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De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media besprak op 9, 10, 16, 17, 18, 23 en 25 
november en op 1 en 2 december 2010 het ontwerp van decreet houdende de algemene uit-
gavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 en de beleids-
brieven van de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media werden afwisselend door de vier 
bevoegde ministers toegelicht en in de commissie besproken. Elk beleidsdomein wordt in 
voorliggende verslag in een apart hoofdstuk weergegeven. 

Op 2 december 2010 werd globaal gestemd over alle aan de Commissie voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media toegewezen onderdelen van het ontwerp van decreet houdende de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011. 
Het verloop van deze stemming werd achteraan in het verslag opgenomen.

I. CULTUUR

1. Toelichting van de uitgavenbegroting Cultuur door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

1.1. Algemene situering van de begroting en de opgelegde besparingen

Minister Joke Schauvliege deelt mee dat het uitgangspunt voor de begrotingsopmaak 2011 
het behalen is van de bij de regeringsformatie afgesproken nul norm in 2011. Om het afge-
sproken begrotingsresultaat te bereiken werd in 2011 de laatste fase van het besparingspad 
geïmplementeerd. 

In het algemeen werden voor een bedrag van 376,6 miljoen euro besparingen doorgevoerd. 
Hiervoor werden een aantal maatregelen genomen: het niet toekennen van de index van 
niet loongebonden kredieten (95 miljoen euro); generieke en punctuele besparingen die 
reeds waren afgesproken bij de formatie (216,5 miljoen euro); en 65 miljoen euro aan 
bijkomende punctuele besparingen. De eerste twee maatregelen waren immers niet vol-
doende om het afgesproken begrotingsresultaat voor 2011 te behalen.

De minister somt de afgesproken besparingen 2011 op inzake generieke en punctuele 
besparingen voor de cultuurbegroting. Ten eerste: besparingen op de apparaatskredie-
ten (personeel 1,5 percent, werking 2,5 percent). Ten tweede: besparingen op faculta-
tieve subsidies (zoals deze bij de formatie werden opgelijst door Financiën en Begroting):  
5 percent. Ten derde: besparingen op alle subsidies met ESR code 30-38 (die niet vallen 
onder het voorgaande punt), met uitzondering van bijvoorbeeld jongerenwelzijn, thuiszorg, 
beschutte werkplaatsen enzovoort (conform de afspraken gemaakt tijdens de formatie):  
2 percent. Ten vierde: bijkomende besparingen op communicatiekredieten en consultancy 
kredieten van 10 percent. Ten vijfde besparing op het CFO (centraal financieringsorgaan) 
– vergoeding die sommige entiteiten krijgen.

Hoewel voor de opmaak van de begroting 2011 vertrokken werd van de kredieten bij de 
eerste begrotingscontrole 2010 werden de lineaire besparingen berekend op de cijfers van 
de begroting 2009. Dit heeft tot gevolg dat de besparingen anders kunnen zijn dan boven-
vermelde percentages indien een vergelijking wordt gemaakt met de kredieten 2010. Net 
zoals voor de begroting 2010 werden de door Financiën en Begroting toegepaste lineaire 
besparingen bij de entiteiten met een geconsolideerde begroting toegepast op de uitgaven-
kredieten voorzien in de begrotingen van deze entiteiten en dus niet op de dotatie van-
uit de algemene uitgavenbegroting. Binnen programma HE werd naar aanleiding van de 
vorige bespreking van de begroting in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 
en na overleg met de sector, een alternatief  op deze manier van werken uitgewerkt.
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woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Sommige kinderen zullen op school extra 
Nederlandse les moeten krijgen. Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers moe-
ten misschien opengesteld worden voor alle anderstaligen. Een ander beleid is nodig. De 
minister zal dat uitwerken in zijn talennota. 

De minister heeft het bewuste krantenartikel over taalstimulering niet geschreven en zelfs 
niet nagelezen. Hij heeft zelfs de informatie niet verschaft, hoewel hij zeker weet dat de 
informatie correct was. De redacteur heeft zelf  geselecteerd. Het artikel is niet verkeerd 
geschreven, maar een en ander werd wel uit de context gerukt. De redacteur heeft op één 
aspect gefocust. Maar de minister heeft geen inspraak in dergelijk artikel. Op Radio 1 
heeft de minister wel de hele ketenaanpak kunnen vertellen aan mevrouw Imbo. Ook in 
de commissie Onderwijs werd reeds verduidelijking gegeven, in aanwezigheid van bazen 
en koepels, al ging het toen over de gevolgen van de diagnosetest. De meeste ouders, ook 
de Marokkaanse en Turkse Belgen, zijn het trouwens met de minister eens. Zij willen het 
beste voor hun kinderen. Als voorbeeld neemt de minister de zomerscholen in Brussel en 
Antwerpen, een combinatie van school- en speelpleinwerking. De kinderen hebben daar 
een fijne tijd. Ze leren er spelenderwijs Nederlands. Het hele concept zal nader uitgewerkt 
worden in een nota. Ondertussen zal de minister in de domeinen Jeugd en Onderwijs expe-
rimenten blijven organiseren.

De minister hoopt op de meeste vragen te zijn ingegaan. Over sommige suggesties heeft 
hij niet gesproken, maar dat is omdat hij het ermee eens is. Hij dankt de leden voor de 
steun aan zijn beleidsbrief. 

III. SPORT

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

1.1. Krachtlijnen van het sportbeleid

Minister Philippe Muyters stelt dat de titel van de beleidsnota Sport ‘Door samenspel 
scoren, naar een gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid’, na een jaar nog steeds 
actueel is. De rode draad is het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende 
actoren in het werkveld om te komen tot een gezond, duurzaam en resultaatgericht beleid.

Op microniveau betekent dit samenwerking met de verschillende sportactoren (Bloso, 
departement, VSF, Sportfederaties, ISB, lokale en provinciale overheid, sportclubs). Een 
belangrijk principe hierbij is dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen, en 
geprikkeld zijn om hun slagkracht te vergroten door flexibel, creatief en innovatief aan de 
slag te gaan, ondanks eerder moeilijke financiële omstandigheden. 

Op mesoniveau omvat dit overleg met verschillende beleidsdomeinen (Welzijn, Gezond-
heid, Ruimtelijke Ordening, Onderwijs, Werk, Leefmilieu enzovoort), gericht op het 
benutten van opportuniteiten en creëren van kansen en synergie. 

Op macroniveau betekent dit sport in een Europese context, tot de universele dimensie 
van doping. 

De minister licht de belangrijkste krachtlijnen uit de beleidsbrief Sport 2011 toe. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de verwezenlijkingen van het afgelopen werkjaar verwijst hij 
naar de tekst van de beleidsbrief. 
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1.2. Verhogen van sportparticipatie en bevorderen van levenslang sporten

De minister geeft aan dat de eerste strategische beleidslijn het verhogen is van de sportpar-
ticipatie en levenslang sporten. Dat is het fundament van de breedtesport.

Belangrijk voor het komende werkjaar zijn de voorstellen van de acht werkgroepen die 
zijn samengesteld in het kader van het platform sport voor Allen. Tegen het einde van 
2011 verwacht de minister een ontwerp van een breed gedragen ‘Sport voor Allen Actie-
plan’ waarbij rekening wordt gehouden met de gewijzigde maatschappelijke behoeften aan 
actieve vrijetijdsbesteding. 

De inspanningen die geleverd zijn om de acties naar kansengroepen te stroomlijnen zul-
len voortgezet worden. De minister denkt hierbij concreet aan de uitwerking van beleids-
plannen naar onder meer senioren, personen met een handicap, mensen in armoede en 
etnisch culturele minderheden. De focus ligt hierbij op het formuleren van gemeenschap-
pelijke doelstellingen op lange termijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
behoeften en drempels waarmee de respectieve doelgroepen nu geconfronteerd worden. 

De opmaak van het beleidsplan voor senioren kadert binnen Vlaanderen in Actie (ViA). 
In juni 2011 wordt een ViA-rondetafel georganiseerd ‘Naar een vernieuwd beweeg- en 
sportbeleid voor senioren in Vlaanderen’ waarmee Vlaanderen het belang van een gezond 
beweeg- en sportbeleid voor alle senioren aangeeft. 

De aanbevelingen die geformuleerd worden in het kader van de evaluatie van de proeftui-
nen binnen het participatiedecreet zullen besproken en waar mogelijk toegepast worden. 
Een eerste algemene vaststelling is alvast dat er nood is aan transversaal overleg tussen 
de verschillende sportaanbieders voor wat betreft kansengroepen zodat de projecten van 
elkaar kunnen leren en mekaar versterken. 

Hierbij zal nodige aandacht worden gegeven aan het visualiseren van good practices. 

De minister benadrukt dat hij sterk wil inzetten op de concretisering van sociale inclusie 
in en door sport. 

