nieuwe Code van het WADA dient, na goedkeuring in november 2013, geïmplementeerd te 
worden via het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Antidopingdecreet en het 
bijhorende uitvoeringsbesluit (zie ook 8.1.2. – WADA). Dit voorbereidend traject zal snel na de 
definitieve goedkeuring opgestart worden. 
 
 

3.3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening voorkomen 
 
3.3.1. Realisaties 2013 
 
Het testen op geschiktheid of sportmedisch onderzoek werd in een aparte pijler opgenomen in het 
Actieplan Gezond Sporten. Er was immers een belangrijke inhaalbeweging nodig, voornamelijk naar 
de breedtesporter toe. De Vlaamse Sport – en Keuringsartsen hebben verder gewerkt aan het 
sportmedisch geschiktheidsonderzoek.   Dit omvat diverse sportmedische aspecten (niet alleen 
cardiale, maar ook pneumologische of orthopedische) die relevant kunnen zijn voor een sporter. Het 
onderzoek is aangepast aan de leeftijd, de gekozen sport en het beoogde inspanningsniveau. Er 
wordt gewerkt met een online vragenlijst die de individuele sporter een advies geeft of een 
sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht moet 
worden.  
  
De derde pijler van het Actieplan Gezond Sporten bestaat uit initiatieven om de adviesverlening aan 
sporters te verruimen en te optimaliseren. Er lopen twee proefprojecten waarin strategieën uitgetest 
worden om sporten bij mensen met een gezondheidsbeperking te ondersteunen.  
Het project ‘AS en MS in beweging’ heeft tot doel personen met ankyloserende spondylitis of de 
ziekte van Bechterew (AS) en multiple sclerose (MS) aan te zetten om meer te bewegen, medisch 
verantwoord te sporten en sportmedisch te begeleiden naar een bepaalde sportieve doelstelling. Om 
dit te bereiken worden volgende hulpmiddelen aangereikt: een breder activeringsprogramma dat 
buiten het klassieke medisch denken plaatsvindt, een netwerk van beweeg-sportcoaches, sportclubs 
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3.2. Naar een efficiënte dopingbestrijding 
 
3.2.1. Realisaties 2013 
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en sportactoren specifiek opgeleid in de beweeg- en sportbegeleiding van patiënten met AS en een 
multidisciplinaire opleiding voor de beweeg- en sportbegeleider. Dit alles moet leiden tot een hogere 
levenskwaliteit en een gezondere levensstijl van de AS-patiënt.  
 
Het project ‘Transplantoux’ wil hetzelfde realiseren bij personen met een orgaantransplantatie. Een 
groep van patiënten werd gedurende zes maanden voorbereid om de Mont Ventoux te beklimmen. 
Op 22 juni 2013 was er het evenement, de beklimming van de Mont Ventoux, waaraan 61 sporters 
met een transplantatie  deelnamen. Door de ondersteuning van dit project is  de organisatiestructuur 
van Transplantoux geoptimaliseerd met de oprichting van het Transplantouxfonds. Via dit fonds 
gebeurt wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een dergelijk geïndividualiseerd 
trainingsprogramma op de duurzame verbetering van fysieke activiteit na orgaantransplantatie. Om 
het project stevig te verankeren in een professioneel uitgebouwde structuur is er een samenwerking 
opgebouwd met twee partners: de Bakala Academy, een onderzoeks- en testcentrum voor 
onderzoek, innovatie en onderwijs in de sport, en de vzw Sporta.  
 
Ook de risicovechtsporten kregen bijzondere aandacht. Onder de vleugels van VSF is het 
Risicovechtsportplatform Vlaanderen opgericht om de risicovechtsportfederaties op het terrein te 
adviseren en te begeleiden om de generieke richtlijnen voor het organiseren van risicovechtsporten 
in te voeren. Het platform vormt het aanspreekpunt voor deze federaties en verenigingen. De 
belangrijke communicatierol van het Risicovechtsportplatform wordt ondersteund door een website 
(www.vechtsportplatform.be). Via focusgroepen en individuele begeleidingstrajecten voor federaties 
worden prioritair medische opvolging en omkadering en vorming aangepakt, onder meer door het 
opstellen van een gegevensbank en generiek wedstrijdboekje en door het aanreiken van een concept 
voor een overkoepelende medische commissie. 
 
3.3.2. Prognose 2014 
 
In samenspraak met de sportfederaties zal het sportmedisch onderzoek verder verfijnd worden met 
sportspecifieke modules en met een topsportmodule voor getalenteerde sporters en topsporters. Er 
wordt een systeem voor dataverwerking uitgewerkt dat zal toelaten om enerzijds het protocol te 
evalueren en bij te werken, en anderzijds mogelijke associaties te kunnen leggen tussen bepaalde 
meetwaarden en afwijkingen of blessures die in de loop van de sportparticipatie optreden.  
 
Ik plan ook nog een studie om de directe en indirecte kosten van sportgerelateerde morbiditeit en 
mortaliteit te berekenen, zodat het beleid een beeld krijgt van de impact van deze kosten op het 
gezondheidsbudget en op de economie (bv. werkverlet).  
 
De projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking ‘AS MS in beweging’ en ‘Transplantoux’ 
zullen geëvalueerd worden met het oog op een eventuele uitrol in Vlaanderen. Op basis van deze 
ontwikkelde methodiek wil ik bekijken welke bijkomende doelgroep met een gezondheidsbeperking 
nog ondersteund kan worden.  
 
Daarnaast zullen er ook nog initiatieven komen op het vlak van preventie, EHBO of reanimatie, in 
afstemming met mijn collega minister bevoegd voor gezondheid. 
 
In 2014 moet de bijdrage van het Risicovechtsportplatform in de praktijk merkbaar zijn, waarbij de 
focus zal liggen op medische opvolging van kampers. Het platform zal aan de federaties en 
verenigingen van risicovechtsporten tools aanreiken om de implementatie van de generieke 
richtlijnen te vereenvoudigen. Als aanspreekpunt zal het platform bijdragen tot een betere structuur 
en organisatie van de risicovechtsportsector. Op termijn zal dit een positief effect hebben op de 
gezondheid van deze sporters en op het imago van deze sport. 
 

V L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 134



 32 

Het inwerkingtreden van het nieuwe GES-decreet zal opportuniteiten scheppen om het beleid rond 
en de aandacht voor gezond sporten breder te verspreiden. 

 

3.4. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness 
 
3.4.1. Realisaties 2013 
 
De samenwerking met De FitnessOrganisatie vzw verloopt zeer goed. Onder impuls van de 
bewustmaking van en de samenwerking met de fitnesssector, heeft De FitnessOrganisatie een plan 
klaar om enerzijds de excessen in de sector aan te pakken, en anderzijds het gezondheids- en 
antidopingbeleid in fitnessclubs positief te beïnvloeden. Met dit doel werd door De 
FitnessOrganisatie de reeds bestaande Fitcijn-campagne uitgebreid. 
 
3.4.2. Prognose 2014 
 
De Fitcijn-campagne zal klaar zijn om geïntegreerd te worden in de fitnessclubs en -centra. Concreet 
zal het gaan over een communicatieplatform voor informatie, educatie en sensibilisatie, een 
sensibiliseringscampagne met inbegrip van een vernieuwde antidoping-convenant en gedragscode, 
gepersonaliseerde antidopingcampagnes voor fitnessclubs, aandacht voor antidoping in opleidingen 
en bijscholingen voor fitnessbegeleiders, en het invoeren van een Fitcijn label. Er komt in 
samenwerking met De FitnessOrganisatie een bevraging naar het verband tussen het gebruik van 
legale voedingssupplementen en het gebruik van dopingproducten in de fitness-sector. 
 
 

3.5. Ethisch verantwoord sporten promoten 
 
3.5.1. Realisaties 2013 
 
Met dit beleidsthema wil ik een sportklimaat stimuleren waarin sport-ethische principes bewuster in 
missie, visie, beleid, doelstellingen en acties van de sportsector geplaatst worden, en waarin de 
integriteit van de sporter maximaal gewaarborgd wordt.  
 
In 2013 hebben de erkende sportfederaties een tweede maal gerapporteerd over de uitwerking en 
realisaties in het kader van het beleidsthema ethisch verantwoord sporten, in uitvoering van het 
MEVS-decreet. Via besluit van de Vlaamse Regering (21 december 2012) werden de thema’s 
bevestigd: de rechten van het kind, inclusie, respect voor diversiteit, fair-play, fysieke en psychische 
integriteit en solidariteit. De erkende sportfederaties hebben in hun beleidsplan voor de Olympiade 
2013-2016 een nieuw actieplan rond deze thema’s uitgewerkt. 
 
Het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw (ICES)  coördineerde verder de 
overheidsopdracht “verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met 
inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld”, waarvan de 
verschillende (onderzoeks)projecten lopende zijn. Op basis van de monitoring van de 
rapporteringsdocumenten en actieplannen werd in het najaar gericht en op maat ondersteuning 
geboden aan de sportfederaties, met een bijzondere aandacht voor de erkende, niet gesubsidieerde 
sportfederaties. Het deelproject van UG resulteerde onder meer in een brochure om 
sportclubbestuurders een houvast, inzichten en managementvaardigheden mee te geven naar een 
ethischer sportklimaat en -beleid, ingebed in het bestuurs- en managementniveau van de 
sportorganisatie. Daarnaast werden vanuit ICES een aantal aanbevelingen geformuleerd bij de 
voorbereiding van het GES-decreet. 
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Ik heb in 2013 bijzonder ingezet op het verder uitwerken en implementeren van sportspecifieke 
instrumenten, bewustmaking en communicatie rond het thema ‘lichamelijke en seksuele integriteit’, 
door via projectondersteuning aan ICES de uitwerking, implementatie en verdere begeleiding rond 
het Vlaggensysteem mogelijk te maken. 
Het Vlaggensysteem is een laagdrempelig, educatief instrument waarmee lichamelijk en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag beter ingeschat en beoordeeld kan worden door jongeren, trainers of 
bestuursleden. Hiermee worden  aanknopingspunten gelegd naar de instrumenten en de informatie 
die worden aangereikt in het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport, 
dat ik in 2012 liet ontwikkelen. Bij dit alles dient men uiteraard rekening te houden met het feit dat 
de helft van de sportclubs in Vlaanderen kleine clubs zijn, en dat de sportclubs draaien op vele 
vrijwilligers. Daarom heb ik aan ICES en VSF gevraagd om op basis van het Raamwerk een 
laagdrempelige en beknopte handleiding en infobrochure voor de sportclubs op te maken. Deze 
brochure bevat voor de (kleinere) sportclubs díe informatie en instrumenten waarmee ze snel 
stappen vooruit kunnen zetten en het thema toch een plaats kunnen geven in hun werking en 
sportbeleving.  
Op 27 februari 2013 werd het Vlaggensysteem 'Sport, een spel met grenzen' en de handleiding voor 
sportclubs voorgesteld aan de sportfederaties. Naar de provinciale en gemeentelijke sportdiensten 
gebeurde de communicatie vanaf het ISB-congres op 20 en 21 maart 2013. Daarnaast werd er op 
maat ingespeeld op vragen van sportorganisaties en verzorgde ICES, in samenspraak of 
samenwerking met andere sportorganisaties, in de loop het jaar een ruime waaier aan 
communicatie- en vormingsmomenten. Het ontwikkelde materiaal en de instrumenten zijn terug te 
vinden op de websites www.sportmetgrenzen.be en www.ethischsporten.be.  
 
3.5.2. Prognose 2014 
 
De door ICES gecoördineerde overheidsopdracht loopt eind juni 2014 af, en resulteert in een 
eindrapportage en beleids- en praktijkaanbevelingen vanuit de deelprojecten van KUL, UG, VUB en 
UA. 
 
Het inwerkingtreden van het GES-decreet zal opportuniteiten bieden om de aandacht voor ethisch 
sporten breder uit te dragen. Het nieuwe decreet zal de mogelijkheid bieden tot de erkenning en 
subsidiëring van een organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling, waar zowel het 
sportbeleid als de sportsector gebaat bij zijn. In navolging van de studiedag rond ethisch 
verantwoord sporten van 11 oktober 2012, zal ik in het voorjaar onder meer een ruimere GES-dag 
organiseren. Hiermee kan dan een aanzet genomen worden tot het overgaan naar of creëren van 
‘lerende netwerken’ (i.e. regelmatige bijeenkomsten van gelijkgestemde deelnemers of ‘peers’ rond 
kernthema’s die de deelnemers gezamenlijk aanbelangen teneinde de eigen prestaties in beleid en 
praktijk te verbeteren en tegelijkertijd via een collectieve inspanning aan kwaliteit te winnen), 
waarbij niet alleen het creëren van een netwerk van informele contacten en de uitwisseling van 
goede praktijken rond ethiek in de sport belangrijk is, maar ook dat er output gegenereerd wordt (bv. 
kwaliteitsstandaarden). 
 
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 Topsportactieplan Vlaanderen III wordt sterk ingezet op een beperkt aantal Olympische 
disciplines die als focussporten werden opgenomen in de nieuwe topsporttakkenlijst 2013-2016. De 
doelstellingen en resultaten van het Vlaams topsportbeleid zijn evenwel ruimer dan enkel de 
Olympische en Paralympische Spelen op zich. Ook de prestaties tijdens de grote internationale 
tornooien (Europese en wereldkampioenschappen) binnen de Olympische disciplines zijn belangrijke 
waardemeters. Een overzicht van de resultaatsdoelstellingen die per Olympiade door de erkende 
topsportfederaties worden weergegeven, vindt men terug in het corresponderende Topsport 
Actieplan Vlaanderen.  
 
De topsportindex is het instrument dat gehanteerd wordt om het topsportsucces van een land/regio 
te meten. Dit is een verzameling van de resultaatsindexen per sporttak voor alle behaalde medailles 
en finaleplaatsen (top-8) op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Wereldspelen, 
Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen voor seniors. Omdat verschillende 
internationale kampioenschappen om de twee of vier jaar plaatsvinden, kan men enkel vergelijken 
tussen corresponderende periodes. Zo kan een eerste jaar van een Olympiade enkel vergeleken 
worden met een eerste jaar van een andere Olympiade. 
  
Ter illustratie vindt u in onderstaande tabel 1 een vergelijking van de periodes januari-september van 
het eerste jaar uit de voorbije vier Olympiades. 
 
Tabel 1: overzicht topsportindex in vergelijkbare periodes tijdens de laatste vier Olympiades 

Olympiade Athene 
01/01/2001-
30/09/2001 

Peking 
01/01/2005-
30/09/2005 

Londen 
01/01/2009-
30/09/2009 

Rio de Janeiro 
01/01/2013-
30/09/2013 

Score 
topsportindex 

110,0 90,4 78,0 103,1 

 
In tabel 1 blijkt duidelijk dat er na het topjaar bij de start van de Olympiade richting Athene een 
terugval werd vastgesteld van de topsportindex in de vergelijkbare periodes. Deze terugval lijkt nu 
een halt te zijn toegeroepen met een herstel van de topsportindex in het startjaar van deze nieuwe 
Olympiade. Wanneer we de periode 2009-2012 (topsportindex = 479,7) progressief vergelijken met 
de periode 2010-2013 (topsportindex = 498,7) lijkt dit de positieve tendens te bevestigen. 
 
 

4.1. Het voeren van een Vlaams topsportbeleid via de uitvoering van het decreet op de 
sportfederaties 

 
4.1.1. Realisaties 2013 
 
De uitvoering van het decreet op de sportfederaties berust voor het topsportbeleid op 4 pijlers 
waarin de Vlaamse overheid investeert. In onderstaande tabel ziet u hoe de middelen werden 
aangewend voor deze 4 decretale pijlers.  
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Tabel 2: Overzicht investeringen in de 4 decretale pijlers 

 IW TSS WK-EK-WB OS-PS-WS 

Investeringen 2013 € 5.665.000 € 2.420.000 € 240.000 € 575.000 
# federaties 2013 24 sportfederaties 15 sportfederaties 

in 6 
topsportscholen 

8 sportfederaties 16 sportfederaties 
en het BOIC 

Investeringen 2014 € 5.665.000 Nog te bepalen Nog te bepalen € 575.000 
# federaties 2014 24 sportfederaties Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen 
Legende: 

 IW: Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor  voorbereiding en deelname aan 
internationale wedstrijden 

 TSS: Aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor topsportscholen 

 WK-EK-WB: aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor de organisatie van WK, EK 
en WB in Vlaanderen 

 OS-PS-WS: aanvullende subsidies aan Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname 
van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympische Spelen en het 
Europees Jeugd Olympisch Festival 

 
  
Voor het schooljaar 2012-2013 kregen 908 leerlingen/topsporters in het secundair onderwijs een 
topsportstatuut. Hiervan werden er 688 ingeschreven in een topsportschool, allen aangesloten bij 
een erkende Vlaamse unisportfederatie. Daarnaast werden 126 attesten topsportbelofte (lager 
onderwijs) toegekend aan leerlingen/topsporters uit de sporttakken gymnastiek (99) en tennis (27).  
De beleidsaanbevelingen in het evaluatierapport met betrekking tot de Vlaamse topsportscholen 
werden in 2013 verder geïmplementeerd. Zo werden door de selectiecommissie bijvoorbeeld geen 
topsportstatuten meer toegekend aan getalenteerde jongeren in sporttakken waarvoor een 
uitdoofscenario van (bepaalde graden in) de topsportschool is goedgekeurd en waarvoor enkel een 
alternatief scenario voor talentontwikkeling buiten de topsportschool operationeel is. 
In 2013 werd een flexibel leertraject naast de topsportschool ingevoerd. Hiervoor werd voor een 
proefperiode van twee schooljaren (2013-2014 en 2014-2015) een nieuw flexibel traject gecreëerd, 
dat de werknaam topsportstatuut ‘F’ (‘flexibel’) meekrijgt, in navolging van de ‘A’, ‘B’ en ‘Belofte’-
topsportstatuten. In dit pilootproject werden de sporttakken tennis en voetbal opgenomen. 
 
4.1.2. Prognose 2014 
 
Voor wat de vier bovenstaande pijlers betreft, kan je de reeds gekende decretale middelen voor 
2014 terugvinden in tabel 2. De nog te bepalen bedragen zullen vastgelegd worden in januari 2014, 
nadat Bloso mij een advies voorlegt op basis van de analyse van de jaaractieplannen voor topsport 
van de erkende topsportfederaties.  
 
De opvolging van de beleidsaanbevelingen uit het evaluatierapport van de topsportscholen blijft de 
leidraad bij de toekenning van de subsidies met betrekking tot de topsportscholen. Op het einde van 
het schooljaar 2013-2014 zal een eerste evaluatie gemaakt worden van het pilootproject 
topsportstatuut ‘F’ (‘flexibel’ traject). 
 
Voor de pijler ‘OS-WS-PS’ wordt in 2014 een behoud van het krediet van 575.000 euro voorgesteld. 
175.000 euro zal worden toegekend aan de unisportfederaties in functie van de specifieke noden 
voor de voorbereiding van hun topsporters en er zal maximaal 400.000 euro toegekend worden aan 
het BOIC ter vergoeding van gedragen kosten voor Vlaamse topsporters voor deelname aan de 
multidisciplinaire stages (Vittel/Mulhouse/Lanzarote) en aan de Youth Olympic Games (Nanjing). 
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4.2. Uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) en III (2013-2016) via 

de Vlaamse werkingsmiddelen Topsport 
 
Na intensief en meervoudig overleg in een aantal specifieke werkgroepen heb ik op 3 december 
2012, onder eindredactie van de Taskforce Topsport en na advies van de Stuurgroep Topsport, het 
Topsportactieplan Vlaanderen III voor de Olympiade 2013-2016 goedgekeurd.  Op enkele 
speerpunten uit het vorige TSAV II, zoals  paralympische sporten en Olympische ploegsporten, zal ik 
blijven inzetten. Daarnaast leg ik ook een aantal nieuwe klemtonen in het TSAV III, door duidelijker te 
focussen op een aantal sporten en te streven naar centralisatie op het vlak van expertise en 
infrastructuur. 
 
4.2.1. Realisaties 2013 
 
Eén-loket functie Bloso 
Bloso is voorzitter van de Taskforce Topsport (Bloso, kabinet Sport, Departement CJSM, VSF en 
BOIC), die een adviserende stem heeft in de besteding van alle topsportkredieten, ongeacht hun 
allocatie. Bloso is zo het enige front-office voor het topsportbeleid in Vlaanderen. Intussen werken 
we stap voor stap verder aan de integratie van de back-offices. Zo werden onder meer de middelen 
voor topsport en wetenschap overgeheveld van het Departement CJSM naar het Bloso en worden 
ook alle adviezen inzake evenementen van Topsport Vlaanderen aan de Taskforce voorgelegd. Op 
deze manier is er een duidelijk afgebakende organisatiestructuur, waarbij Bloso de één-loketfunctie 
voor Topsport vervult. 
 
Strategische keuzes in de financiële ondersteuning van de Vlaamse topsportfederaties 
De hoofddoelstellingen voor de Olympiade 2013-2016 werden vastgelegd: het behalen van medailles 
en finales (top-8) op Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen 
in Olympische disciplines en medailles op Wereldkampioenschappen en Paralympische Spelen in 
Paralympische disciplines. Om de doelstellingen 2013-2016 te kunnen behalen werd de strategische 
beslissing genomen om hoofdzakelijk binnen de groep van Olympische disciplines te investeren:  1) 
op structurele wijze in een beperkt aantal (10) focussporten (categorie 1 Vlaamse 
topsporttakkenlijst) en 2) ad hoc in een aantal ‘windows of opportunity’ (topsporters met 
slaagkansen, die evenwel geen deel uitmaken van een structureel ondersteunde Vlaamse 
topsportfederatie). 
De noden zullen per sporttak en per Olympiade holistisch bepaald worden aan de hand van de 
doelstellingen en voorgestelde werking en omkadering in het beleidsplan 2013-2016 van de 
respectieve topsportfederatie en de toe te kennen middelen zullen hierop worden afgestemd. 
 
Noodzaak van een overlegmodel en samenwerking tussen alle topsportactoren, rekening houdend 
met de internationale organisatie van topsport 
 

a. Een goed overlegmodel voor Topsport 
In 2013 werd het overleg tussen de gemeenschappen (kabinetten Sport) en het BOIC voortgezet in 
functie van 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. 
 

b. Samenwerking binnen Vlaanderen 
De Stuurgroep Topsport werd in 2013 opnieuw samengesteld voor de Olympiade 2013-2016 en 
ingezet voor een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III 
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(2013-2016). Ze verleende advies aan mij als minister van sport inzake strategische beleidskwesties 
met betrekking tot topsport.  
De Taskforce Topsport (Bloso, kabinet Sport, Departement CJSM, VSF en BOIC) werd eveneens 
opnieuw samengesteld voor de Olympiade 2013-2016 en bleef het coördinerend overlegorgaan met 
betrekking tot concrete topsportdossiers.  
 
 
Professionalisering van de topsportfederaties 
Teneinde competente coördinatoren met relevante topsportervaring te kunnen aantrekken of te 
behouden en de autonome werking van de topsportcel binnen een sportfederatie te bevorderen, 
werd in 2013 een pilootproject ‘Pool van High Performance Managers’ opgestart. Dit pilootproject is 
gericht op de verdere professionalisering van de coördinatie en het management van de 
topsportfederaties in de focussporten. Zowel hockey (toegekend) als judo (uitgesteld) stelden in 
2013 een kandidaat voor. 
De werking van de topsportcommissies (prioritair inzake de 10 focussporten en G-topsport) werd 
geïntensifieerd. Bovendien werd in elk van deze topsportcommissies een vertegenwoordiger van 
Bloso opgenomen met een antennefunctie voor de Vlaamse overheid. 
 
Behoud en verdere uitbouw van de Pool van de Toptrainers  
In 2013 (situatie op 31/07/2013) werd de aanstelling en financiering van 22 binnenlandse en 
buitenlandse toptrainers gerealiseerd. Deze 22 toptrainers besloegen in totaal 17,25 VTE.  
 
21 toptrainers werden aangesteld in functie van de voorbereiding van Vlaamse topsporters op 
selectie en deelname aan de Olympische Spelen van 2016. Eén toptrainer is aangesteld in functie van 
de voorbereiding van Vlaamse snowboarders op de Olympische winterspelen van 2014.  
Voor een detailoverzicht verwijs ik u graag door naar www.bloso.be/topsport. 
 
Behoud en verdere uitbreiding van de Pool van Jeugdtrainers Topsport 
Conform de criteria uit het Topsportactieplan Vlaanderen III werden 59 voltijdse of deeltijdse 
Jeugdtrainers Topsport in 2013 in de Vlaamse topsportfederaties aangesteld en gefinancierd. 
In totaal werden hiervoor 22,67 VTE opgenomen. Voor een detailoverzicht per sporttak verwijs ik u 
graag door naar www.bloso.be/topsport. 
 
Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch en bestuurlijk kader van de 
topsportfederaties 
De intensieve begeleiding van jonge, toekomstige topsporters (8 tot 23 jaar) vergt een specifieke, 
bijkomende kennis inzake sociale vaardigheden, fysieke en emotionele belastbaarheid en 
multi/interdisciplinaire omkadering, die niet of nauwelijks aan bod komt in de VTS-opleidingen 
‘Trainer A’. De deskundigheid van de Trainer A dient daarom aangevuld te worden met competenties 
inzake specifieke aspecten van trainingsbegeleiding bij toekomstige topsporters. Sinds 2011 worden 
deze aspecten aangeboden in een sporttak overschrijdende module ‘Jeugdtrainer Topsport’, die 
openstaat voor alle Trainers A in de verschillende sporttakken, maar aanbevolen wordt voor huidige 
en toekomstige Jeugdtrainers Topsport. Eind 2012 werd de module ‘Jeugdtrainer Topsport’ 
geëvalueerd in functie van de opleidingen vanaf 2013. 
Voor het professionaliseren van de sportkaderopleiding door de Vlaamse Trainersschool, dient ook 
de aansturing per sporttak (in eerste instantie uitsluitend voor de focussporten) door de Directeur 
Sportkaderopleiding (DSKO) geprofessionaliseerd te worden. In 2013 (situatie op 31/07/2013) 
werden een voltijdse DSKO (tennis) en twee halftijdse DSKO’s (gymnastiek en wielrennen) aangesteld 
vanaf 1 juli 2013. 
In 2013 werd een sporttak overschrijdende vormingscoördinator Topsport op de afdeling Topsport 
van Bloso aangesteld. Deze persoon zorgt, in samenspraak met de topsportfederatie (categorie 1), 
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per topsporttrainer voor de uitwerking en opvolging van een geïndividualiseerd topsportspecifiek 
vormingstraject van internationaal niveau.  
 
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 overeenkomst tussen de ministers van Sport van de Gemeenschappen, het BOIC en de federale 
overheid inzake het project ‘Be Gold’ loopt tot eind 2013. Het project zorgde voor extra middelen en 
een noodzakelijke coördinatie en samenwerking inzake omkadering van de beste jongeren, en is voor 
tal van sportfederaties bepalend geworden voor de topsportwerking op middellange termijn. Gezien 
het belang en de noodzaak van een dit project zal ik stappen ondernemen om het project te kunnen 
continueren en het budget van de Nationale Loterij te bestendigen. 
 