Naast het stroomlijnen van de initiatieven naar kansengroepen wordt ook ingezet op 
nieuwe maatschappelijke behoeften. Een nieuw initiatief omvat het opstarten van het pro-
ject multisporten voor de allerjongsten. Ook hier wordt vanuit een breed gedragen trans-
parant referentiekader gewerkt zodat het voor iedereen duidelijk is wat de doelstelling van 
dergelijke nieuwe projecten zijn. 

Binnen deze strategische beleidslijn geeft de minister nog graag mee dat hij in het volgende 
werkjaar ook wil starten met de opmaak en uitwerking van een project op maat van men-
sen met een gezondheidsbeperking zoals bijvoorbeeld reumapatiënten of hartpatiënten.

1.3. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen

De tweede beleidslijn richt zich tot het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod. 
Hierbij wordt gestreefd naar het opnemen van verantwoordelijkheid door de sportactoren 
zelf. 

In september 2011 zullen de lokale overheden een tussentijdse evaluatie van hun sportbe-
leidsplan indienen. Bloso en ISB zullen hiervoor de nodige ondersteuning bieden.

De sportfederaties investeren in het zoeken naar antwoorden op uitdagingen zoals het 
uitwerken van concepten rond life-time sportbeoefening en het aangaan van transversale 
samenwerkingsverbanden. 
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Gezien het belang van een efficiënt en effectief  beleid gericht op het ondersteunen van 
sportclubs, wil de minister ook in het komende werkjaar het overleg tussen de verschil-
lende sportaanbieders continueren en verder afstemmen. De aandacht voor ondersteuning 
en professionalisering van jeugdwerking blijft hierbij een belangrijk speerpunt. Om dit te 
realiseren worden middelen voorzien via de impulssubsidies (jeugdsport) en subsidies in 
het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport van de sportfederaties. 

Daarnaast wil de minister de eerste resultaten van het onderzoek naar typologieën van 
sportclubs bekijken en bespreken hoe deze inzichten gebruiksvriendelijk kunnen vertaald 
worden op maat van lokale overheden en sportfederaties. 

Het is zaak te blijven zorgen voor een geschikt en geactualiseerd aanbod van sportkader-
opleiding zodat nog meer mensen zich aangesproken voelen om een opleiding te volgen. 
In 2011 zal de Vlaamse Trainersschool concrete initiatieven nemen om ook de door-
stromingsgraad naar een hoger niveau te realiseren. Bijkomend zal de VTS verder werk 
maken van de inschaling van de generieke competentieprofielen voor sport in de Vlaamse 
Kwalificatiestructuur.

1.4. Gezonde sportbeoefening en vrijwaren van de integriteit van de sport

Het verhogen van de algemene fysieke fitheid van alle inwoners in Vlaanderen met bij-
zondere aandacht voor de niet of  weinig actieve Vlamingen is een belangrijke doelstel-
ling die voorop is gesteld door de Vlaamse Regering. Omdat deze gezondheidsdoelstelling 
maar kan gerealiseerd worden via een gecoördineerde aanpak vanuit zowel sport als 
volksgezondheid heeft de minister samen met zijn collega van Welzijn en Gezondheid een 
intentieverklaring ondertekend om het beleid inzake gezondheid, beweging en sport af  te 
stemmen, overlappingen te vermijden en gemeenschappelijke acties te ontwikkelen. Acties 
zullen gemeenschappelijk worden gedragen. Zo worden bijvoorbeeld binnen de werkgroep 
‘voeding en beweging’, die sinds april 2010 operationeel is, concrete acties besproken en 
opgevolgd door zowel gezondheids-, voedings- en sportactoren.

Voor de dopingbestrijding wil de minister werk maken van een goed doordacht beleid 
waarbij efficiëntie en resultaatgerichtheid hand in hand moet gaan met het respect voor de 
privacy van de sporter. Ondanks het feit dat Vlaanderen hierin een voortrekkersrol heeft 
gespeeld moet worden vastgesteld dat we meespelen in een veel ruimere context en dat we 
dus actief moeten meewerken aan een harmonisering in België, in Europa en op mondiaal 
vlak. Alhoewel voor Vlaanderen een nieuw en apart anti-dopingdecreet wordt voorbereid, 
moet de minister vooreerst het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de verschillende 
gemeenschappen en met Brussel gefinaliseerd krijgen, zodat eenzelfde groep topsporters 
door de verschillende NADO’s van dit land op een éénvormige wijze worden behandeld. 

De minister maakt zich sterk dat dit eerstdaags kan gefinaliseerd worden. Terzelfdertijd 
werkt hij verder om de 27 landen van de Europese Unie op eenzelfde lijn te krijgen – 
o.a. via de conclusies inzake dopingbeleid die in november 2010 op de formele Europese 
ministerraad werden goedgekeurd – om vervolgens samen met de 20 andere landen van de 
Raad van Europa met een gemeenschappelijke Europese visie naar het WADA te trekken. 
De herwerking van de WADA-code, die normaal voorzien is om in 2015 in voege te gaan, 
kan zo beter en gemeenschappelijk worden voorbereid in Europa.

Op preventief  vlak wordt gewerkt aan een globaal plan inzake sportletselpreventie met 
als doel een relatieve daling van letsels en gezondheidsschade ten gevolge van sportbe-
oefening. De sensibilisatie over algemene sportletselpreventie zal gericht worden naar de 
sportfederaties, maar vooral naar de sporters zelf, en ondersteund worden door het infor-
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matieaanbod op de website www.gezondsporten.be. Specifieke aandacht zal gaan naar de 
risicovechtsporten. 

Voor het Ethisch Verantwoord Sporten betekent het besluit van de Vlaamse Regering van 
21 mei 2010 voor de erkende sportfederaties het definitieve startschot om daadwerkelijk 
het ethisch verantwoord sporten uit te werken. De gekozen richtsnoeren worden in prak-
tijk gebracht vanaf 1 januari 2011. Naast deze implementatie is het belangrijk dat binnen 
de sportsector goede praktijken met elkaar gedeeld worden en dat er een platform ont-
staat waaruit ideeën kunnen groeien. Aan de orde is het inhoudelijk uitbouwen, het uit-
werken, het wetenschappelijk onderbouwen en stofferen van een visie op middellange en 
langere termijn over ethisch verantwoord sporten. Hiervoor moeten aanknopingspunten 
en samenwerkingsverbanden gezocht worden met bestaande initiatieven en organisaties. 
Een ruimere communicatiecampagne zal worden opgestart.

1.5. Een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur

De minister stelt dat 2010 een jaar was om meer duidelijkheid te creëren in het afbake-
nen van verantwoordelijkheden en van de organisatiestructuur. De één loketfunctie wordt 
door Bloso uitgeoefend. In 2011 moet er bijkomend meer aandacht komen voor de lange 
termijnwerking rond topsport. Concreet betekent dit dat er nood is aan een goed overleg-
model inzake topsport. 

In Vlaanderen wordt dit overlegmodel ingevuld door de taskforce die in 2010 opnieuw 
werd samengesteld. In december 2010 zal een nieuwe stuurgroep worden samengesteld. 
Dit is een strategisch overlegorgaan voor de voorbereiding en de evaluatie van het top-
sportbeleid. De stuurgroep bestaat uit een mix van zeven personen uit de beleidsdomeinen 
– telkens een persoon uit het departement, BOIC en het kabinet Sport, en twee personen 
uit Bloso en VSF – en met acht onafhankelijke, niet gebonden experts uit het werkveld. 
Deze experts komen uit diverse hoeken: o.a. uit universiteiten, media, een ex-topsporter, 
en een topcoach zodat een brede benadering gegarandeerd wordt.

Op nationaal en internationaal niveau wordt overleg gestimuleerd met de Franstalige en 
Duitstalige gemeenschap met het oog op het optimaal afstemmen van visie, doelstellingen 
en selectiebeleid tussen Vlaanderen (topsportfederaties en Bloso), Wallonië (Franstalige 
topsportfederaties en Adeps), en de Duitstalige Gemeenschap en het BOIC.

Naast het geschetste overlegmodel moet ook worden gewerkt aan de visibiliteit van Vlaan-
deren in de topsport. Er zal in de toekomst worden gewerkt met één logo Topsport Vlaan-
deren. Dit zal uitgedragen worden door de topsporters, toptrainers en topsportfederaties 
die door de Vlaamse overheid worden ondersteund. In ruil voor deze ondersteuning zor-
gen zij voor return op het gebied van visibiliteit. Het verplicht gebruik van het Logo top-
sport Vlaanderen zal worden gerealiseerd door het vast opnemen van een clausule bij 
nieuwe contracten en samenwerkingsovereenkomsten of verlengingen ervan. 

De missie en visie van Atletiek Vlaanderen en de Vlaamse wielerploegen zijn afgestemd op 
het topsportbeleid van hun respectievelijke federaties, namelijk de Vlaamse Atletiekliga en 
de Wielerbond Vlaanderen.