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentontwikkeling in en/of buiten de 
topsportschool 
In 2013 werd een flexibel leertraject naast de topsportschool ingevoerd. Hiervoor werd voor een 
proefperiode van twee schooljaren (2013-2014 en 2014-2015) een nieuw flexibel traject gecreëerd, 
dat de werknaam topsportstatuut ‘F’ (‘flexibel’) meekrijgt, in navolging van de ‘A’, ‘B’ en ‘Belofte’-
topsportstatuten. In dit pilootproject werden de sporttakken tennis en voetbal opgenomen. 
De beleidsaanbevelingen in het evaluatierapport met betrekking tot de Vlaamse topsportscholen 
werden in 2013 verder gerealiseerd. 
 
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: topsport en 
hoger onderwijs – Bloso-topsportstudentenproject hoger onderwijs  
In het academiejaar 2012-2013 werden 12 topsporters/studenten opgenomen en deeltijds 
tewerkgesteld in het Bloso-topsportstudentenproject Hoger Onderwijs. Door een aanpassing van de 
financieringswijze van de topsporters/studenten volgens leeftijd werd de structuur en de invulling 
van het project beter afgestemd op de noden van de individuele topsporters/studenten. Tot 21 jaar 
kunnen topsporters/studenten een onkostenvergoeding genieten, vanaf 21 jaar kunnen zij een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst aangaan met Bloso. In beide gevallen dient uiteraard aan de strenge 
instapcriteria voldaan te worden. 
 
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: 
tewerkstellingsprojecten topsport 
In 2013 (situatie op 31/07/2013) werden in het Bloso-tewerkstellingsproject 29 Vlaamse topsporters 
opgenomen. Voor de wielerploegen en Atletiek Vlaanderen waren bij het Departement CJSM 41 
(voltijdse en deeltijdse) tewerkstellingscontracten lopende (36,4 VTE – situatie op 23/08/2013).   
 
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 2013 integraal binnen Bloso voortgezet. 
Uitsluitend topsporters/studenten uit de tien focussporten komen in aanmerking voor individuele 
carrièrebegeleiding topsport. Voorts werd het aantal te begeleiden topsporters/studenten per 
topsportfederatie beperkt tot maximaal twee en zullen de topsporters/studenten die sinds 2011 zijn 
opgenomen in carrièrebegeleiding topsport doorstromen naar e-coaching. 
De werking van Carrièrebegeleiding Topsport inzake de combinatie topsport en studie werd 
afgestemd op de aanpassing van het ‘Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs’.  
Het project ‘Topsportloopbaan +18’ werd opgestart in samenwerking met VDAB met als doel de 
combinatie topsport en werk en het anticiperen op de na-topsportcarrière te ondersteunen. 
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Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport 
Op het vlak van investeringen voor topsporttrainingsinfrastructuur wordt rekening gehouden met de 
strategische pijlers focus en centralisatie. Er wordt ingezet op een topsportdriehoek in Vlaanderen in 
de steden Gent, Antwerpen en Leuven en dit prioritair voor de tien focussporten uit categorie 1 van 
de topsporttakkenlijst. Bovendien moet er gestreefd worden naar een één-campusmodel per 
sporttak. Meer info over deze investeringen vind je in hoofdstuk 6 (6.4.1). 
 
Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport 
In 2013 werd, aanvullend op de subsidies topsport, en na advies van de adviescommissie Topsport en 
Wetenschap, 683.500 euro ad hoc gefinancierd aan 16 Vlaamse topsportfederaties voor de uitbouw 
van interdisciplinaire, sportwetenschappelijke, medisch-paramedische begeleidingsprojecten. De 
aannemingsovereenkomsten en werkingsbudgetten van zelfstandige experts werden gefinancierd 
voor een bedrag van 698.000 euro.  
De ondersteuning van de wetenschappelijke begeleiding inzake Topsport werd  integraal 
gecoördineerd door één voltijds expert, verankerd binnen Bloso.  
De toepassing van wetenschappelijke kennis in topsportprogramma’s gebeurt door de inzet van 
wetenschappelijk opgeleide experts in het veld, de zogenaamde ‘embedded scientists’. Deze voeren 
het voorbereidend werk uit op het terrein, contacteren en engageren domeinexperts, zijn 
verantwoordelijk voor interdisciplinair overleg, en staan de trainers bij in het toepassen van de 
wetenschappelijke begeleiding in de praktijk. 
Voor ieder kennisdomein (sportmedische en paramedische begeleiding, sportpsychologische 
begeleiding, coaching, sporttechnologie en innovatie, sportbiomechanica en bewegingsanalyse, 
kracht- en houdingstraining en fysiologische en voedingsbegeleiding) wordt in het najaar 2013 op 
basis van de beoordeelde kandidaturen een coördinerende expert aangesteld, via een 
aannemingsovereenkomst met Bloso. De coördinerende expert per kennisdomein superviseert de 
domeinspecifieke werking in de topsportfederaties, verenigt de vakexperts in een overlegplatform, 
en geeft de kennis door aan de ‘embedded scientists’ en de ‘in service topsporttrainers’ (o.a. via 
bijscholingen).  
In het najaar 2013 kunnen maximaal drie Vlaamse leerstoelen Topsport worden toegekend na 
evaluatie van de ingediende kandidaturen. De Vlaamse leerstoel Topsport dient een aantrekkings- en 
groeipool te zijn voor een vernieuwende topsportrelevante onderzoekslijn, die kan uitmonden in het 
vergroten en bestendigen van relevante topsportwetenschappelijke kennis ten behoeve van de 
Vlaamse topsporters. Voor iedere Vlaamse leerstoel Topsport (maximaal 7 in de Olympiade Rio 2016) 
wordt een jaarlijks maximumbedrag van 100.000 euro voorzien (toekenning per Olympiade met een 
resultaatsverbintenis). 
 
Organisatie van topsportevenementen 
Via de decretale subsidie van topsportevenementen in 2013 werden 18 organisatie in Vlaanderen 
van een WK, EK of wereldbekerwedstrijd (WB) in acht sporttakken van de Vlaamse 
topsporttakkenlijst ondersteund. 
De criterialijst voor evenementen van Topsport Vlaanderen werd aangescherpt 
(www.topsportvlaanderen.be/ondersteuning-topsportevenementen) 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, kwamen in aanmerking. In 
2013 werden 33 evenementen van sporten uit de topsporttakkenlijst, 16 evenementen van sporten 
uit de sporttakkenlijst en 3 G-sportevenementen ondersteund. 
De Taskforce Topsport heeft in 2013 trimestrieel de aanvraagdossiers voor de ondersteuning van 
topsportevenementen behandeld en ervoor gezorgd dat de toekenning van de subsidies door de 
verschillende bevoegde instanties complementair zijn. Minstens 75% van de beschikbare kredieten 
voor ondersteuning van topsportevenementen werd voorbehouden voor de ondersteuning van 
topsportcompetities (sportcompetities van internationaal niveau in een sporttak die opgenomen is 
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Olympische ploegsporten 
Voor iedere Olympische ploegsport in het Vlaams topsportbeleid dient het behalen van een top-8 
plaats op Europese kampioenschappen als minimale resultaatsdoelstelling vooropgesteld te worden. 
Steeds dient sporttakspecifiek bekeken te worden welk het realistische ontwikkelingstraject is in de 
opbouw naar deelnames aan Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en 
Olympische Spelen. De finaliteit van de Olympische ploegsporten dient te liggen op het behalen van 
een top-8 plaats op de Olympische Spelen.  
Volgende Olympische ploegsporten werden in de Vlaamse topsporttakkenlijst 2013-2016 
opgenomen: hockey en volleybal in categorie 1, basketbal en voetbal in categorie 2, korfbal 
(Wereldspelen) bleef behouden in categorie 4.  
De toegekende middelen worden per sporttak gekoppeld aan 8 duidelijk omschreven 
basisvoorwaarden die zijn opgenomen in het Topsport Actieplan Vlaanderen III. 
 
Paralympische sporten  
Parantee vzw heeft als doelstelling om acht medailles te behalen op de Paralympische Spelen in Rio 
2016. Via een topsportsubsidie van 350.000 euro werden de topsporters in hun voorbereiding en 
deelname aan internationale wedstrijden ondersteund, en werd de aanstelling van twee voltijdse 
topsportmedewerkers voor Parantee vzw gerealiseerd: een coördinator topsport en een 
teamsportcoördinator. Bovenop de decretale subsidies topsport werden extra middelen voorzien  
ten aanzien van Parantee vzw voor de aanstelling van drie VTE topsporttrainers en een 
sportwetenschappelijk begeleidingsproject. 
 
De Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen 
Ik heb in 2013 verder ingezet op de Vlaamse wielerteams en Atletiek Vlaanderen en heb de verdere 
integratie van de ploegen in de werking van de topsportfederaties aangemoedigd. Het 
beloftenproject van Atletiek Vlaanderen werd verder ondersteund, rekening houdend met de 
sportieve doelstellingen van de Vlaamse Atletiekliga.  
De sportieve doelstellingen van de wielerploeg ‘Topsport Vlaanderen - Baloise’ werden in lijn 
gebracht met het sportieve beleid van Wielerbond Vlaanderen en werden positief geëvalueerd door 
de Task Force Topsport. Beide projecten bieden de mogelijkheid aan beloftevolle atleten om zich 
binnen een goede structuur en omkadering te ontwikkelen. Verschillende renners zijn op deze 
manier kunnen doorstromen naar het ‘World Tour’ niveau. 
Wielerbond Vlaanderen tekende in 2013 een duidelijke visie en structuur uit betreffende het 
dameswielrennen voor de rest van de Olympiade 2013-2016. De visie en doelstellingen van de 
dameswielerploeg ‘Topsport Vlaanderen’ werden op deze van ‘Wielerbond Vlaanderen’ afgestemd. 
Het team zal bijdragen tot het behalen van de sportieve doelstellingen van Wielerbond Vlaanderen, 
waarbij op korte termijn (OS Rio 2016) het pistewielrennen prioritair is.  
 
Visibiliteit voor Vlaanderen via het logo Topsport Vlaanderen 
Het promotiemateriaal en het logo van Topsport Vlaanderen waren prominent aanwezig tijdens 
topsportevenementen die ondersteund werden door de Vlaamse overheid (zie ook 7.4 en 8.3). 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 onder meer de reglementaire bepalingen en 
logistieke mogelijkheden (kledij, materiaal...) in de betrokken sporttak.  
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 De uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III zal in 2014 worden verder gezet met 
onderstaande accenten. 
 
Pool van Toptrainers 
In functie van de evaluatiegesprekken met de betrokken trainers van de Pool van Toptrainers, hun 
topsporters en topsportfederaties zal worden beslist om contracten al dan niet te bestendigen of 
nieuwe contracten af te sluiten/te financieren. 
Belangrijke evaluatiecriteria zijn onder meer de reeds behaalde tussentijdse doelstellingen, de kans 
op succes, de expertise van de trainer en de  kwaliteit van het trainings- en wedstrijdprogramma. 
Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) streeft in 2014 naar de aanstelling van 25 VTE 
toptrainers. 
 
Pool van Jeugdtrainers Topsport 
De Pool van Jeugdtrainers Topsport is gericht op een betere begeleiding van jonge talenten bij de 
aanvang van hun topsportloopbaan of in de laatste fase voor zij elitesporter worden.  
Naar aanleiding van de evaluatiegesprekken met de betrokken topsportfederaties zal worden beslist 
om de financiering van de reeds bestaande contracten al dan niet te verlengen of nieuwe contracten 
af te sluiten. Het aantal trainers zal afhankelijk zijn van de kwaliteit/expertise en de kansen op 
succes. 
Het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016) streeft in 2014 naar de aanstelling van 25 VTE 
Jeugdtrainers Topsport. 
 
Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch en bestuurlijk kader van de 
topsportfederaties 
In 2014 wordt de aanvullende module ‘Jeugdtrainer Topsport’ geëvalueerd. Het Vlaams en/of 
Olympisch Coaches Platform dient verder uitgebouwd en afgestemd worden op de noden van de 
topsporttrainers. De verdere aanstelling van professionele DSKO’s zal in 2014 dienen te leiden tot 
een verdere professionalisering van de sportkaderopleiding door de Vlaamse Trainersschool. 
Met de verwachte aanstelling van zes ‘High Performance Managers’ (op voordracht van de 
topsportfederaties), via het pilootproject ‘Pool van High Performance Managers’, zal de coördinatie 
en het management van de topsportfederaties in de focussporten verder geprofessionaliseerd 
worden. 
 
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentdetectie 
Gezien het belang en de noodzaak van het gemeenschapsoverschrijdend project ‘Be Gold’ zal ik 
verdere stappen ondernemen om het project te kunnen continueren en het budget van de Nationale 
Loterij te bestendigen. 
 
Beleidsinitiatieven gericht op jongeren tot 18 jaar: talentontwikkeling in en/of buiten de 
topsportschool 
De beleidsaanbevelingen in het evaluatierapport van de Taskforce Topsport dienen door de 
betrokken topsportfederaties omgezet te worden in maatregelen in hun jaaractieplan Topsport. 
Begin 2014 zal ik opnieuw beslissingen ter zake nemen, rekening houdend met de mate waarin de 
beleidsaanbevelingen per sporttak effectief worden opgevolgd.   
Het flexibel leertraject naast de topsportschool (topsportstatuut ‘F’) zal in het schooljaar 2014-2015 
voor het tweede opeenvolgende jaar worden ingericht voor de sporttakken tennis en voetbal. Dit 
pilootproject zal in 2014 een eerste maal worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 
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In functie van de noodwendigheid en de kwaliteit van de aanvragen wordt in 2014 een stabilisering 
van het aantal topsporters/studenten verwacht in aanloop naar de Olympische Spelen 2016. Voor de 
Olympische ploegsporten zal naar ad hoc oplossingen gestreefd worden, kaderend in ploegprojecten 
met perspectief op Rio 2016.  
 