De uitvoering van het Topsportactieplan II bevat een aantal belangrijke elementen. De 
carrierebegeleiding zal geïntegreerd worden binnen de afdeling topsport Bloso, met een 
verdere optimalisering van de loopbaanbegeleiding van elitesporters. Inzake topsportin-
frastructuur zullen in 2011 in het kader van een lange termijnvisie de toekomstige noden 
bepaald worden. Ook in 2011 zal de Taskforce Topsport en de adviescommissie topsport 
en wetenschap de mogelijkheid onderzoeken om efficiëntiewinsten te boeken via het clus-
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teren van kwalitatief  hoogstaande projecten inzake sportwetenschappelijke en medisch/
paramedische begeleiding in Vlaamse expertisecentra voor topsport. Bij de Olympische 
ploegsporten wordt toegewerkt naar de ondersteuning van gekwalificeerde ploegen voor 
de Olympische Spelen van Londen 2012, maar ook reeds een gerichte ondersteuning voor 
ploegsportprojecten met uitzicht op een reële selectiekans voor Rio 2016 – realisatie van 
een volwaardig training- en wedstrijdprogramma, professionale omkadering, loopbaan-
begeleiding enzovoort). De Paralympische sporten worden verder geprofessionaliseerd via 
de financiering van topsporttrainers.

1.6. Optimaliseren van de omgevingsfactoren

Om de omgevingsfactoren te optimaliseren zal de minister vooral aandacht blijven beste-
den aan het onderzoek rond werkgelegenheidsmogelijkheden in de sportsector en de 
opvolging van de btw-problematiek.

Er is reeds gewerkt aan een voorstel tot administratieve vereenvoudiging voor de uitvoe-
ring van de verschillende VIA-akkoorden. Nadat dit voorstel is afgestemd tussen de drie 
bevoegde ministers voor Cultuur, Jeugd en Sport, zal het nog worden voorgelegd aan de 
sociale partners. 

In het najaar van 2010 zal een nieuw VIA-akkoord voor de non-profit sector worden 
onderhandeld. Dit akkoord zal ook voor de sportsector de contouren uittekenen van het 
werkgelegenheidsbeleid voor de komende periode. 

Het is verder de bedoeling om in 2011 te starten met de aangekondigde integratie van de 
DAC-projecten in de structurele subsidieregelingen. 

In het VIA-akkoord 2005-2010 werd de monitoring van de werkgelegenheid in de social 
profit sectoren afgesproken. Het is de bedoeling om deze monitoring, zowel voor het 
privé- als voor het publieke segment van de sportsector, ook na 2010 voort te zetten, zodat 
doorlopende datareeksen kunnen opgebouwd worden. De monitoring zal worden geëvalu-
eerd en bijgestuurd indien nodig. Daarnaast wordt verder gezocht naar mogelijkheden om 
bestaande databanken te ontsluiten en bevragingen onderling af te stemmen.

De bevindingen van de werkgroep ‘professionalisering en tewerkstelling’ zullen opgeno-
men worden in een visienota Sport voor Allen. Eind 2011 zullen deze onder de vorm van 
concrete beleidsaanbevelingen opgenomen worden in het ‘Sport voor Allen Actieplan I’.

Om de btw-problematiek in de sportsector verder aan te pakken, is het de bedoeling dat 
de Vlaamse Sportfederatie (VSF), via het ‘Dynamo Project’, ook in 2011 de sportclubs 
verder zal begeleiden in het correct toepassen van de btw-regelgeving.

In het kader van het Overlegplatform Sport voor Allen zal een werkgroep rond btw-regel-
geving suggesties aanleveren die onder concrete beleidsaanbevelingen in ‘het Actieplan 
SVA’ zullen opgenomen worden. De aanpak van de btw-regelgeving zelf  is een federale 
materie en moet dan ook op dat niveau aangepakt worden. De minister zal in het kader 
van de heersende btw-problematiek in de sportwereld, inspanningen leveren om een trans-
versale dialoog op te starten tussen zijn Waalse collega, de federale minister van Financiën 
en hemzelf. Het is de intentie om de beleidsaanbevelingen vanuit de werkgroep ‘btw-regel-
geving voor de sportsector’ op dit transversaal overleg ter sprake te brengen. 

1.7. Een planmatig sportinfrastructuur beleid

De minister deelt mee dat binnen het ‘Vlaams Sportinfrastructuurplan’ momenteel de eer-
ste kunstgrasvelden worden aangelegd die heel binnenkort kunnen worden bespeeld. Op 
basis van de reeds geselecteerde dossiers wordt bijkomend verwacht om in het voorjaar 
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van 2011 de opdracht voor het realiseren van een tweede cluster kunstgrasvelden te kun-
nen gunnen. Ook de opdracht voor een eerste en tweede cluster eenvoudige sporthallen 
zal tegen eind 2011 kunnen worden gegund evenals deze van de – ook al is het een beperkt 
aantal – geselecteerde zwembaden. 

Er werd evenwel in het najaar een tussentijdse evaluatie van het Vlaams Sportinfrastruc-
tuurplan opgestart, die tevens kaderde in een bredere bevraging over de noden aan sport-
infrastructuur bij alle lokale besturen. Onder andere op basis van de resultaten van deze 
bevraging rond sportinfrastructuur bij alle lokale besturen, zal het Sportinfrastructuur-
plan waar nodig bijgestuurd worden. Tevens zal aan het Vlaams sportinfrastructuurbeleid 
in het algemeen op een aangepaste manier vorm en inhoud gegeven worden.

Wat de Bloso-centra betreft zal in 2011– conform het goedgekeurde investeringspro-
gramma 2007-2014 voor de uitbouw en renovatie van de Bloso-centra – de verdere vol-
tooiing beoogd worden van projecten die in 2010 werden opgestart en wordt de uitbouw 
en de verbetering nagestreefd van een aantal deelaccommodaties. Zoals in de voorbije 
jaren zal bij de realisatie van dit investeringsprogramma maximaal worden samengewerkt 
met andere partners. De voorgestelde projecten zullen een maximale exploitatie en kwali-
teitsverbetering van de Bloso-centra mogelijk maken.

Voor de topsportinfrastructuur werden, op basis van de bilaterale gesprekken met alle 
Vlaamse topsportfederaties, de acute noden van Vlaamse topsporters ad hoc ingevuld. 
In 2011 zullen, in het kader van een langetermijnvisie, de bijkomende noden inzake top-
sportinfrastructuur in nauw overleg met de sector bepaald worden en zal aansluitend een 
‘Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen’ uitgewerkt worden.

Met betrekking tot de acute noden voor de vernieuwing van de voetbalstadions, is de 
minister er in geslaagd het door zijn voorganger opgestarte dossier te heroriënteren en te 
koppelen aan het invullen van de noden voor de eventuele organisatie van het wk voetbal 
in 2018 of  2022. Zelfs indien het WK niet in ons land zal worden georganiseerd, zal aan 
tien stadions van grote Vlaamse voetbalclubs een financiële ondersteuning worden gege-
ven in de vorm van een goedkope lening. De financiële opvolging van deze dossiers is in 
handen van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Voor de sporten met een hinderlijk karakter werd in samenwerking met de minis-
ter bevoegd voor leefmilieu een overlegronde met de provincies georganiseerd en is een 
nieuwe screening aan de gang waarbij eveneens locaties gelegen in militaire domeinen, 
brownfields en bedrijventerreinen onder de loep genomen worden. Die laatste zijn welis-
waar gerelateerd aan een beperkt tijdelijk karakter van de sportactiviteiten. De minister 
verwacht tevens dat de heropstart van het Sport voor Allen-platform, met zijn werkgroe-
pen rond sportinfrastructuur en ruimtelijke ordening, er zal in slagen om in de loop van 
2011 een visienota met bijhorend actieplan omtrent sportinfrastructuur in het algemeen 
en de sporten met een groot ruimtelijk beslag in het bijzonder uit te werken.

Als voorstander van het partnerschapsmodel dat hij als minister van Ruimtelijke Orde-
ning hanteert, stelt de minister vast dat de sportsector thans te weinig betrokken wordt in 
de verschillende processen en overlegorganen. Hij zal dan ook nagaan op welke wijze de 
sportsector structureel en volwaardig kan betrokken worden in het algemeen ruimtelijk 
ordeningsverhaal.

1.8. Een efficiënt en effectief  sportbeleid

Om de efficiëntie en effectiviteit van het sportbeleid tastbaar te maken, zal de minister 
verder investeren in beleidseffectmetingen 
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Blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek dat de sport ten goede komt is erg 
belangrijk. De resultaten moeten maximaal toegankelijk gemaakt worden voor de sport-
sector en andere geïnteresseerden. De definitieve resultaten van de verschillende onder-
zoeksprojecten uit het Steunpunt (Cultuur, Jeugd en) Sport zullen kenbaar gemaakt 
worden via de bestaande communicatiekanalen en raadpleegbaar zijn via de website van 
het steunpunt. Daarnaast vindt men op de website van Bloso, onder VTS-redactioneel, 
een steeds groeiend aanbod aan wetenschappelijke artikels met vertaalslag naar de prak-
tijk. De minister zal meewerken aan de evaluatie van het steunpunt voor beleidsrelevant 
onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport. Er zal alvast strategisch nagedacht worden over de 
mogelijke verlenging van het Steunpunt Sport. 

Naast wetenschappelijk onderzoek, draagt ook transversaal overleg bij tot efficiënt beleid. 
Naast overleg met zijn Vlaamse collega’s, mag de bestaande dialoog tussen de verschil-
lende gemeenschappen in het kader van het EU-voorzitterschap na het einde van dit 
Belgisch voorzitterschap niet zomaar opgeborgen worden. Dit overleg kan ook naar de 
toekomst toe een meerwaarde betekenen op verschillende niveaus en de minister zal er dan 
ook werk van maken om dit onder een vernieuwde vorm verder te zetten. 

Afhankelijk van het tijdsverloop van het omzetten van een nieuw samenwerkingsakkoord 
tussen de verschillende gemeenschappen in een decretaal kader, zal het ontwerp van een 
nieuw apart antidopingdecreet zijn rechtsgang kennen in 2011. Tevens zal dan een aan-
vang worden genomen met het opstellen van het restdecreet inzake het medisch en ethisch 
verantwoord sporten.

Een derde luik ter ondersteuning van een efficiënt en effectief  sportbeleid betreft com-
municatie. Het is de bedoeling in 2011 via de geëigende communicatiekanalen zowel de 
sportsector als het brede publiek te informeren over de sportpromotionele initiatieven, om 
op die manier nog efficiënter te sensibiliseren en stimuleren tot sportbeoefening. Naast de 
‘Sport voor Allen’-praktijk is het ook nuttig dat zowel de sector als het brede publiek zicht 
heeft op het gevoerde ‘Sport voor Allen’-beleid. Om deze informatie te coördineren zullen 
in de werkgroep ‘Communicatie’ de nodige initiatieven genomen worden in overleg met de 
betrokken partners. Inzake ethisch verantwoord sporten moet verder ingezet worden op 
communicatie- en sensibilisatieacties via verschillende kanalen en bij verschillende doel-
groepen. In 2011 zal een communicatieplan Topsport finaal uitgewerkt worden. 

Het label ‘Topsport Vlaanderen’ heeft doorheen de jaren zijn plaats verworven als kwali-
teitslabel bij vele organisaties, atleten en projecten. Alle topsporters, topsporttrainers en 
topsportfederaties die door de Vlaamse overheid ondersteund worden, zullen voldoende 
return op het gebied van visibiliteit voor Vlaanderen moeten garanderen. Alle topsporters 
en topsporttrainers die een contract met de Vlaamse overheid hebben (Bloso of departe-
ment CJSM) of financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid zullen voortaan 
Vlaanderen promoten via het logo ‘Topsport Vlaanderen’, voor zover dit binnen de com-
petities die door de internationale federaties worden georganiseerd, toegelaten is. 
De minister zal in overleg met zijn collega bevoegd voor Media, onderzoeken hoe al de 
Vlaamse topsporters maximaal aan bod kunnen komen binnen het Vlaams medialand-
schap.

1.9. Een onderbouwd en duurzaam sportbeleid laten doorwegen op internationaal niveau

In de tweede helft van 2010 vervulde België de rol van voorzitter van de EU. Voor sport 
werd Vlaanderen aangewezen om de ministerraad voor te zitten. Vanaf  januari 2011 
wordt het voorzitterschap doorgegeven aan Hongarije en zal minister Muyters voor Bel-
gië de taak van woordvoerder in de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport opnemen.
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De minister wil zich engageren om het EU-sportbeleid blijvend op te volgen op lange 
termijn. Vanuit Vlaanderen zal hij een nauwe samenwerking onderhouden met de Perma-
nente Vertegenwoordiging. Verder zal hij de mogelijkheden onderzoeken om een gestruc-
tureerde dialoog met de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap op te starten om tot een 
beter gecoördineerd Belgisch standpunt inzake sport te komen binnen de EU.

De minister wil ook streven naar een sterkere positie van Europa in WADA en werken 
aan een meer uniforme implementatie van de WADA-code. Hij zal ook een toetreding tot 
EPAS onderzoeken in overleg met de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap.

Daarnaast wil de minister nagaan of internationale samenwerkingsakkoorden vanuit een 
onderbouwd referentiekader kunnen worden opgenomen of  voortgezet. Ontwikkelings-
samenwerking vanuit sport zal meer afgestemd worden op het algemeen Vlaams beleid 
rond ontwikkelingssamenwerking.

2. Algemene bespreking van de beleidsbrief en de uitgavenbegroting Sport

2.1. Standpunt van de heer Johan Sauwens

De heer Johan Sauwens dankt de minister voor de overzichtelijke beleidsbrief, coherent 
met de begroting. De acht strategische doelstellingen worden verder uitgewerkt in de con-
crete, operationele doelstellingen. Er is heel wat werk verricht, soms ook achter de scher-
men. Dat verklaart waarom het parlement soms wat op zijn honger blijft zitten. Het lid 
vraagt de minister om het parlement niet te vergeten in de ketting die vaak internationaal 
vertrekt en eindigt bij de clubs. Hij hoort trouwens niets dan lovende reacties over de 
kleine sportcel van de minister. 

De heer Sauwens is tevreden dat het overlegplatform Sport voor Allen opnieuw gestart is 
en dat er werkgroepen komen. Hij kijkt uit naar de bespreking van de nieuwe Visienota en 
het Actieplan Sport voor Allen. Hij hoopt dat de permanente stuurgroep Sportpromotie, 
al aangekondigd door de vorige minister, er dit keer wel komt. Een betere afstemming van 
gezondheid, beweging en sport is een goede zaak. Daarvoor wordt het accent gelegd op 
recreatiegerichte bewegingsactiviteiten in de onmiddellijke omgeving.

Om de kwaliteit van het sportaanbod te garanderen is het nodig dat de minister de lokale 
besturen blijft steunen. Bijna alle gemeenten zijn ondertussen in het sport-voor-allende-
creet gestapt. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid staat op een heel 
pragmatische en efficiënte manier in voor de begeleiding. 

Is de Voetbalfederatie Vlaanderen helemaal in orde met alle erkennings- en subsidiërings-
voorwaarden van het decreet op de sportfederaties? Of is de Voetbalfederatie Vlaanderen 
enkel een vehikel om Vlaamse subsidies te ontvangen? Die indruk krijg je wel als je de 
website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond bezoekt. 

Heel wat voetbalclubs, maar ook basketbalclubs, wielerclubs, waarvan de federaties recent 
toegetreden zijn, maken gretig gebruik van het Vlaamse dienstenaanbod. 

Wie heeft het Bloso-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd? Als Bloso dit zelf  deed is het niet 
verwonderlijk dat de resultaten positief  zijn. 

De nieuwe cursus aspirant-sportinitiator blijkt echt wel te beantwoorden aan de behoef-
ten in de sector. Maar van een echte kwaliteitsverbetering op het terrein is er ondanks de 
honderden cursussen van de Vlaamse Trainerschool nog niet veel te merken. Het is nodig 
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de trainersopleiding verder te evalueren. De elektronische communicatie werkt drempel-
verhogend voor sommige groepen, bijvoorbeeld voor de senioren. Het zou goed zijn ook 
andere mogelijkheden van inschrijving open te laten dan enkel via de website. 

Op het vlak van de tewerkstelling in de sport kan de minister nog een tandje bijsteken. 
Het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) heeft zeker zijn waarde als ‘databank’ 
voor lesgevers. Vermoedelijk plukken lokale overheden er wel de vruchten van voor het 
rekruteren van monitoren voor losse initiatieven. Maar clubs en federaties hebben lesge-
vers, sportbegeleiders, officials en scheidsrechters nodig die gebonden zijn aan de organi-
satie, op lange termijn, in vast engagement. De gunsttarieven voor sportclubs die Vlabus 
biedt, zijn een oplossing voor acute problemen, bijvoorbeeld de ziekte van een trainer. 
Ondanks de tariefverlaging van 20 euro naar 15 euro per uur blijft het een dure zaak voor 
clubs. De meeste trainers werken immers op vrijwillige basis. 

Er ligt een scala aan mogelijkheden tussen vrijwillige en professionele sportbegeleiders. 
Ongetwijfeld zijn er nog heel wat bijkomende versoepelingen mogelijk, bijvoorbeeld een 
vrijstelling van sociale bijdrage, maar dat is een federale aangelegenheid. De heer Sauwens 
verwijst naar de studie van professor Scheerders over de semi-agorale arbeid in de sport. 
In het brede sociaalculturele veld moet een oplossing gezocht worden om vrijwilligers toch 
op een of andere manier te vergoeden, zonder echt een loon uit te keren. Duitsland is daar 
vrij ver in gevorderd. Zal de minister in dat verband initiatieven nemen dit werkjaar? 