Beleidsinitiatieven gericht op beloftevolle jongeren en elitesporters vanaf 18 jaar: 
tewerkstellingsprojecten topsport 
In samenspraak met de Taskforce Topsport zullen de input- en outputcriteria voor Vlaamse 
topsporters over de diverse tewerkstellingsprojecten verder worden gelijkgeschakeld en afgestemd 
op de resultaatsdoelstellingen in mijn beleidsnota. 
 
Begeleiding van (potentiële) topsporters doorheen de ganse topsportloopbaan 
Zowel de individuele carrièrebegeleiding Topsport van de tewerkgestelde topsporters en de 
beloftevolle jongeren, als het pilootproject ‘Lerend netwerk’ (in samenwerking met VDAB) zullen in 
2014 worden voortgezet. 
 
Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor topsport 
Zie 6.4.2 
 
Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport 
De Taskforce Topsport/adviescommissie Topsport en Wetenschap zal er verder op toezien dat de 
sportwetenschappelijke en medisch/paramedische  projecten  volgens de geldende kwaliteitscriteria 
worden toegekend, rekening houdend met de betrokken topsportpopulatie en hun kansen op succes 
in de lopende en volgende Olympiade.  
In het kader van de optimalisering van de sportwetenschappelijke werking in de topsportfederaties 
worden de periodieke verslagen van de sportwetenschappelijke begeleidingsteams aan Bloso 
bezorgd.  
Voorts zal er een regelmatige evaluatie gebeuren van de sportwetenschappelijke 
onderzoeksprojecten (Vlaamse leerstoelen Topsport) met de Taskforce Topsport, teneinde de nodige 
garanties te krijgen dat de Vlaamse leerstoel Topsport effectief en efficiënt wordt ingevuld door de 
betrokken universiteit en de resultaatsverbintenis per leerstoel wordt behaald. Rekening houdend 
met de budgettaire ruimte, zullen in 2014 maximaal vijf Vlaamse leerstoelen Topsport worden 
toegekend. 
 
Organisatie van topsportevenementen 
De Taskforce Topsport zal ook in 2014 trimestrieel de aanvraagdossiers voor de ondersteuning van 
topsportevenementen behandelen en ervoor zorgen dat de toekenning van de subsidies door de 
verschillende bevoegde instanties complementair zijn. Topsportevenementen met een uitzonderlijk 
hoge kostprijs of bijzondere uitstraling zullen ad hoc besproken en indien nodig voorgelegd worden 
aan de Vlaamse Regering. 
De subsidiëring van topsportevenementen in Vlaanderen zal verder toegespitst worden op 1) het 
maximaliseren van de visibiliteit voor Vlaanderen via topsport en 2) het faciliteren van de 
slaagkansen van Vlaamse topsporters. 
 
Olympische ploegsporten 
Ploegsportprojecten met een traject dat uitzicht biedt op reële selectiekansen voor Rio 2016 zullen 
gericht ondersteund worden voor een volwaardig trainings- en wedstrijdprogramma, een 
professionele omkadering en loopbaanbegeleiding voor de drie generaties sporters (ervaren spelers, 
generatiespelers en jonge spelers).  
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Parantee vzw heeft als doelstelling om acht medailles te behalen op de Paralympische Spelen in Rio 
2016. De federatie zal jaarlijks één of meerdere prioriteiten voorop stellen inzake het maken van 
strategische keuzes in de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen voor de Paralympiade 2013-
2016. Parantee vzw zal hiervoor ook in 2014 ongeveer 4% van de Vlaamse topsportmiddelen 
ontvangen (inclusief alle subsidies Topsport, werkingsmiddelen Topsport, topsportpersoneel en 
topsporters onder contract). 
 
De Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen 
De Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen worden verder ondersteund, dewelke ook een 
belangrijke ambassadeursrol voor Vlaanderen vervullen.  De prioritaire opdracht  van deze projecten 
blijf natuurlijk wel de opleiding en doorstroom van beloftevolle, jonge wielrenners of atleten. De 
werking van alle Topsport Vlaanderen teams is vanaf 2014 ook volledig afgestemd op het 
topsportbeleid van de respectievelijke federatie. 
 
Visibiliteit voor Vlaanderen via het logo Topsport Vlaanderen 
Via gerichte ondersteuning van Topsportevenementen en topsporters die mede via het uitdragen 
van het logo Topsport Vlaanderen een ambassadeursrol opnemen, zal ik Vlaanderen blijven 
positioneren op de wereldkaart als een regio met een optimaal topsportklimaat. 
 
De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder de 
begrotingsartikels HB0/1HF-G-2-Z/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 2013 

 
Het vierde Vlaams akkoord voor de social profit sector (VIA4), afgesloten eind 2011, bepaalde ook 
mee het tewerkstellingsbeleid in de sportsector voor de periode 2012-2015.  
 
In 2013 werd, zoals afgesproken in het VIA4-akkoord,  het budget voor de verhoging van de 
eindejaarspremie voor de werknemers in de sector en het budget voor de organisatieondersteuning 
verder verhoogd. Concreet ging er 626.874euro naar de sportsector voor de verhoging van de 
eindejaarspremie voor alle werknemers in de social  profit.  Het totale budget dat in 2013 voor 
eindejaarspremie naar organisaties in de sportsector ging,  steeg hiermee tot 1.637.214 euro (VIA3 + 
VIA4). Met dit budget kon voor de 650,46 vte, werknemers tewerkgesteld in een organisatie in de 
sportsector en behorend tot het paritair comité 329, een subsidie voor de verhoging van de 
eindejaarspremie van 2.530,23 euro per vte voor reguliere werknemers en van 1.917,27 euro per vte 
voor gesco’s worden toegekend. 
 
De vereenvoudigde administratieve procedure zorgde daarbij voor meer efficiëntie en effectiviteit bij 
de uitvoering van de subsidiëring in het Departement CJSM. Maar vooral voor de gesubsidieerde 
organisaties leidde deze vereenvoudiging tot meer transparantie en duidelijkheid, zodat de middelen 
effectiever kunnen aangewend worden. Het nieuwe subsidieproces werd vertaald in een 
beheersovereenkomst met het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk. De sectorale 
uitwerking van de VIA-akkoorden gebeurde in nauw overleg met de werkgevers- en 
werkgeversorganisaties. 
 
De DAC-promotoren in de sportsector ontvingen in 2013 nog een subsidie voor de volledige 
verplichte loonlast van de vroegere DAC-werknemers.  
 
Na consultatie van de betrokken actoren, deskundigen en het werkveld werd in het najaar 2013 het 
nieuwe tewerkstellingsdecreet en het uitvoeringsbesluit gefinaliseerd. Dit decreet zet maximaal in op 
de professionalisering en tewerkstelling in de sportsector en voorziet tevens een decretale 
verankering van de subsidies voor organisaties die gewezen DAC-werknemers met verworven 
rechten tewerkstellen (zie 2.5). 
 
Om het aanstellen van professionele trainers en medewerkers in de sport verder te faciliteren en te 
stimuleren liep binnen Vlabus het pilootproject ‘officiële tewerkstelling in sportclubs’, waarbij binnen 
een sportclub of club overschrijdend, al dan niet door het combineren van verschillende taken, 
trainers minimaal halftijds aan de slag kunnen. Op die manier werd aan 27 trainers een volwaardige 
job aangeboden (zie 2.5).  
 
Verder werden in het kader van de tweede Vlaamse beleidsprioriteit van het nieuwe decreet lokaal 
sportbeleid door ISB voorbeeldfiches verspreid rond professionalisering van jeugdsportbegeleiders 
en jeugdsportcoördinatoren, en rond het aanstellen van coördinerende functies in sportclubs.  
 
Daarnaast heb ik een onderzoeksopdracht uitgeschreven voor het uitwerken van een specifiek 
statuut semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider. Het eindrapport van de VUB bevatte het in 
kaart brengen en formuleren van oplossingen voor de legistieke uitwerking van een semi-agoraal 
statuut voor de sportbegeleider en een eerste financiële raming van het potentieel ervan.  
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 De doelgroep voor dit nieuwe statuut ‘semi-agorale arbeid’ zijn de vele sportbegeleiders die naast 
hun hoofdberoep in hun vrije tijd het engagement opnemen om hun kennis en expertise in dienst te 
stellen van sporters. We spreken hier over trainers, jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters, 
juryleden, … Zij leveren prestaties in een gestructureerd verband, maar worden noodgedwongen als 
vrijwilligers aanzien, waardoor zij niet op een correcte manier voor deze prestaties kunnen verloond 
worden. Daarom werd in dit rapport een voorstel uitgewerkt waarin men uitgaat van het feit dat 
mensen in dit nieuwe statuut reeds een hoofdberoep hebben en waarbij de semi-agorale arbeid niet 
dient om in het levensonderhoud te voorzien, maar wel de kans biedt om deze mensen op een 
correcte manier te belonen voor de geleverde prestaties. 
 
Ik zal dit rapport overmaken aan de betrokken federale ministers om het debat op het federale 
niveau aan te wakkeren. 
 
5.1.2. Prognose 2014 
 
In 2014 zullen enerzijds de realisaties van de voorbije jaren verder worden geconsolideerd, 
anderzijds moet de toekomst worden voorbereid, meer concreet de nieuwe VIA-akkoorden vanaf 
2015. 
 
Op 1 januari 2014 gaat het nieuwe tewerkstellingsdecreet in de sportsector van start. Naast een 
verruiming van de decretale opdrachten van de erkende en gesubsidieerde organisatie (zie 2.5.2) is 
er via dit decreet ook een subsidieregeling uitgewerkt voor de gewezen DAC-werknemers met 
verworven rechten. In het decreet is een regeling opgenomen die aan de initiatieven in de 
sportsector, die gewezen DAC-werknemers met verworven rechten (i.e. werknemers die via een 
DAC-tewerkstellingsproject onafgebroken in dienst zijn bij dit initiatief sedert 31 december 2002 en 
waarvan de tewerkstelling is geregulariseerd) tewerkstellen, de verdere subsidiëring van de 
loonkosten voor die werknemers garandeert. 
 
Het pilootproject ‘officiële tewerkstelling in sportclubs’ van Vlabus werd door de sportclubs 
uitermate positief geëvalueerd, en werd nog tot juni 2014 verlengd. Daarna zal het project worden 
uitgerold binnen de werking van het nieuwe tewerkstellingsdecreet.  
 
Ik zal de resultaten van de studie semi-agorale arbeid voor de sportbegeleider blijvend onder de 
aandacht brengen. De bevindingen uit dit rapport zullen de Federale Regering hopelijk aanzetten om 
het statuut te concretiseren, zodat men in de toekomst in de (recreatieve) sportsector ook op het 
lokale niveau en in sportclubs in het bijzonder,  een correct personeelsbeleid kan voeren. Dit zou een 
ideaal middel zijn om de inspanningen die de sportsector de laatste jaren levert in functie van 
professionalisering en kwaliteitsverbetering te kunnen valoriseren en bestendigen. 
 
 

5.2. Opvolging van fiscaliteit in de sportsector 
 
5.2.1. Realisaties 2013 
 
Na de Europese machtiging van 22 januari 2013 aan België om de btw-vrijstelling van kleine 
ondernemingen te verhogen tot 25.000 euro, heb ik er bij mijn federale collega, de minister van 
Financiën, op aangedrongen om de verhoging van het huidige grensbedrag (5.580 euro) ook in de 
Belgische wetgeving te implementeren. 
 
5.2.2. Prognose 2014 
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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 begrotingsartikel 
HB0/1HC-X-2F/WT werking en toelagen – tewerkstellingsmaatregelen in de sociaal-culturele sector 
in uitvoering van VIA.  
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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 2013 
 
In 2013 heb ik verder geïnvesteerd in de renovatie en kwaliteitsverbetering van lokale 
sportinfrastructuur. Aan lokale besturen werd een impuls gegeven om te investeren in kwalitatieve 
sportvloeren die voldoen aan de Europese normen,  om er zo voor te zorgen dat mensen in hun 
onmiddellijke omgeving en in goede omstandigheden kunnen sporten. Op die manier werd ook 
bijgedragen tot de Vlaamse doelstellingen rond gezond sporten (letselpreventie).  
 
Ook in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan werd het voorbije jaar heel wat 
gerealiseerd. Zo werden de negen sporthallen van de eerste cluster opgeleverd en ter beschikking 
gesteld aan de verschillende lokale besturen. Nu start de beschikbaarheidsperiode van 30 jaar, 
waarin de private partner Democo-Denys, na het ontwerpen, bouwen en financieren, ook 
verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beschikbaar houden van de sportinfrastructuur.  
Daarnaast werd de opdracht ‘DBFM Eenvoudig Zwembad De Beeltjens Westerlo’ gegund aan ‘Sport 
en Recreatie Westerlo’. De bouw van het zwembad startte midden 2013. Het einde van de werken 
wordt verwacht in het najaar van 2014. 
Nog in 2013 werd gestart met de bouw van het ‘geïntegreerd provinciaal zwembadcomplex 
Olympiabad Brugge’ door ‘Sport en Recreatie Brugge’. Het einde van de werken is voorzien in het 
voorjaar van 2015. 
De multifunctionele sportcentra Aalst, Halle en Hoogstraten zullen nog dit najaar worden gegund.  
Voor het multifunctioneel sportcentrum Lanaken werden in april 2013 de eerste offertes ontvangen.  
 