Het antidopingbeleid van de Vlaamse regering verdient uitgebreide ondersteuning. Toch 
is het belangrijk om de Vlaamse regelgeving volledig af te stemmen op het Wereldantido-
pingagentschap (WADA). Hopelijk zal de minister ook voldoende aandacht blijven beste-
den aan de andere aspecten van Medisch Verantwoord Sporten (MVS). Misschien moet 
in het nieuwe decreet meer expliciete aandacht gaan naar preventie van sportkwetsuren en 
bevorderen van gezonde en verantwoorde sportbeoefening, zodat de Vlaming levenslang 
blijft sporten. De samenwerking met minister van Welzijn Vandeurzen is in dit verband 
erg lovenswaardig.

Wat zijn de risicogroepen in de fitnesssector die deskundige begeleiding zullen krijgen ?

In 2010 zijn veertien binnenlandse en buitenlandse toptrainers aangeworven. Kan de 
minister de lijst met hun namen geven? Welk statuut hebben die mensen? Worden topspor-
ters die een statuut krijgen, nog altijd betaald naargelang hun diploma en niet naargelang 
hun prestaties? 

In het kader van de talentdetectie werden tot op heden 3500 jongeren van zes tot achttien 
jaar herhaaldelijk gescreend. Is die screening gebiedsdekkend of zijn het slechts steekproe-
ven? Dit jaar werden de topsportscholen geëvalueerd. Op basis daarvan werd er een plan 
van aanpak voor 2011 opgesteld. Kan dat toegelicht worden op een aparte vergadering? 
Waartoe leidt de evaluatie? Wat is de link tussen de topsportscholen en de werkgelegen-
heidsinitiatieven in het kader van de verdere begeleiding van het Topsportactieplan? 

Heeft het beleid oog voor de misbruiken bij de tewerkstelling van topsporters? Wordt 
nagegaan aan welke arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld buitenlandse topsporters werken? 
Ook al heeft dat te maken met federale fiscaliteit en sociale zekerheid, de minister mag 
daar op ingaan want hij is de rechtstreekse belangenverdediger van de eerlijke sport in 
Vlaanderen. Dit sluit rechtstreeks aan bij de bepalingen over ethisch verantwoord sporten. 

De minister wil, ondanks de problemen, toch een nieuwe cluster uitschrijven voor het 
sportinfrastructuurplan. De opdracht van de Vlaamse overheid ligt echter vooral in het 
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aanleggen van bovenlokale sportinfrastructuur, terwijl de gemeentelijke sportinfrastruc-
tuur een verantwoordelijkheid is van de gemeente. De studie van professor Van Hecke 
maakte een ruimtelijke analyse over de behoeften aan sportinfrastructuur. Is er al onder-
zocht of  de tot nu toe gekozen pps-projecten helpen de witte vlekken inzake sportinfra-
structuur uit deze studie, op te lossen? De heer Sauwens vraagt de minister een grondige 
evaluatie van alle  pps-projecten te maken en daaruit conclusies te trekken. Als het niet 
werkt, werkt het niet. De aanzienlijke overheadkosten voor sportinfrastructuur in de alge-
mene begroting is een verzwarende factor. 

De heer Sauwens informeert wat de stand van zaken is van de lening van de Participatie-
Maatschappij Vlaanderen voor de sportstadions in het kader van de kandidatuur voor het 
wk voetbal. 

Inzake sporten met een hinderlijk karakter moet de minister gebruik maken van het feit 
dat hij ook minister van Ruimtelijke Ordening is en een gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan moet maken. Dat RUP moet het mogelijk maken om zoals voorzien, in elke provincie 
een aantal motorcrossterreinen aan te leggen. Dat zal zeker op weerstand stuiten en de 
lokale besturen moeten een inbreng hebben, maar het heeft geen zin de kwestie opnieuw 
te bestuderen of erover met de provincies te overleggen. Als het uiteindelijk niet mogelijk 
blijkt terreinen aan te leggen, moet dat aan deze nochtans belangrijke sector duidelijk 
gezegd worden. 

Het is belangrijk dat de minister het voortouw neemt in Europa, niet alleen in de Euro-
pese Unie maar ook in de Raad van Europa. Ook Vlaanderen moet Europa mee in de 
goede banen leiden en sport leent zich daar uitstekend toe. 

Er gaan ettelijke miljoenen euro naar projecten, proeftuinen in samenwerking met aller-
hande sectoren. Minister Anciaux had graag minister van Gelijke Kansen, minister van 
Sociale Zaken, en minister van Integratiebeleid geweest, en was maar minister van Sport. 
Dat blijkt uit die talloze projecten. Het verwondert de heer Sauwens dat minister Muyters 
dat beleid quasi ongewijzigd voortzet terwijl blijkbaar bespaard wordt op de werkings- en 
personeelskosten van de sportverenigingen. Ook worden er tal van studies aangekondigd. 
Die zijn nodig – Vlaanderen beschikt over topdeskundigen zowel op medisch, parame-
disch als sportmanagementsgebied – maar die studies moeten beleidsrelevantie hebben. 
De heer Sauwens vraagt de minister zich terug te trekken op zijn corebusiness: sport. Zijn 
preferentiële partners zijn Bloso, de sportfederaties en de lokale besturen en sportdien-
sten. Sociale parameters kunnen zeker een rol spelen, maar voor elke parameter telkens 
opnieuw geldverslindende aparte projecten oprichten, moet stoppen. De projectwerking 
mag in geen geval de reguliere sportwerking terugdringen. 

De heer Sauwens vraagt concluderend aan de minister om zich te concentreren op zijn 
corebusiness en het parlement meer te betrekken bij de visienota’s en bij de concepten, 
maar algemeen krijgt het sportbeleid de steun van zijn fractie. 

2.2. Standpunt van de heer Wim Wienen

De heer Wim Wienen vindt dat de ambitieuze beleidsnota heel wat goede aspecten bevat 
zoals het beleid voor senioren en gehandicapten, en de rondetafelconferentie Sport, maar 
kunnen de goede voornemens echter wel gerealiseerd worden met de middelen uitgetrok-
ken op de begroting? Hij vindt het noodzakelijk om de invloed van het Sport voor Allen-
beleid op de lokale besturen te evalueren. Het mag niet de bedoeling zijn de autonomie 
van de lokale besturen aan te tasten, maar er zijn wel degelijk grote verschillen tussen de 
gemeenten in de manier waarop ze het beleid voeren en de middelen van de Vlaamse over-
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heid inzetten. Hetzelfde geldt voor het Sportinfrastructuurplan. De inhaalbeweging voor 
sportinfrastructuur verloopt trager dan gepland. De besparingen zullen het allemaal nog 
wat trager laten verlopen. Om daar aan te verhelpen is een bijsturing van het plan essenti-
eel. Antwerpen stelt zich dan wel kandidaat voor Europese sporthoofdstad 2012 maar het 
tekort aan sportinfrastructuur is er groot.

Bijna geen enkel voetbalstadion in Vlaanderen voldoet aan de UEFA-normen. Heel wat 
steden hebben projecten ingediend maar het lid vreest dat een en ander stil zal vallen als 
Vlaanderen en Nederland het wk voetbal niet binnenhalen. Vlaanderen moet de regie 
verzekeren. De mobiliteit en de ruimtelijke ordening rond het stadium zijn immers belang-
rijke aspecten. 

De heer Wienen heeft de indruk dat de proeftuinen niet beantwoorden aan hun doelstel-
lingen. Er moet nagegaan worden of de projecten nog nuttig zijn en of er ernstige bijstu-
ringen nodig zijn. 

Het is goed dat de mogelijkheden voor hinderlijke sporten op vliegvelden, militaire domei-
nen, industrieterreinen enzovoort onderzocht worden, maar het wordt tijd om knopen 
door te hakken. Het dossier sleept al jaren aan.

De website van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) bewijst dat ze gewoon deel uit-
maakt van de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (KBVB). Dat doet vermoeden de 
KBVB enkel een Vlaamse federatie oprichtte om Vlaams geld in de wacht te slepen. Dat 
mag niet de bedoeling zijn. Waar staat de VFV op dit moment? 

2.3. Standpunt van de heer Peter Gysbrechts

Voor de heer Peter Gysbrechts bewijst de beleidsbrief  dat de minister structuur weet aan 
te brengen in de vele initiatieven op sportgebied. Het lijkt de minister menens met het 
evalueren van experimenten en proefprojecten. De spreker hoopt dat die evaluatie tot bij-
sturing zal leiden. De heer Gysbrechts wijst er ook op dat zijn fractie reeds meermaals 
gevraagd heeft naar evaluatie van de diverse projecten en mogelijke heroriënteringen. De 
minister heeft natuurlijk ook tal van projecten geërfd van zijn voorganger. Bij de evaluatie 
en heroriëntering moet het belang van zorgvuldig gekozen projecten in het sportbeleid een 
belangrijk uitgangspunt zijn.

Het stoort de spreker immers dat de minister te veel op zijn eigen domein blijft. Het man-
gelt vooral aan de samenwerking met Onderwijs. Als de kinderen op school niet kennis-
maken met een breder pallet van sporten, zullen er nooit méér mensen aan sport doen of 
méér toptalenten gedetecteerd worden. Voor bewegen, plezier in sport, gezond leven en 
gezonde voeding, wordt de basis best op jonge leeftijd gelegd. Wat wil de minister bereiken 
met zijn overleg met de minister van Onderwijs? Welke stappen zullen volgen na 2011? 
Hoe zal hij ervoor zorgen dat sport een groter gewicht krijgt in het onderwijs? 

Het seniorensportbeleid is belangrijk, niet in het minst wegens het verband met duurzame 
gezondheid. De omschrijving van senioren als 50-plussers is echter uiterst ruim. Sommige 
mensen van rond de 50 sporten intensief  terwijl 75-plussers vooral in beweging moeten 
blijven. Het gaat niet op om sport van de hele groep te betitelen als sportelen. 

De concrete stappen in het dopingbeleid zijn te weinig zichtbaar. Een goede begeleiding 
van de amateur- en topsporters is belangrijk. De uitspraak van het Hof van Beroep in de 
zaak Iljo Keisse bewijst dat een eigen beroepsprocedure nodig is. Vanuit de oppositie wer-
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den reeds een aantal voorstellen van decreet ingediend. Zal de minister ook een decretaal 
initiatief  nemen?

Het lijkt alsof  de minister de visibiliteit van de Vlaamse topsporter op dezelfde hoogte 
stelt als de prestaties. Dat mag echter niet het belangrijkste criterium zijn om het rende-
ment van een investering in een sporter te meten. Topsporters moeten een loon krijgen dat 
varieert naargelang hun prestaties. Nadat ze goede prestatie neergezet hebben, volgt de 
bekendheid vanzelf. 

De werking van de topsportscholen moet dringend geëvalueerd worden. Momenteel vol-
gen er 270 voetballers les aan een topsportschool. Dat kunnen onmogelijk allemaal top-
sporters zijn. De heer Gysbrechts vindt dat er wel degelijk topsportscholen moeten zijn, 
maar deze moeten enkel echte topsporters in hun rangen tellen. Topsportafdelingen in 
sportscholen zouden enkel de absolute top in een bepaalde sport moeten verzamelen. 

De lokale besturen zullen een enquête krijgen over sportinfrastructuur. Wat is het doel 
van deze enquête? Wanneer zal ze afgelopen zijn? Vlaamse investeringen in bovenlokale 
sportinfrastructuur zijn logisch, in gemeentelijke infrastructuur is dat al heel wat minder. 
Dat vergt een goede evaluatie en de enquête kan daartoe bijdragen. 

De heer Gysbrechts hoopt op een snelle doorbraak in verband met het aanduiden van ter-
reinen voor het beoefenen van sporten met een hinderlijk karakter.

Voor de minister staan de investeringen in voetbalstadions blijkbaar los van de organisatie 
van het wk voetbal. In de beslissing van de Vlaamse Regering van december 2009 staat 
nochtans dat de regering de vier dossiers voor wedstrijdstadions wenst te ondersteunen in 
hun kandidatuurstelling voor het WK. 

De samenwerkingsovereenkomsten met Catalonië, Marokko en Zuid-Afrika worden 
geëvalueerd. Desondanks is er al sprake van een vervolg. De heer Gysbrechts pleit ervoor 
dat vervolg pas te laten starten als de evaluatie klaar is. De specifieke meerwaarde voor het 
Vlaamse sportbeleid is hem immers niet duidelijk. 

2.4. Standpunt van mevrouw Ulla Werbrouck

Mevrouw Ulla Werbrouck vindt de beleidbrief  realistisch en ambitieus. Het Sport voor 
Allen-actieplan wordt in werkgroepen besproken. Het is jammer dat het parlement slechts 
op het einde betrokken wordt. Voor het Dopingdecreet geldt hetzelfde. Het parlementaire 
werk mag niet herleid worden tot vragen stellen.

Slechts na een grondige evaluatie kan beslist worden welke proeftuinen goed zijn. 

Het aanbod voor kansengroepen is versnipperd. Een goede coördinatie en eventuele 
samensmelting van bepaalde initiatieven is zeker nodig. Kan de minister het parlement op 
de hoogte te houden van de vorderingen?

Het netwerk van de bewegwijzerde parcours is een goed initiatief  maar het mountain-
bikeparcours loopt voor een deel over paden voor paarden. Het lid vraagt de minister 
aandacht te besteden aan beide sporten, maar een aparte en eenvormige bewegwijzering 
in samenwerking met de lokale overheden is een goede zaak. 
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Een organisatie die voor sportkampen voor gehandicapten gebruik maakt van de infra-
structuur van Bloso krijgt korting, maar dat zou niet het geval zijn als ze de Topsporthal 
gebruikt. Klopt dat? 

De leidend ambtenaar van Bloso, mevrouw Galle, twijfelt of er nog een 31ste Gordel komt. 
Volgens de beleidsbrief  komt die er wel. Werd dit niet met haar besproken?

Sportclubs kunnen hun trainers legaal tewerkstellen via Vlabus, maar slechts een minder-
heid maakt daar gebruik van. Het lid hoopt dat de minister iets zal doen aan de grijze 
zone. Het vrijwilligerstatuut volstaat daar niet voor. 

Het decreet op de dopingbestrijding vertoont hiaten. Een grensoverschrijdende Europese 
aanpak is nodig. 

De verschillende BTW-tarieven voor fitness zijn een federale aangelegenheid, maar dat is 
niet houdbaar. Fitness bij scholen mag de concurrentie niet vervalsen. 

De visibiliteit van een sport en sporters is afhankelijk van de sporttak en de situatie van 
de individuele sporter. Mevrouw Werbrouck vraagt om voor alle topsporters, ook in die 
sporttakken die minder in de media komen, de nodige inspanningen te leveren om hun 
prestaties in de verf te zetten. 

Mevrouw Werbrouck blijft betreuren dat de Vlaamse wielerploegen een aparte status heb-
ben. Wie zal de nieuwe directeur voor de Wielerbond Vlaanderen selecteren? Het departe-
ment of de Wielerbond? 

De Vlaamse middelen voor topsport groeien gestaag. Op vier jaar tijd zijn ze bijna ver-
drievoudigd. Maar dat geldt niet voor de prestaties. Kan de minister een overzicht geven 
van de sporttakken die meer en meer middelen krijgen en toch minder presteren? 

Toptrainers krijgen een competitief  loon naargelang hun marktwaarde. Topatleten wor-
den echter vergoed volgens diploma. Wat is de reden van dat verschil? Sporters zouden 
ook op basis van prestaties betaald moeten worden. Het mag niet zijn dat een goede spor-
ter zonder diploma minder verdient dan een minder goede sporter met een hoog diploma. 
Kan de minister een lijst geven van de buitenlandse toptrainers? 

Het is goed dat de pool van Jeugdtrainers Topsport verder uitbreidt. De VTS is op de 
goede weg. Een goede trainer moet immers niet alleen de kneepjes van de sport kennen, 
maar ook de kennis kunnen overbrengen. 

De minister werkt aan een oplossing voor de hinderlijke sporten. Het is nodig om het 
parlement over de vorderingen te informeren, want er zijn een aantal parlementaire initia-
tieven die in dit verband op een behandeling wachten. 

Mevrouw Werbrouck leest dat de topsportscholen geëvalueerd zijn door Bloso. Ze pleit 
echter voor een evaluatie door een externe organisatie. Momenteel mikken de topsport-
scholen op goede sporters, terwijl ze eigenlijk enkel de absolute top moeten opleiden. Heel 
wat topsporters hebben trouwens geen les gevolgd aan een topsportschool. Ook dat moet 
nader bekeken worden. 

Globaal is mevrouw Werbrouck tevreden met de aanpak van de minister. Hij overlegt 
terecht veel met andere ministers, want sport zit verankerd in alle beleidsdomeinen. Het 
lid steunt zijn beleid, maar zal het nauwlettend volgen. 
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2.5. Standpunt van de heer Kris Van Dijck

De heer Kris Van Dijck vindt de beleidsbrief  ambitieus maar toch realistisch. De beleids-
brief  start terecht met het verhogen van de sportparticipatie. De werkgroep Sport voor 
Allen zal een visienota opstellen. De minister zal de krachtlijnen daarvan omzetten in 
concrete acties. Het is goed dat de thema’s van de werkgroep ruim opgevat zijn. Het zal 
onder meer gaan over opleidingen, professionalisering, sportpromotie, de BTW-regelge-
ving, laagdrempelig aanbod. 

De vijf  proeftuinen leveren zonder twijfel zinvol werk. Een tussentijdse evaluatie moet het 
desondanks mogelijk maken een en ander bij te sturen. 