Omdat er nog een grote nood is aan kunstgrasvelden en gezien de positieve evaluatie van de vorige 
clusters, besliste de Vlaamse Regering om een derde cluster kunstgrasvelden te lanceren, waarbij de 
lokale besturen dit keer de keuze hebben tussen een kunstgrasveld voor multifunctioneel gebruik en 
een hockeyveld. Eind 2013 beslist de Vlaamse Regering welke lokale besturen worden geselecteerd 
voor de realisatie van hun veld. 
 
Tot slot stel ik vast dat Vlaanderen ook met een tekort aan bovenlokale sportinfrastructuur kampt. 
Willen we grotere, bovenlokale sportinfrastructuurprojecten realiseren, dan is samenwerking tussen 
diverse actoren noodzakelijk. Gezien de huidige budgettair precaire tijden, moeten de schaarse 
middelen efficiënt en effectief worden ingezet. We moeten dan ook proberen om door 
samenwerking winsten te boeken en zo te zorgen voor voldoende en kwalitatieve 
sportinfrastructuur. Als sluitstuk van mijn sportinfrastructuurbeleid, neem ik in het najaar van 2013 
een initiatief voor de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur, met de nadruk op het 
stimuleren van samenwerking tussen bovenlokale, lokale en Vlaamse actoren. Het is mijn bedoeling 
om, in eerste instantie via een projectoproep, een aantal pilootprojecten voor bovenlokale 
sportinfrastructuur te ondersteunen, zowel financieel als via procesbegeleiding. Deze projecten 
kunnen dan als voorbeeldprojecten voor andere initiatiefnemers fungeren en vervolgens een 
inhaalbeweging in gang zetten. 
 
6.1.2. Prognose 2014 
 
Ik zal verder werk maken van een beperkte ondersteuning voor de uitbouw van kwaliteitsvolle, 
kleinschalige sportaccommodaties van lokale besturen. Voor de keuze van het type 
sportinfrastructuur kan ik mij o.a. baseren op de resultaten van het onderzoek over de effecten van 
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de nu reeds gerealiseerde Finse Pistes op het sportgedrag (Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek 
Sport). Ik zal hierbij eveneens rekening houden met de suggesties uit het Sport voor Allen-actieplan 
inzake nieuwe sportinfrastructuurtrends en duurzaamheidsaspecten.    
 
In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan zal de gunningsprocedure voor het 
multifunctioneel sportcentrum in Lanaken worden afgesloten. De gunningsprocedure voor de 
nieuwe derde cluster kunstgrasvelden zal in het voorjaar van 2014 worden opgestart. 
 
De in het najaar van 2013 gelanceerde projectoproep voor de realisatie van bovenlokale 
sportinfrastructuur zal in uitvoering worden gebracht, in die zin dat een aantal projecten zullen 
worden geselecteerd door de Vlaamse Regering. Doel daarbij is een aantal pilootprojecten te 
ontwikkelen en zo een inhaalbeweging m.b.t. bovenlokale sportinfrastructuur in gang te zetten 
waarop eventueel een decretale verankering kan volgen. De pilootprojecten moeten ervaringen 
opleveren die de drempel voor het opzetten van ambitieuze bovenlokale samenwerkingsverbanden 
verlagen en de slaagkansen ervan doen toenemen. 
 
 

6.2. De Vlaamse Regering stimuleert een optimaal gebruik van de aanwezige 
sportinfrastructuur 

 
6.2.1. Realisaties 2013 
 
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. Daartoe wordt de  Spakki-databank, over de in 
Vlaanderen publiek toegankelijke sportaccommodaties (19.500), permanent geactualiseerd.  
 
Bij elk initiatief dat ik de voorbije legislatuur nam met betrekking rond sportinfrastructuur, 
benadrukte ik het belang van multifunctioneel gebruik. Zowel bij de projecten die gerealiseerd 
werden in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan, als die in het kader van het reglement 
kleinschalige sportinfrastructuur, als bij de uitwerking van de projectoproep over de vernieuwing van 
voetbalstadions, wordt multifunctioneel gebruik door verschillende doelgroepen zoals clubs, scholen, 
federaties, individuele sporters enz. als een belangrijke voorwaarde of criterium vooropgesteld. Op 
die manier tracht ik de aanwezige en nieuwe te realiseren infrastructuur optimaal te benutten en 
een optimaal ruimtegebruik na te streven. 
 
6.2.2. Prognose 2014 
 
De beschikbare informatie uit de Spakki-databank kan steeds 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. 
 
In 2014 zal ik de nu reeds beschikbare globale informatie inzake sporthallen en overdekte 
zwembaden uitbreiden tot andere, meer specifieke sportaccommodaties zoals 
kunststofatletiekpistes, kunstgrasvelden, Finse pistes, e.a.   
 
Bij elk nieuw initiatief blijft multifunctioneel gebruik een belangrijk aandachtspunt. 
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6.3. Ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs, scholen, 
individuele sportbeoefenaars, beloftevolle jongeren en topsporters 

 
6.3.1. Realisaties 2013 
 
In 2013 werd verder werk gemaakt van het vernieuwen of uitbreiden van de Bloso-centra. 
De overdekte sportinfrastructuur in het Bloso-centrum Brugge werd verder afgewerkt. Daarnaast 
werd aandacht geschonken aan belangrijke renovatiewerken zoals de stallen en de manege in Genk, 
de daken in Herentals, de werkplaatsen in Hofstade en de overnachtingschalets in Nieuwpoort en 
Willebroek. Ook werd geïnvesteerd in de omgevingsaanleg in Hofstade, Brugge en Oordegem. Zoals 
in de voorgaande jaren werden bij de uitbouw van de Bloso-centra in 2013 samenwerkingsakkoorden 
afgesloten met andere partners, zoals bijvoorbeeld in Brugge het geval is.  
 
6.3.2. Prognose 2014 
 
Conform het investeringsprogramma 2007-2014 voor de uitbouw en renovatie van de Bloso-centra 
wordt de realisatie beoogd van projecten die in 2013 werden opgestart, zoals de bouw van een 
nieuwe sporthal in Brugge, de bouw van een gymnastiekhal in Hofstade-Zemst, en de realisatie van 
een keuken, een restaurant en een administratiegebouw in Woumen. Bovendien worden belangrijke 
renovatiewerken voorzien in de Bloso-centra van Genk, Gent, Herentals en Hofstade. De 
voorgestelde projecten zullen een maximale exploitatie en kwaliteitsverbetering van de Bloso-centra 
mogelijk maken. In Gent kaderen deze werken in de verdere uitbouw van het Bloso-centrum tot een 
topsportsite. Specifiek voor Gent zal de beheersovereenkomst met Bloso in die zin aangepast worden 
zodanig dat de Vlaamse topsporters daar prioritair terecht kunnen.  
 
 

6.4. Elke topsporter heeft de mogelijkheid om te trainen in kwalitatief hoogstaande 
topsportinfrastructuur 

 
6.4.1. Realisaties 2013 
 
Via een behoeftenstudie topsporttrainingsinfrastructuur (mei 2012) werden de specifieke behoeften 
en noden van de Vlaamse topsporters van 33 (top)sportfederaties in kaart gebracht. De noodzaak tot 
centralisatie van de trainingsinfrastructuur Topsport (één-campus-model voor elke sporttak) werd 
duidelijk onderbouwd door alle (top)sportfederaties, met uitzondering van de sportdisciplines 
waarvoor zeer specifieke trainingsomstandigheden gelden (bv. winter- en watersport, bepaalde 
disciplines gehandicaptensport). 
 
Het uitbouwen van topsporttrainingsinfrastructuur werd als één van de hoofdpijlers opgenomen in 
het Topsportactieplan Vlaanderen III (2013-2016). De hoogste prioriteit werd gelegd in de uitbouw 
van topsporttrainingsinfrastructuur ten behoeve van de focussporten, waarin de basisnoden voor 
talenten en beloftevolle jongeren zijn ingevuld en waarin ook tegemoet gekomen wordt aan 
specifieke of hoogtechnologische uitrusting ten behoeve van de beste Vlaamse elitesporters (op 
basis van zes objectiveerbare parameters).  
 
Dit leidde tot de opstelling van een Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen, waarbij de Vlaamse 
Regering op 19 juli 2013 besliste over de uitbouw van drie volwaardige topsportcentra met 
geografische spreiding (Gent – Antwerpen – Leuven) ten behoeve van de focussporten. In de lopende 
legislatuur zal een overeenkomst (Service Level Agreement) worden afgesloten tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de beheerders/eigenaars van de topsportinfrastructuur in de drie bovengenoemde 
topsportcentra. Door een (gedeelde) investering van Vlaanderen in nieuwe 
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topsporttrainingsinfrastructuur zal een contingent uren prioritair en flexibel aan voordeeltarief 
worden voorzien voor de Vlaamse topsporters. 
 
6.4.2. Prognose 2014 
 
In 2014 zal ik de beslissing van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitbouw van de drie volwaardige 
topsportcentra in de driehoek Gent – Antwerpen – Leuven in uitvoering brengen.  
 
 

6.5. De Vlaamse Regering levert een bijdrage voor de vernieuwing van de voetbalstadions 
 
6.5.1. Realisaties 2013 
 
Een arrest van de Raad van State vernietigde eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering over de 
realisatie van voetbalstadions. Om de eerder geformuleerde engagementen betreffende de 
modernisering van voetbalinfrastructuur toch na te komen en om, binnen de Europese 
staatssteunregels, een impuls te geven om de verouderde stadioninfrastructuur in Vlaanderen te 
vernieuwen, werd dit dossier geheroriënteerd. Zo besliste de Vlaamse Regering op 19 juli 2013 op 
mijn voorstel om een nieuwe projectoproep te lanceren en die aan te melden bij de Europese 
Commissie. Zo zullen de vernieuwde voetbalstadions onder meer multifunctioneel moeten worden 
ingezet voor bredere maatschappelijke doeleinden. 
 
6.5.2. Prognose 2014 
 
Na aanvaarding van de steunmaatregel door de Europese Commissie, wordt de eigenlijke 
projectoproep gelanceerd. Initiatiefnemers (clubs uit eerste en tweede klasse, of de desbetreffende 
lokale overheden) krijgen de kans om een project in te dienen. Op basis van de ingediende projecten 
zal de Vlaamse Regering beslissen welke voetbalstadions ondersteuning zullen krijgen. Dit kan zowel 
voor nieuwbouw als verbouwings- en uitbreidingswerken. De eenmalige oproep wordt beschouwd 
als een pilootproject om een impuls te geven aan clubs die concrete plannen hebben om te bouwen 
of te renoveren.  
 
 

6.6. Het sportinfrastructuurbeleid vraagt een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak 
 
6.6.1. Realisaties 2013 
 
In het dossier van de sporten met een hinderlijk karakter werd de zoektocht naar oplossingen verder 
gezet. Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe provinciebesturen heb ik aan de provincies 
gevraagd een stand van zaken op te maken, rekening houdende met de beslissingen die de voorbije 
jaren werden genomen. De vorige Vlaamse Regering besliste op 8 mei 2009 dat een onderzoek naar 
de mogelijkheden in industriegebieden, brownfields en vervreemdbare militaire domeinen gevoerd 
kon worden. Op mijn voorstel bevestigde de huidige Vlaamse Regering op 5 oktober 2011 deze 
stellingname en breidde de mogelijkheid tot onderzoek uit voor locaties gelegen in havengebieden, 
op voorwaarde dat het gaat om tijdelijk gebruik van de terreinen voor sport en recreatie, en dit in 
afwachting van de definitieve ontwikkeling van het gebied waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld.  
Ik heb een nieuwe overlegronde georganiseerd met de provincies. Dit leverde helaas niet meteen 
een nieuwe locatie op voor een gereglementeerde omloop maar er werden wel enkele interessante 
voorstellen gedaan. Zo werd voorgesteld om de trainingsmogelijkheden uit te breiden bij de 
organisatie van occasionele wedstrijden. Momenteel kunnen volgens de Vlarem-wetgeving 
wedstrijden en trainingsritten gespreid worden over twee opeenvolgende kalenderdagen. Er werd 
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voorgesteld om aansluitend hierbij een beperkt aantal trainingsdagen toe te laten. Dit zou een 
verbetering betekenen van de situatie voor de sector en bovendien zouden de activiteiten sterk 
gespreid worden. Deze vraag wordt verder onderzocht.  
De provincie Antwerpen heeft ook het initiatief genomen om een nieuw onderzoek te voeren waarbij 
zowel het realiseren van tijdelijke terreinen als het selecteren van minstens één nieuwe 
gereglementeerde omloop vooropgesteld wordt.   
Voorts is het ook belangrijk om te trachten een project inzake indoor motorcross en/of een project 
met elektromotoren uit te werken.  
 
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor sporten met een hinderlijk karakter in de te vervreemden 
militaire domeinen is gekoppeld aan het globale onderzoek dat hieromtrent door mijn administratie 
Ruimtelijke Ordening wordt gevoerd. Bloso en het Departement CJSM worden betrokken bij het 
verdere onderzoek. 
 
De uitvoering van de golfmemoranda 1 en 2 werd verder gezet. Voor een aantal dossiers zijn de 
planmatige processen afgerond. Zo werd op 19 juli 2013 het gewestelijk RUP voor het golfterrein in 
Sint-Gillis-Waas definitief goedgekeurd. Voor een aantal andere projecten dient het planningsproces 
nog voltooid of opgestart te worden. Voor nog andere projecten werd nog geen aanvraagdossier 
ingediend.  
 