Het netwerk bewegwijzerde mountainbikeroutes is een goede zaak. De gemeente Dessel 
bakende zo’n tien jaar geleden al een mountainbikepad af. Het was een huzarenstuk dat 
heel wat overleg vergde. Het Campinapad loopt immers over privé- en gemeentegrond en 
is het hele jaar toegankelijk. Het Agentschap Natuur en Bos heeft recent echter beslist dat 
er in bepaalde zones van april tot augustus niet meer gefietst of  gewandeld mag worden. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een niet-verhard fietspad, waar lokaal volledige 
overeenstemming is over bereikt, opeens gedurende een bepaalde periode van het jaar niet 
meer mag worden gebruikt? 

De Gordel is een sportieve organisatie met een politieke betekenis. Mevrouw Galle heeft 
gezegd dat na de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) de 
Gordel niet meer georganiseerd zou worden. Maar ook na de splitsing is een groene gor-
del rond Brussel een lovenswaardig streven. De Gordel moet dus blijven bestaan. De deel-
nemerscijfers bewijzen de aantrekkingskracht van het initiatief. 

In het kader van de professionalisering en de optimalisering van structuren en sportclubs 
neemt de minister zich voor om in 2011 de inspanningen van verschillende actoren, ter 
ondersteuning van sportverenigingen, verder op elkaar af  te stemmen. Dat is een goed 
voornemen want enkel zo kunnen de inspanningen ten volle renderen. De kwaliteit van de 
sportbeoefening op alle niveaus en voor alle doelgroepen wordt grotendeels bepaald door 
de kwaliteit van de begeleiding. De inspanningen van de VTS om de kwalificatiegraad van 
de sportbegeleiders te verhogen, moeten daarom zeker voortgezet worden.

De minister heeft het EU-voorzitterschap benut om de gezonde sportbeoefening en het 
vrijwaren van de integriteit van de sport op de Europese agenda te plaatsen. De contacten 
met WADA zijn er steeds op gericht een eenvormige Europese aanpak te vinden. Vlaande-
ren kan ook in deze een trekker blijven. 

De heer Van Dijck stond kritisch tegenover een één-loket-functie voor topsport bij Bloso, 
maar uiteindelijk blijkt het een goede evolutie. De minister blijft de regisseur. In het kader 
van het Topsportactieplan 2010-2014 worden tal van toptrainers aangeworven. Een goede 
coach is belangrijk, maar talent is onontbeerlijk. Talentdetectie, talentidentificatie en 
talentontwikkeling zijn dus cruciaal. Vlaanderen investeert in sport, dat mag ook zicht-
baar zijn. Het universele logo is daar een goed middel voor. Een logo zonder dat de spor-
ter die het draagt, prestaties neerzet, verliest natuurlijk zijn waarde. 

Wat het optimaliseren van de omgevingsfactoren betreft, wordt er aan de oplossing van 
het btw-probleem gewerkt onder meer in de proeftuin Dynamo. Het is dan ook een goede 
zaak dat er meer dan 1900 brochures verspreid zijn naar sportverenigingen. 

Voor een planmatig sportinfrastructuurbeleid zijn de middelen beperkt. Voor de grote 
infrastructuurprojecten van het Vlaams Sportinfrastructuurplan wordt het schema des-
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ondanks gevolgd. De minister heeft middelen vrijgemaakt voor drie nieuwe projecten: de 
regionale Vlaamse sportinfrastructuur in Brussel-Noord, de overkapping van de ijsbaan 
in Herentals en een topsporthal in Antwerpen-Noord.

De heer Van Dijck hecht veel belang aan het onderzoek vooraf en een degelijke evaluatie 
en outputmonitoring van het sportbeleid. Op die manier kunnen de beleidseffecten dui-
delijk zichtbaar en meetbaar worden. Het beleid kan dan waar nodig op een gefundeerde 
manier bijgestuurd worden. De investeert dan ook terecht in beleidsondersteunend onder-
zoek, hoewel er steeds een evenwicht moet zijn tussen studie en uitvoering. 

De Vlaamse overheid moet via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid doorwegen op 
internationale discussies en het internationale sportbeleid. Vlaanderen toont aan dat het 
op dit gebied een internationale voortrekkersrol kan spelen. De heer Van Dijck is tevre-
den dat de minister groot belang hecht aan het onderhouden en verder uitbouwen van de 
internationale contacten. Zo houdt Vlaanderen voeling met wat er in de internationale 
sportwereld beweegt.

2.6. Standpunt van de heer Philippe De Coene

De heer Philippe De Coene spreekt namens zijn fractie zijn steun uit voor de beleidsbrief  
Sport. De beleidsbrief  benadert goed wat er in het regeerakkoord is overeengekomen en 
zorgt voor enige continuïteit, waar de sector om vroeg.

Het is een fijne vaststelling dat de minister de breedtesport blijft koesteren. Belangrijk is 
dat topsport en sport in de breedte elkaar goed in evenwicht houden en elkaar naar een 
hoger niveau tillen. Topsporters geven immers het goede voorbeeld, en de jongere en min-
der jongere generaties trekken zich daaraan op. Dat is vaak de beste stimulans om in een 
sport in te stappen. Hoe meer jonge mensen participeren aan sport, hoe groter het draag-
vlak voor de creatie van topsporttalent.

De heer De Coene wil namens zijn fractie een andere klemtoon leggen dan de heer 
Sauwens, die had gevraagd om te stoppen met het ‘proeftuinengedoe’. Een proeftuin moet 
immers de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Nadien moet worden bekeken wat moet 
worden gewijzigd en wat eventueel moet worden omgezet in een structureel beleid. Proef-
tuinen maken bovendien niet het leeuwendeel uit van de begroting Sport: het gaat bruto 
om slechts 3 percent van de te spenderen middelen. Het project Open Stadion en het com-
munitygevoel worden uitgespeeld als belangrijke elementen in het bidbook van België en 
Nederland voor het WK 2018. KV Kortrijk deed ook volop mee aan dat project, en de 
campagne mocht er zijn. 

Naar verluidt zou de golfsportnota van de vorige regering worden herzien. Ze omvat twee 
delen: een categorisering van de diverse terreinen en het antwoord op de insteek van de 
golfsportfederatie. Daarin heeft de Vlaamse Regering de behoeften afgelijnd en gezegd 
voor welke projecten men wil gaan in de drie categorieën. Wordt de nota effectief  herzien 
en wordt er nieuwe ruimte ingenomen voor de golfsportterreinen?. Zeker in Vlaanderen 
waar we voorzichtig moeten omspringen met de schaarse open ruimte en de functionali-
teiten goed op elkaar moeten afstemmen, lijkt dat geen prioriteit.

Inzake de dopingbestrijding merkt de heer De Coene een evolutie. Er is blijkbaar een zeer 
goede uitwisseling tussen de minister op het Vlaamse niveau en WADA op internationaal 
niveau. Er is recent correspondentie over gevoerd. Dat toont aan dat men op pragmati-
sche en gepaste wijze probeert te remediëren waar nodig, dat er geen paniek en onrust 
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wordt gezaaid waar het niet nodig is, maar dat doordacht en goed wordt opgetreden en 
het onderscheid wordt gemaakt tussen de hoofdzaken en de bijzaken. 

2.7. Standpunt van de heer Veli Yüksel

Over de eerste pijler in de beleidsbrief  – namelijk de sportparticipatie verhogen zodat 
meer mensen levenslang sporten – stelt de heer Veli Yüksel dat zijn fractie niet tegen de 
proeftuinprojecten is. Hij bekijkt ze kritisch en kijkt uit naar de wetenschappelijke studie 
en evaluatie want er komen tegenstrijdige berichten uit de sector. Zo worden ‘Brede school 
met sportaanbod’ en ‘Opleiding buurtsportbegeleider’ positief  geëvalueerd, al is het wel 
jammer dat door de besparingen van minister Smet vijf  Follo’s (Flexibele Opdracht van 
de Leerkracht Lichamelijke Opvoeding) moesten afvloeien en het werkingsbudget sterk 
onder druk is gekomen omdat Bloso en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) vijf  andere 
afgedankte Follo’s op hun budget hebben overgenomen. Dat is niet alleen jammer voor de 
betrokken Follo’s maar ook voor de kernen waar zij opereerden en voor de overblijvende 
Follo’s die het met heel wat minder werkingsmiddelen moeten doen. In tegenstelling tot 
andere sprekers meent de heer Yüksel dat het verenigingsondersteuningsproject Dynamo 
Project niet op algemene instemming kan rekenen, hoe goedbedoeld het ook is. Dynamo 
levert op zich wel kwalitatief  goed werk, maar de output voor meer dan 775.000 euro 
per jaar is vrij beperkt omdat de vrijwilligers in de sportclubs niet vertrouwd zijn met de 
werking van de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de koepelfederatie van de sportfederaties. 
De kritiek is vooral dat VSF onder de duiven schiet van de federaties door rechtstreeks in 
en met de clubs te handelen en bij te sturen. De begeleiding van sportclubs is immers een 
taak van de sportfederaties en niet van de VSF, die de sportfederaties moet begeleiden. De 
federaties bereiken trouwens veel meer clubs en dat met heel wat minder subsidies. 