In de loop van 2011 werd Bloso toegevoegd aan de lijst van instellingen en administraties die 
adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en over ontwerpen van 
provinciale ruimtelijke structuurplannen. Sindsdien is het aantal dossiers dat door Bloso geadviseerd 
wordt zeer sterk gestegen. Op deze manier kan erover gewaakt worden dat alle ruimtevragende (al 
of niet hinderlijke) sportsectoren op een gelijkwaardige wijze in de ruimtebalans aan bod komen. 
Bij de beoordeling van voorontwerpen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen adviseert 
Bloso steeds om, in het kader van het Sport voor Allen-beleid en de promotie van de 
sportbeoefening, aandacht te hebben voor de inplanting van voldoende, soms kleinschalige, 
sportruimtes. 
 
De sportsector is betrokken bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Bloso 
neemt deel aan de werkgroepen waarin interdisciplinair overlegd wordt en het Departement CJSM is 
vertegenwoordigd in het Kernteam. In 2013 werd gewerkt aan de opmaak van een Witboek. Het 
traject naar het BRV is gebaseerd op het Regeerakkoord 2009-2014 en de beleidsnota Ruimtelijke 
Ordening 2009-2014. De Vlaamse Regering heeft op 4 mei 2012 het Groenboek goedgekeurd als 
basis voor consultatie en participatie en aan de procesarchitectuur voor de verdere opmaak van het 
BRV. De volgende mijlpalen in het traject zijn een Witboek (najaar 2013) en een ontwerp van BRV 
(maart 2014). Het Departement CJSM is vertegenwoordigd in het ambtelijk forum waar de 
tekstvoorstellen van het Departement Ruimte Vlaanderen, in samenspraak met het kabinet RO, 
worden voorgelegd en besproken.  
In april 2013 is de laatste inhoudelijke werkgroep samengekomen die tevens input levert voor de 
verdere teksten. Op 20 maart zijn de krachtlijnen voor de modernisering van het plansysteem 
besproken, wat gaat over de evolutie van het huidig plansysteem (Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen) naar een systeem van beleidsplanning. In september 2013 is het ambtelijk forum terug 
van start gegaan met als eerste taak de tekstvoorstellen van het Witboek te bespreken en kenbaar te 
maken in de verschillende beleidsdomeinen. Dit resulteert in een Witboek in oktober 2013. 
Voor meer informatie over de opmaak van het BRV verwijs ik naar mijn beleidsbrief Ruimtelijke 
Ordening.  
 
Ook bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor specifiek aangeduide kwetsbare 
zones in Vlaanderen (habitatrichtlijngebieden en vogelrichtlijngebieden), is het belangrijk dat Sport 
zijn inbreng heeft. Bloso en het Departement CJSM volgden ook dit dossier nauw op. 
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 6.6.2. Prognose 2014 
 
Wat het specifieke dossier van de sporten met hinderlijk karakter betreft, zal in 2014 verder gewerkt 
worden op de afspraken gemaakt met de provincies naar aanleiding van de laatste overlegronde. Zo 
zal het onderzoek dat in de provincie Antwerpen wordt gevoerd naar tijdelijke omlopen en nieuwe 
gereglementeerde omlopen grondig opgevolgd worden. 
Ik blijf mij verder inzetten om locaties te zoeken voor andere sporten met hinderlijk karakter, zoals 
waterski, luchtsporten en kleischieten, zodat ook voor deze sporttakken oplossingen uitgewerkt 
kunnen worden. 
 
De uitvoering van het golfmemorandum wordt verder gezet. Voor een aantal locaties, zoals 
opgenomen in de beslissing van de Vlaamse regering van 20 juli 2006, werd nog geen 
aanvraagdossier ingediend. Van zodra deze dossiers ingediend worden, zullen ze grondig onderzocht 
worden. Voor een aantal andere dossiers dient het planningsproces (opmaak van 
milieueffectenrapport en ruimtelijk uitvoeringsplan) nog voltooid of opgestart te worden.  
 
Bloso zal het onderzoek opvolgen naar de ruimtelijke ontwikkeling van de te vervreemden militaire 
domeinen, zodat de belangen van de sportsector verdedigd kunnen worden. In een aantal domeinen 
zijn immers zweefvliegclubs actief.   
 
Bloso blijft de belangen van de sportsector behartigen door het adviseren van milieu-
effectenrapporten en ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
 
Ook zullen Bloso en het Departement CJSM het dossier aangaande de opmaak van 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in speciale beschermingszones verder opvolgen. 
 
De verdere uitwerking van het BRV zal ook vanuit de sportsector verder worden behartigd via 
rechtstreekse deelname aan het kernteam en deelname aan werkgroepen en partnerdialogen. In 
maart 2014 moet het ontwerp van het BRV klaar zijn. Dit politiek evenwichtig document zal het kader 
vormen voor de verdere uitwerking van het beleidsplan in de volgende legislatuur. 
 
Uit de besprekingen in het kader van het Sport voor Allen-platform is gebleken dat de kennis in de 
sportsector m.b.t. ruimtelijke ordening zeer verspreid zit, en er te weinig coördinatie is rond dit 
thema. Daarom zal ik de oprichting van een kennis- en informatiecel ‘ruimtelijke ordening, leefmilieu 
en natuur’ in relatie met sport voorbereiden door in eerste instantie de structuur ervan te bekijken, 
informatie te verzamelen, de taken af te bakenen en de ondersteunende databanken te 
optimaliseren.  
 
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 2013 
 
Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015 kende zijn tweede jaargang. Via de 
website www.steunpuntsport.be en via de e-nieuwsbrief ‘Sport voor Allen’ werd de sector op de 
hoogte gehouden. Daarnaast werden vertegenwoordigers van de sportsector via  klankbordgroepen 
betrokken bij de voortgang van de onderzoeken. In het najaar ging een interne studiedag door, waar 
een stand van zaken werd gegeven over de verschillende onderzoeken. Tijdens de studiedag werden 
ook  twee workshops gehouden waarvoor werd samengewerkt met de Steunpunten Jeugd 
(JeugdOnderzoeksPlatform - JOP) en Armoede. Daarnaast werden twee ad hoc-onderzoeksprojecten 
uitgevoerd, één rond Finse pistes en één over de effecten van sportpromotionele evenementen, 
waarvan de resultaten in het voorjaar 2014 bekend gemaakt zullen worden. 
 
Voor wat betreft topsport en wetenschap werd het onderscheid tussen wetenschappelijke 
begeleidingsprojecten en wetenschappelijke onderzoeksprojecten verder gerespecteerd. De verdere 
invulling van het luik topsport en wetenschap werd opgenomen in het Topsportactieplan Vlaanderen 
III (zie 4.2). 
 
7.1.2. Prognose 2014 
 
In 2014 zullen de meeste werkpakketten van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport op 
kruissnelheid gekomen zijn. Na twee jaar werking worden de geplande valorisatie-initiatieven, zowel 
wetenschappelijke als maatschappelijke, volop zichtbaar. Via de website www.steunpuntsport.be en 
via de e-nieuwsbrief ‘Sport voor Allen’ zal de sector steeds op de hoogte worden gehouden van de 
ontwikkelingen binnen de onderzoeksprojecten. Verder wordt in februari een grote studiedag over 
de verschillende onderzoeksresultaten - en de mogelijke beleidsimplicaties ervan - gepland. Hierop 
zal het ruime sportveld worden uitgenodigd. Ik zal opnieuw ad hoc onderzoek ondersteunen, waarbij 
de thema’s worden vastgelegd in overleg met het beleid. 
  
In 2014 zal de nieuwe Participatiesurvey voor cultuur, jeugd, sport en media opgestart worden. De 
Participatiesurvey wil inzicht krijgen in het participatiegedrag van de Vlaming, in 
participatiedrempels, de wijze en context van participatie, de mechanismen die een impact hebben 
op participatie en de eventuele overlap of verschillen in participatie. Anderzijds is het de bedoeling 
om een aantal trends in (sport)participatie zichtbaar te maken door vergelijking met de 
Participatiesurvey uit het vorige Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2009). De dataverzameling, zal in 
de loop van 2014 gebeuren bij 3.000 Vlamingen tussen 14 en 85 jaar. De data-analyse en de 
interpretatie van de resultaten zullen in 2015 gebeuren.  
 
 

7.2. Voeren van een meer beleidsdomein- en bestuurslaag-overschrijdend sportbeleid 
 
7.2.1. Realisaties 2013 
 
In de filosofie van “Door samenspel scoren” werd, in functie van de thematiek, regelmatig overleg 
gepleegd met andere beleidsdomeinen en bestuurslagen. Zo wordt voor het zoeken naar oplossingen 
voor sportinfrastructuur regelmatig overleg gepleegd met het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu (zie 6.6). Voor verschillende aspecten van mijn sportbeleid is ook regelmatig overleg 
met de beleidsdomeinen Gelijke Kansen, Welzijn en Volksgezondheid en  Onderwijs van belang. Ook 
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de andere bestuursniveaus zoals de VVP en de Vlaamse provincies, de VVSG en het ISB betrek ik zo 
veel als mogelijk bij het Vlaamse sportbeleid. 
   
De bestaande dialoog tussen de verschillende Gemeenschappen werd in 2013 gecontinueerd. De 
voornaamste onderwerpen betreffen het Europees en internationaal sportbeleid, tewerkstelling en  
topsport. Als woordvoerder voor België in de Europese Unie voor het beleidsdomein Sport 
organiseerde ik samen met mijn collega van de Franse Gemeenschap in het najaar een overleg 
tussen de drie Gemeenschapsministers bevoegd voor Sport. Er vond regelmatig overleg en 
afstemming op kabinets- en administratieniveau plaats. 
 
Daarnaast heb ik samen met NADO Vlaanderen de Gemeenschapsdialoog met betrekking tot het op 
elkaar afstemmen van het antidopingbeleid van de Gemeenschappen, via de Coördinatieraad 
Medisch Verantwoord Sporten, voortgezet. 
 
7.2.2. Prognose 2014 
 
Ook in 2014 zal ik, in functie van de thematiek, regelmatig overleg plegen met andere 
beleidsdomeinen en bestuurslagen. 
 
De bestaande dialoog met de drie Gemeenschappen zal gecontinueerd worden. Tot 30 juni 2014 ben 
ik woordvoerder voor België en zal ik verder 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 2013 
 
Na afzondering van de antidopingbepalingen was het zaak om richting te geven aan de overgebleven 
bepalingen van het MEVS-decreet. Daarbij werd de optie genomen om de bestaande inhoud te 
actualiseren en een nieuw decreet en uitvoeringsbesluit tot stand te brengen. Het nieuwe decreet is 
opgebouwd rond twee belangrijke pijlers: ‘gezond sporten’ vervangt het concept ‘medisch 
verantwoord sporten’, en  ‘ethisch sporten’ vervangt het concept ‘ethisch verantwoord sporten’ van 
het MEVS-decreet. (zie ook punt 3.1) 
 
Rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal sportbeleid stelden de besturen in 2013 hun 
meerjarenplanning op, op basis van het nieuwe systeem inzake beleids- en beheerscyclus (BBC) en 
met het oog op subsidiëring vanaf 2014. Voor de besturen betekende dit ten aanzien van de Vlaamse 
overheid een verlaging van de plan- en rapporteringsverplichtingen. Tevens werden de definitieve 
bestuursakkoorden Sport tussen de Vlaamse Regering en elke Vlaamse provincie goedgekeurd en 
werd de daaraan verbonden financiële transitie afgerond. (zie ook punt 2.1) 
 
In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord werd het decreet op de sportfederaties in 2012 
geëvalueerd, in nauw overleg met Bloso en de betrokken sportactoren (sportfederaties, 
koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding). Deze evaluatie werd 
begin 2013 aan mij bezorgd. Op mijn vraag vond er in 2013 een tweede overlegronde plaats over de 
evaluatie van het decreet op de sportfederaties. In overleg met de sector zullen onderbouwde 
voorstellen uitgewerkt worden om de marktpositie van de Vlaamse sportfederaties naar 2020 toe te 
verstevigen. (zie ook punt 2.2) 
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In 2014 zal de nieuwe regelgeving met betrekking tot gezond en ethisch sporten in de praktijk 
gebracht worden, en uitvoerig gecommuniceerd worden aan de stakeholders.  
 
De nieuwe Code van het WADA dient, na goedkeuring in november 2013, geïmplementeerd te 
worden via het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Antidopingdecreet en het 
bijhorende uitvoeringsbesluit. Dit voorbereidend traject zal snel na de definitieve goedkeuring 
opgestart worden. (zie 3.2.2) 
 
In het voorjaar 2014 zal Bloso, in het kader van het nieuwe decreet lokaal sportbeleid, de 
meerjarenplannen van de besturen, ingediend via een centraal loket bij de Administratie Binnenlands 
Bestuur, adviseren met het oog op subsidiëring voor de beleidsperiode 2014-2019. Een eerste 
evaluatie van dit nieuwe systeem zal ook op de agenda staan. 
 
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, om te komen tot een efficiënt 
en dynamisch ondersteuningsbeleid van de Vlaamse sportfederaties. 
 
 

7.4. De Vlaamse overheid informeert de sportsector en de bevolking via een actieve 
communicatie 

 
7.4.1. Realisaties 2013 
 
De portaalsite www.sportvlaanderen.be biedt basisinformatie over het Vlaamse sportbeleid, en zorgt 
via zijn opbouw dat de bezoeker eenvoudig wegwijs wordt gemaakt in de verschillende 
overheidswebsites voor sport. De bezoeker wordt snel doorverwezen naar de gezochte informatie op 
de onderliggende websites van het Vlaamse sportbeleid, zoals de website van het Bloso, de 
Gezondsporten-website, de website van de dopinglijn, www.topsportvlaanderen.be enz. 
 
Op www.bloso.be vindt de burger of de sportorganisatie onder meer alle informatie over de werking 
van Bloso en haar centra, over sportkampen, de Vlaamse Trainersschool, sportpromotie, het 
topsportbeleid, subsidiëring en sportinfrastructuur.  
 
Daarnaast zijn er nog enkele specifieke websites voor projecten of promotiecampagnes zoals ‘Sport 
na School’ (SNS), ‘Week van de sportclub’, ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’ en ‘Golf: Sporttak in de 
Kijker 2013’. Deze diversificatie aan websites maakt het mogelijk het specifieke doelpubliek op een 
efficiënte en effectieve wijze te bereiken. 
 
De e-nieuwsbrief ‘Sport voor Allen’ heeft als doel de sportsector en de bevolking zo goed mogelijk 
actief te informeren over het Vlaamse sportbeleid, onder meer beslissingen door mezelf of de 
Vlaamse Regering omtrent Sport voor Allen, informatie over campagnes en evenementen, nieuwe 
initiatieven of de bekendmaking van subsidiereglementen, medisch en ethisch verantwoord sporten, 
dopingpreventie, onderzoeksprojecten van het Steunpunt Sport of de rubriek ‘Uit het Parlement’. 
Naast het Departement CJSM en Bloso worden de andere stakeholders van het Sport voor Allen-
beleid betrokken: VSF, ISB, en sinds dit jaar levert ook SVS eigen bijdragen aan deze nieuwsbrief. 
 
De website www.topsportvlaanderen.be werd verder actief gevoed met nieuws en beeldmateriaal 
over topsport in Vlaanderen. Op de Topsportkalender zijn – via een samenwerking met de 
sportfederaties – de belangrijkste internationale competities terug te vinden. Van de internationale 
competities waaraan Vlaamse topsporters deelnemen wordt voor verslaggeving en/of resultaten 
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gezorgd. Er werd speciale aandacht geschonken aan de promotie tijdens grote evenementen in ons 
eigen land (bv. het EK Hockey of het WK Gymnastiek). Verder wordt er ingezet op het verspreiden 
van informatie en beeldmateriaal via sociale media zoals Facebook 
(www.facebook.com/topsportvlaanderen) en Twitter (@TSVL_CJSM).  
Topsport Vlaanderen tracht via promotiemateriaal uitdrukkelijk aanwezig te zijn op de evenementen 
die worden ondersteund via het Topsport Vlaanderen-subsidiekanaal. Tevens moeten alle atleten die 
een tewerkstellingscontract krijgen via de Vlaamse overheid promotie voeren voor Vlaanderen via 
het dragen van het logo van Topsport Vlaanderen.  
 
Op 18 april 2013 lanceerde ik de bewustmakingscampagne ‘Ik sport slim’. De campagne is het 
uithangbord van het actieplan Gezond Sporten. Met de slogan “Je lichaam is je beste materiaal. 
Draag er zorg voor.” wil de campagne zoveel mogelijk mensen stimuleren om zo lang mogelijk (liefst 
levenslang), zo gezond mogelijk te sporten, onder meer door het aantal sportblessures te 
verminderen. Centraal staat de campagnewebsite www.iksportslim.be met tips om gezond te 
sporten, maar ook een interactieve test met 18 vragen om te bepalen welk type sporter iemand is.  
 
7.4.2. Prognose 2014 
 
In 2014 zullen de verschillende overheidswebsites sport verder uitgebouwd en geoptimaliseerd 
worden in functie van toegankelijke, klantvriendelijke informatie. 
 
De campagne ‘Ik sport slim’ zal ook in 2014 worden voortgezet, waarbij de website Gezond Sporten, 
maar ook de website Dopinglijn (www.dopinglijn.be), een belangrijke rol zullen blijven spelen. 
 
 

7.5. Technologische vernieuwing ten behoeve van een betere dienstverlening op maat van 
de klant 

 
7.5.1. Realisaties 2013 
 
Aan de website van de Sportdatabank Vlaanderen werd heel wat nieuwe functionaliteit toegevoegd, 
zoals sociale media, zoekoptimalisatie en -uitbreiding, logo’s en extra informatie. 
Daarnaast werd de Sportdatabank Vlaanderen via het principe van interactieve kaarten met een deel 
van de gegevens geïntegreerd in heel wat andere websites, zoals www.nieuwsblad.be, websites van 
sportfederaties, websites van gemeentelijke sportdiensten of sportclubs. Er werden ook nieuwe 
interactieve kaarten voor sportinfrastructuren en evenementen ontwikkeld, die geïntegreerd werden 
op de Bloso-website. 
Er werden twee nieuwe versies van de mobiele applicatie voor smartphones gelanceerd en een 
vierde versie werd voorbereid. In versie 2 werd heel wat nieuwe functionaliteit voor sportclubs en 
sportinfrastructuren toegevoegd en werden de sociale media geïntegreerd. In versie 3 werd de 
MijnBloso-functionaliteit geïntegreerd. Versie 4 zal er voor zorgen dat de gebruiker alle informatie 
over kwalificaties, bijscholingen en cursusorganisaties van de Vlaamse Trainersschool ter beschikking 
krijgt op de smartphone. 
In het najaar van 2013 werd de Sportdatabank Vlaanderen (in een specifieke G-sport versie) 
geïntegreerd op de portaalsite van G-Sport Vlaanderen. 
 
7.5.2. Prognose 2014 
 
Bloso zal in 2014 de Sportdatabank Vlaanderen verder ontwikkelen, aansluitend op de eigen 
behoeften en de behoeften van sportfederaties, sportdiensten en sportraden. Er zal actief gewerkt 
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worden aan het up-to-date houden van de gegevens van alle sportorganisaties en 
sportinfrastructuren. 
 
Met betrekking tot het antidopingbeleid zal het WADA een ‘whereabouts applicatie’ voor de 
smartphone introduceren, waardoor het indienen van verblijfgegevens in het ADAMS-systeem aan 
gebruiksvriendelijkheid zal winnen. Elitesporters moeten in het kader van het Antidopingdecreet 
verblijfsgegevens indienen ten behoeve van het faciliteren van dopingcontroles binnen en buiten 
wedstrijdverband door NADO Vlaanderen, de internationale sportfederaties of het WADA. 
 
De kredieten voor de uitvoering van deze operationele doelstellingen zijn terug te vinden onder de 
begrotingsartikels: 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, 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 2013 
 
Europese Unie 
Ook in 2013 volgde ik het EU-sportbeleid actief op. Onder het Iers EU-voorzitterschap werden in mei 
Raadsconclusies aangenomen over duale carrière in de sport, een thema dat ook in mijn 
topsportbeleid veel aandacht krijgt. In het voorjaar werd een politiek akkoord bereikt over de inhoud 
van het ‘Erasmus+’ programma, waarin sport een hoofdstuk heeft en waardoor vanaf 2014 
structurele financieringsmogelijkheden voor de sport in de Europese Unie bestaan. 
 
Vanaf 1 juli nam ik het woordvoerderschap voor België op en coördineerde ik in die hoedanigheid de 
Belgische deelname aan de informele ministermeeting en het ‘EU Sport Forum’ onder Litouws EU-
voorzitterschap. Daarbij steunde ik samen met mijn Gemeenschapscollega’s bevoegd voor sport het 
initiatief van een aantal lidstaten om hun ongerustheid te uiten over de Russische ‘anti-homo’ 
wetgeving met een statement dat de positieve waarden van sport benadrukt en alle vormen van 
discriminatie veroordeelt.  
In de Raad werd gewerkt aan een aanbeveling over het bevorderen van gezondheidsbevorderende 
fysieke activiteit.  
 
In 2013 ondersteunde ik een project dat de georganiseerde sport in Vlaanderen wil voorbereiden op 
de nieuwe EU-beleidsperiode 2014-2020. ‘EU Sport Link’ informeert en ondersteunt de Vlaamse 
georganiseerde sport met betrekking tot EU-projecten. In samenwerking met Vleva en ‘EU Sport Link’ 
werd in juni een infosessie georganiseerd over de Europese oproep voor sportprojecten 2013. 
Daarnaast werd in het najaar ook een zeer toegankelijke informatiebrochure voor de Vlaamse 
sportsector gepubliceerd om de Vlaamse sportsector wegwijs te maken in het EU-sportbeleid. De 
verhoogde aandacht voor het EU-sportbeleid resulteerde in een substantiële aanwezigheid van 
Vlaamse actoren in de EU-projecten. Het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de 
Vlaamse Traditionele Sporten (VLAS) dienden elk een projectvoorstel in binnen de Europese oproep 
‘voorbereidende acties in de sport 2013’. Verder zijn ook de Vlaamse Sportfederatie via het dynamo-
project, de Rode Antraciet via Prisoners on the Move, OKRA-Sport met Active Age, de VUB, KU 
Leuven - HIVA, Straatvoetbalbond Vlaanderen, Eskabee vzw en Antwerpen Sportstad vzw betrokken 
bij de EU-voorbereidende acties in de sport.  
  
Het EU-werkplan voor sport liep eind 2013 af, waardoor de werkzaamheden in de zes EU-
expertgroepen afgerond werden.  

 De ‘EU Expert Group on AntiDoping’ bereidde in 2013 twee bijdragen voor de herziening van 
de WADA Code 2009 voor. De herzieningsprocedure van de huidige Code is hiermee bijna 
afgelopen. Midden november 2013 wordt de definitieve versie goedgekeurd op de 
Wereldantidopingconferentie in Johannesburg.  De nieuwe Code treedt in werking op 1 
januari 2015. De ‘EU (sub-)Expert Group on Doping in Recreational Sport’ (EU XG RS) kwam in 
2013 voor het eerst samen en had als opdracht om aanbevelingen te formuleren voor de 
bestrijding van doping bij breedtesporters, zowel op Europees als op nationaal vlak.  

 De ‘EU Expert Group on Sport, Health and Participation’ bereidde in 2013 onder meer de 
Eurobarometer over sport en fysieke activiteit voor. 
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 De ‘EU Expert Group on Sport Statistics’ kwam twee keer samen in 2013 en werkte onder 
meer aan beleidsaanbevelingen die moeten bijdragen tot een meer kennisgebaseerd 
sportbeleid waarbij nationale sportsatellietrekeningen ontwikkeld kunnen worden. 

 De ‘EU Expert Group on Sustainable Financing of Sport’ rondde haar werkzaamheden af eind 
2012 en kwam niet meer bijeen in 2013. 

 De ‘EU Expert Group on Good Governance’ finaliseerde een aantal algemene principes met 
betrekking tot goed bestuur in de sport. Daarnaast werd ook het thema inzake transfers van 
spelers en spelersmakelaars besproken met de aanwezige vertegenwoordigers van de 
sportsector. 

 De ‘EU Expert Group on Education and Training’ werkte in 2013 aan drie doelstellingen: 
Europese richtlijnen rond duale carrière, een statusrapport over de inclusie van de nationale 
kwalificaties (NQF) in de sportsector in het Europese kwalificatieraamwerk (EQF), en een 
overzicht van toekomstige Europese acties rond opleidingen in de sportsector. 

 
Raad van Europa 
De tekst met betrekking tot het samenwerkingsakkoord inzake EPAS (‘Enlarged Partial Agreement on 
Sport’ of het ‘Uitgebreid Gedeeltelijk Akkoord over Sport’) werd verder voorbereid in een werkgroep 
met vertegenwoordigers van de Gemeenschappen. Na consensus kan het intern Belgisch 
samenwerkingsakkoord ondertekend worden en kunnen de verschillende stappen met het oog op 
toetreding gezet worden.  
 
In 2013 werd van start gegaan met de onderhandelingen over een Europese Conventie inzake 
wedstrijdvervalsing. Vanaf 1 juli 2013 nam Vlaanderen, als woordvoerder voor België, deel aan deze 
onderhandelingen. 
 
WADA 
In mei 2013 werd ik door de EU-ministers van sport aangesteld als EU-expert-minister voor de 
‘WADA Foundation Board’ (Stichtingsraad). Samen met de vertegenwoordigers van het huidige en 
toekomstige EU-triovoorzitterschap en de vertegenwoordigers van de Raad van Europa, verdedig ik 
zo de Europese standpunten in het hoogste bestuursorgaan van het Wereldantidopingagentschap. In 
mei nam ik deel aan de vergadering van de Foundation Board, waar ik in het bijzonder de noodzaak 
tot een kerntakendebat en daaraan gekoppeld een evenwichtige en op de taken afgestemde 
begroting van WADA bepleitte. Ter voorbereiding van de verdere besprekingen omtrent de WADA 
begroting coördineerde ik de standpuntbepaling in naam van alle publieke overheden.   
 
8.1.2. Prognose 2014 
 
Europese Unie 
In 2014 zal het ‘Erasmus+’ programma effectief gelanceerd worden. Het is de eerste keer dat sport 
structureel verankerd wordt in het Europese ondersteuningsbeleid. Ik zal de Vlaamse sportsector 
hierover informeren en waken over een sterke ondersteuning zodat onze Vlaamse actoren 
voldoende kansen krijgen om de mogelijkheden van dit nieuwe programma ten volle te benutten. 
 
De Raad Sport zal tevens beslissen over een nieuw ‘EU Werkplan Sport’ voor de periode 2014-2016. 
Vlaanderen zal hieraan actief een bijdrage leveren en net zoals bij het vorige werkplan de expertise 
van Vlaamse organisaties en personen optimaal ten dienste stellen. 
 
Ook in 2014 zal ik het EU-sportbeleid van nabij opvolgen, waarbij Vlaanderen tot 30 juni 2014 onder 
Grieks EU-voorzitterschap de rol als woordvoerder voor België vervult. 
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Na het volgen van de internrechtelijke procedure door de drie betrokken Gemeenschappen zal de 
Raad van Europa via notificatie in kennis gesteld worden van het feit dat België zal toetreden tot het 
EPAS.  
In 2014 zullen de onderhandelingen van de lidstaten over een Europese Conventie inzake 
wedstrijdvervalsing wellicht afgerond worden. Vlaanderen zal hier verder een bijdrage aan leveren 
en bekijken op welke wijze de Vlaamse sportsector hierover geïnformeerd en betrokken kan worden. 
 
 
WADA 
Het beschermen van de integriteit van de sport tegen doping blijft een voortdurende, wereldwijde 
uitdaging, die internationale samenwerking en initiatieven vereist waarbij overheden, 
sportorganisaties en nationale antidopingorganisaties betrokken zijn. Hierbij moet een evenwicht 
gevonden worden tussen het publieke belang en de individuele rechten van de sporters. 
 
Op basis van de nieuwe Code zal er nadruk gelegd worden op een nog efficiëntere dopingbestrijding 
door onderzoek en informatieverzameling, een versterkte samenwerking met politiediensten en de 
douane via de bevoegde hormonenmagistraat, een grotere focus op sensibilisering en preventie, en 
een verdere harmonisering van het antidopingbeleid, wereldwijd en in het bijzonder binnen de hele 
EU. 
De Wereldantidopingcode is hierbij het kerndocument dat het kader vormt voor een geharmoniseerd 
antidopingbeleid en geharmoniseerde regels en reglementen binnen sportorganisaties en bij 
overheden overal ter wereld. De nieuwe Code dient, na goedkeuring, geïmplementeerd te worden 
via het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen aan het Antidopingdecreet en het bijhorende 
uitvoeringsbesluit. Dit voorbereidend traject zal snel na de definitieve goedkeuring opgestart 
worden. 
 
Mijn rol als EU expert-minister in de ‘Foundation Board’ van het WADA zal bijdragen tot de 
homogene implementatie van de Code binnen de Europese Unie, en zal anderzijds de aandacht 
vestigen op specifieke Europese dimensies en belangen binnen het Wereldantidopingagentschap 
WADA. 
 
 

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 2013 
 
In 2013 werd verder 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. Zo werd ingegaan op de vraag van Noorwegen 
om een toelichting te geven over de sportstructuren in Vlaanderen, en werd de werking van Bloso 
toegelicht aan de Poolse minister van Sport. Tevens werd op vraag van Luxemburg een verkennend 
gesprek gehouden over mogelijke samenwerking en werd de voorbereiding van een werkbezoek 
door een delegatie uit Wit-Rusland aan het DoCoLab in Gent verder opgevolgd. In het najaar had ik 
een onderhoud met Mevrouw Sorgdrager (voorzitter van de Nederlandse Commissie die het 
dopinggebruik in het Nederlandse wielrennen onderzocht) en een aantal Nederlandse 
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beleidsverantwoordelijken inzake het antidopingbeleid. Deze bilaterale contacten vormden een 
goede mogelijkheid om het beleid van Vlaanderen inzake sport verder uit te dragen en contacten 
naar de toekomst toe uit te diepen.  
 
8.2.2. Prognose 2014 
 
Net zoals in 2013 zal de focus gelegd worden op de multilaterale samenwerkingsverbanden, 
waarbinnen bilaterale contacten gefaciliteerd en opgevolgd kunnen worden. De concrete uitwerking 
van bilaterale initiatieven zal steeds gebeuren volgens de reeds geformuleerde principes van 
gelijkwaardigheid en meerwaarde. 
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8.3. Versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid in het 
buitenland 

 
8.3.1. Realisaties 2013  
 
De website www.topsportvlaanderen.be zorgt voor meer zichtbaarheid van het Vlaamse 
topsportbeleid in het buitenland. Er werd dit jaar speciale aandacht geschonken aan de promotie 
tijdens grote evenementen in ons eigen land, waaronder het EK Hockey en het WK Gymnastiek.  
Ook het succes van het wielerteam ‘Topsport Vlaanderen - Baloise’ op internationaal vlak draagt bij 
tot het versterken van de zichtbaarheid van Vlaanderen in het buitenland. De deelname van het 
team aan het Wereldkampioenschap tijdrijden voor clubteams is uniek en belangrijk. 
Verder dragen alle door de Vlaamse overheid tewerkgestelde topsporters en alle ondersteunde 
topsportevenementen ook het topsportbeleid uit door het uitdragen van het logo Topsport 
Vlaanderen. 
 
8.3.2. Prognose 2014 
 
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. 
Ik zal blijven inzetten op de wielerteams die een belangrijke ambassadeursrol voor Vlaanderen 
vervullen. De prioritaire opdracht  van deze teams blijf de opleiding van talentvolle, jonge 
wielrenners tot op het ‘World Tour’ niveau. 
 
Ik laat mijn administratie de mogelijkheid onderzoeken om op de portaalsite 
www.sportvlaanderen.be een onthaal- en inleidende pagina over het Vlaamse sportbeleid in het 
Frans en het Engels op te nemen. 
 
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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LIJST AFKORTINGEN 
 
ADAMS  Anti Doping Management and Administration System 
AS   Ankyloserende Spondylitis, of de ziekte van Bechterew 
BBC   Beleids- en Beheerscyclus 
BLOSO Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport 

en de Openluchtrecreatie 
BOIC   Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
BRV   Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
BTW   Belasting over de Toegevoegde Waarde 
DAC   Derde Arbeidscircuit 
DEMOS  Kenniscentrum voor Participatie en Democratie 
DBFM(O)  Design, Build, Finance, Maintenance (and Operate) 
DSKO   Directeur Sportkaderopleiding 
CJSM   Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
EK   Europees Kampioenschap 
EPAS   Enlarged Partial Agreement on Sports 
EQF   European Qualification Framework 
EU   Europese Unie 
EYOF   European Youth Olympic Festival 
FOLLO  Flexibele Opdracht van de Leerkracht Lichamelijke Opvoeding 
GES   Gezond en Ethisch Sporten 
GIS   Geografisch Informatie Systeem 
G-Sport  Gehandicaptensport 
ICES   Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport 
IHD   Instandhoudingsdoelstellingen 
ISB   Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 
KUL   Katholieke Universiteit Leuven 
LO   Lichamelijke Opvoeding 
MEVS   Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten 
MS   Multiple Sclerose 
MSKO   Managers Sportkaderopleiding 
NADO   Nationale Antidopingorganisatie 
NQF   National Qualification Framework 
OS   Olympische Spelen 
RO   Ruimtelijke Ordening 
SNS   Sport na School 
SPAKKI  Databank Sportinfrastructuur Vlaanderen 
SPORTAC  Administratief opleidingsaanbod voor sportclubbestuurders 
SVA   Sport voor Allen 
SVS   Stichting Vlaamse Schoolsport 
UA   Universiteit Antwerpen 
UG   Universiteit Gent 
VDAB   Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VGC   Vlaamse Gemeenschapscommissie 
VIA   Vlaams Intersectoraal Akkoord 
VIA   Vlaanderen in Actie 
VKS   Vlaamse Kwalificatiestructuur 
VLEVA  Vlaams-Europees Verbindingsagentschap 
VLABUS  Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding 
VLAREM  Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning 
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VOTAS  Centrale databank Vlaamse Trainersschool 
VRSO   Vlaamse Richtlijn Sportmedisch Onderzoek 
VSF   Vlaamse Sportfederatie 
VTS   Vlaamse Trainersschool 
VUB   Vrije Universiteit Brussel 
VVG   Vlaamse Vereniging voor Golf 
VZW   Vereniging Zonder Winstoogmerk 
WADA   World Anti Doping Agency (Wereldantidopingagentschap) 
WB   Wereldbeker 
WK   Wereldkampioenschap 
 
 

REGELGEVING 
 
Antidopingdecreet 
Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport 
 
MEVS-decreet 
Decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening 
 
GES-decreet 
Decreet inzake gezond en ethisch sporten (voorontwerpfase) 
 
Participatiedecreet 
Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering 
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport 
 
Decreet op de sportfederaties 
Decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
 
Sport voor Allen-decreet 
Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voerenvan een Sport voor Allen-beleid. 
 
Decreet lokaal sportbeleid 
Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een lokaal sportbeleid. 
 
Decreet tewerkstelling in de sportsector 
Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de 
sportsector (ontwerpfase) 
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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. 
 
 

V L A A M S  P A R L E M E N TV L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 168



 66 

Bijlage 1b: Regelgevingsagenda 
 
Dit is een uittreksel uit de regelgevingsagenda met informatie aangevuld tot 2 september 2013. Meer 
actuele en uitgebreide informatie over deze initiatieven kan te allen tijde geraadpleegd worden in de 
regelgevingsagenda op www.regelgevingsagenda.bestuurszaken.be. 
 
 
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema’s en richtsnoeren betreffende 
ethisch verantwoord sporten voor de Olympiade 2013-2016 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

19 oktober 2012 - 21 december 2012 nvt - 22 januari 2013 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 1 februari 2013 

 
 
Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de 
sportsector  

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

3 mei 2013 - 19 juli 2013 Najaar 2013 - - 

Status: Lopend 

Inwerkingstreding: 1 januari 2014 

 
 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet houdende het 
stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector  

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

- - - nvt - - 

Status: Lopend 

Inwerkingstreding: 1 januari 2014 
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1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

19 juli 2013 13 september 2013 - - - - 

Status: Lopend 

Inwerkingstreding: na publicatie in staatsblad 

 
 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet inzake gezond en ethisch 
sporten 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

- - - Nvt - - 

Status: Planning 

Inwerkingstreding: na publicatie in staatsblad 

 
 
Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

10 november 2011 3 februari 2012 27 april 2012 1 mei 2012 6 juli 2012 16 augustus 2012 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 1 januari 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet houdende het 
stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  
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Decreet inzake gezond en ethisch sporten 

13 juli 2012 6 september 2012 16 november 2012 Nvt - 4 januari 2013 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 1 januari 2014 
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Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van 
een subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 2013-2016 voor de gesubsidieerde 
sportfederaties 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

11 mei 2012 15 juni 2012 7 september 2012 nvt - 5 oktober 2012 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 1 januari 2013 

 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende beëindiging van de subsidiëring van loonkosten aan 
bepaalde initiatieven in de sportsector, die werknemers tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

20 juli 2012 - 5 oktober 2012 nvt  30 oktober 2012 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 30 oktober 2012 

 
 
 

 
 
Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

15 juli 2011 - 30 maart 2012 19 april 2012 25 mei 2012 12 juli 2012 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 14 november 2012 
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 Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet betreffende de preventie en 
bestrijding van doping in de sport 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

8 juni 2012 20 juli 2012 19 oktober 2012 nvt - 7 november 2012 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 14 november 2012 

 
 
Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de 
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de 
sport 

1ste principiële 

goedkeuring  

2de principiële 

goedkeuring  

Definitieve 

goedkeuring  

Parlementaire 

behandeling 

Bekrachtiging Vlaamse 

Regering  

Publicatie in 

staatsblad  

27 mei 2011 - 2 december 2011 29 februari 2012 9 maart 2012 4 april 2012 

Status: Realisatie 

Inwerkingstreding: 24 september 2012 
  

V L A A M S  P A R L E M E N TV L A A M S  P A R L E M E N T

Stuk 2212 (2013-2014) – Nr. 172



 70 

Bijlage 2: Overzicht van de wijze waarop gevolg gegeven werd aan resoluties 
en moties van het Vlaams Parlement 
 

Resoluties Gevolg 
  

Moties Gevolg 
Motie tot besluit van de op 6 juni 2013 door de 
heer Johan Sauwens in commissie gehouden 
interpellatie tot de heer Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport, over de verhuis 
van voetbalclubs uit eerste klasse 
Stuk 2107 (2012-2013) - Nr 2 tekst aangenomen 
door de plenaire vergadering (26/06/2013) 

1° Ik verwijs naar rubriek 6.5 van deze 
beleidsbrief.  
2° Ik schrijf in het najaar 2013 een studieopdracht 
uit om te onderzoeken hoe voetbalsupporters via 
aandeelhouderschap nauwer betrokken kunnen 
worden bij het bestuursbeleid van hun club. De 
onderzoeksvragen zijn: 
Hoe vindt supportersinspraak en 
aandeelhouderschap concreet plaats in andere 
Europese landen zoals bijvoorbeeld Duitsland 
(benchmarking)? 
Kunnen supporters werkelijk zeggenschap 
verwerven in de werking van een moderne 
voetbalclub? Anders gezegd; hoe kan men 
supporters van Vlaamse professionele 
voetbalclubs via aandeelhouderschap nauwer 
betrekken bij het bestuur van hun club? 
Welke constructies zijn er mogelijk in Vlaanderen 
m.b.t. supportersinspraak en hoe is dit op 
federaal wetgevend en decretaal vlak concreet 
integreerbaar? Zijn deze compatibel met de 
Europese regelgeving? 
Hoe kan men inzake aandeelhouderschap een 
begrenzing inbouwen voor natuurlijke personen 
of rechtspersonen? 
Wat zijn de hieraan verbonden voordelen & 
meerwaarden / nadelen / risico’s? 
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Bijlage 3: Overzicht van rapportering van de opvolging van de 
Rekenhofaanbevelingen 
 

Rekenhofrapport en 
stuknr. 

Aanbevelingen 
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