Volgens het decreet op het lokaal sportbeleid doet het Instituut voor Sportbeheer (ISB), 
de begeleiding van de lokale sportdiensten, bijvoorbeeld bij het opstellen van de lokale 
sportbeleidsplannen. Naar analogie hiermee zouden de Dynamomiddelen beter besteed 
worden aan begeleidende maatregelen voor de federaties want er zijn nog heel wat fede-
raties die alles behalve professioneel werken. Volgens de heer Yüksel is er een dringende 
nood aan begeleidende maatregelen voor een aantal sportfederaties. De nadruk moet blij-
ven liggen op het belang van verdere professionalisering van sportclubs en het verhogen 
van de kwaliteit van de sportbegeleiders op het terrein, waarvoor ondersteuning en bege-
leiding vanwege de federaties nodig is.

Ook minister Schauvliege en minister Smet kondigen een evaluatie aan van hun deel van 
het Participatiedecreet. Zullen die evaluaties worden samen gelegd of zal elke minister zijn 
of haar stuk van het decreet zelf  evalueren en bijsturen?

De heer Yüksel is blij met het experimenteel project voor de allerjongsten, maar hij vraagt 
zich af wie het uitvoert en waar. Het is nog niet ruim gekend. Hij vraagt zich ook af waar-
voor de projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking concreet gebruikt worden 
en hoe men een project kan indienen. Ook dat is haast niet gekend bij de bevolking. 

Het is goed dat de minister kinderen en jongeren wil stimuleren tot bewegen en sporten, 
samen met de ministers van Onderwijs en Jeugd, maar de spreker stelt vast dat daarover 
niets staat in de beleidsbrief  Jeugd. Hij hoopt dat er in het nieuwe Vlaamse Jeugdbeleids-
plan, dat binnenkort door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd, wel concrete acties 
staan om samen aan deze belangrijke doelstelling te werken. De heer Yüksel is daarom 
tevreden dat de minister in zijn beleidsbrief  schrijft dat hij zijn medewerking zal verlenen 
aan het realiseren van dit nieuwe Vlaamse jeugdbeleidsplan door het vertalen van de spe-
cifieke doelstellingen in concrete acties en met een focus op sport en bewegen. 
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Het is belangrijk dat er inzake proeftuinen aandacht is voor kansengroepen en dat de 
versnipperde initiatieven goed op elkaar worden afgestemd. Er zijn goede initiatieven van 
de minister om drempelverlagende maatregelen te nemen en hij stoort zich eraan dat men 
zich bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) enkel per mail kan inschrijven om een cursus 
te volgen, want dat is eerder drempelverhogend, zeker voor senioren en mensen die in 
armoede verkeren. Het zou goed zijn om kansengroepen makkelijker toegang te geven tot 
de initiatieven. 

Pijler 2 van het sportbeleid betreft het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod met 
alle actoren en op alle niveaus, de kwaliteitsverbetering en facultatieve opdrachten van de 
sportfederaties. De heer Yüksel merkt dat de ingediende aanvragen voor de facultatieve 
opdrachten stabiel blijven en vraagt of  alle sportfederaties die in aanmerking komen, al 
ingestapt zijn of  dat er nog een groeimarge mogelijk is. Hij dacht dat het de doelstelling 
van de vereenvoudigde uitvoeringsbesluiten was om meer federaties te laten instappen. 

Het is positief  dat de Vlaamse Sportfederatie samen met de sportfederaties zal nadenken 
over de vraag hoe de sportsector een antwoord kan bieden op de verschillende maatschap-
pelijke trends en vragen. 

Pijler 3 betreft een gezonde sportbeoefening, het vrijwaren van de integriteit van de sport 
en het ethisch verantwoord sporten, een stokpaardje van de voorganger van de minster. 
De heer Yüksel stelt dat het niet evident is om concrete zaken te doen, maar dat hij de ver-
dienstelijke pogingen van de minister steunt om de sector te sensibiliseren. Hij zou graag 
willen weten wat de output daarvan is en hij vraagt aan de minister om die nauwgezet in 
de gaten te houden en om waar nodig bij te sturen. 

Pijler 4 luidt dat Vlaanderen aan een succesvol topsportbeleid bouwt door het creëren van 
een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur. De heer 
Yüksel stelt in verband met topsport de concrete vraag wanneer de minister voorziet in 
een evaluatie van de enorme inspanningen en investeringen van de afgelopen tien jaar. Hij 
vraagt zich af  of  de minister daarvoor zal wachten op de resultaten van de Olympische 
Spelen in Londen. Hij informeert ook of  er een verschil merkbaar is sinds de invoering 
van de eenloketfunctie voor topsport bij Bloso. 

Pijler 5 gaat over het optimaliseren van omgevingsfactoren. De heer Yüksel merkt op dat 
over de btw-problematiek in het verleden al vragen werden gesteld door collega’s uit zijn 
fractie. Hij verwijst naar de federale link maar stelt dat het goed zou zijn indien de sector 
zich voorbereidt op een oplijsting van de knelpunten om zo tot een gezamenlijke visie te 
komen. 

2.8. Standpunt van de heer Bart Caron

De heer Bart Caron vindt in de beleidsbrief  over het algemeen veel positieve en waarde-
volle dingen terug maar wil toch een aantal kritische bedenkingen geven. De kracht van 
de beleidsbrief  is meteen ook de zwakte ervan. Het document is erg volledig en probeert 
alle elementen en aspecten, groot of klein, van het beleidsdomein Sport te vatten. De heer 
Caron heeft respect voor die ambitie. Hij herkent zich daar ook wel enigszins in, maar 
tegelijk mist hij ook een focus. Natuurlijk is de minister al twee jaar op post en weet de 
commissie ook ongeveer waarvoor hij staat en waarop de klemtoon ligt. De heer Caron 
vraagt zich af of hij de beleidsbrief  al dan niet moet beschouwen als uiting van een grote 
ambitie. Enerzijds is dat wel het geval. Anderzijds beseft de heer Caron, die niet zo rigou-
reus de minister van Begroting zou willen volgen en dus nog meer middelen voor Sport 
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zou willen uittrekken, ook dat er grenzen zijn aan de huidige beleidsmogelijkheden. Zelfs 
in de meest optimistische scenario’s kunnen we niet verder gaan dan we soms willen.

Als de minister in de beleidsbrief  bijvoorbeeld spreekt over het subsidiëren van de sport-
federaties voor hun facultatieve opdrachten worden de decretale opdrachten en missies 
volledig herhaalt. De heer Caron verwacht veeleer te vernemen waar de minister meer of 
minder klemtonen wil leggen dan zijn voorgangers. Idem voor de aanvullende subsidies 
voor de Vlaamse unisportfederaties. Die worden tot in de details opgelijst. De beleidsbrief  
wordt daardoor soms veeleer een logboek van de Vlaamse sport, terwijl een duidelijke 
beleidslijn en keuzes moeten worden aangegeven. 

Toch heeft de heer Caron in de beleidsbrief  heel veel dimensies ontdekt, misschien te veel 
waardoor er nood is aan het bundelen van krachten. De kwaliteit van de sportbegelei-
ders is bijvoorbeeld erg belangrijk. Daaraan wordt gewerkt vanuit het centrale beleid, de 
Vlaamse Trainersschool (VTS) en Bloso, net als de lokale sportdiensten. Het wordt echter 
tijd voor een kwaliteitssprong. We doen immers op alle vlakken iets, maar net iets te wei-
nig. Misschien kan er ter zake een strategische denkoefening worden gemaakt.

De heer Caron pleit voor het behouden en gestaag aanpassen van de twee basisdecreten 
voor de sport, namelijk die met betrekking tot Sport voor Allen en de sportfederaties. 
Inzake de professionalisering van de sportfederaties is er werk aan de winkel. De twee 
decretale bouwstenen van het sportbeleid zouden echter ook een instrumentarium kun-
nen aanreiken om de doelstelling van de kwaliteit op het terrein te versterken, zeker inzake 
sportbegeleiders. Op die manier wordt Sport voor Allen gestimuleerd en wordt gezorgd 
voor een goede selectiebasis voor potentiële topsporters.

Dan is er de dopingproblematiek. Diverse leden hebben ter zake al voorstellen van de-
creet ingediend, die zeer nauw aansluiten bij de beleidsbrief  en de verklaringen van de 
minister van de voorbije weken, maar die in de commissie nog wachten op een bespre-
king. De minister pleit voor proportionaliteit in de dopingbestrijding: proportionaliteit bij 
de opsporing en proportionaliteit bij de bestraffing. Zo hoeft een recreatief  sporter niet 
onderhevig te zijn aan de whereaboutsverplichting, evenmin als veel nationale sporters 
die eigenlijk nog geen nationaal niveau halen. Tegelijkertijd is de heer Caron een groot 
voorstander van een strenge aanpak. Proportionaliteit en gerichtheid, dat zijn veeleer uit-
dagingen. Het dopingbeleid moet nauw aansluiten bij WADA dat zijn eigen beleid ook 
beter zou kunnen stroomlijnen.

De heer Caron is het niet eens met de aanval van de heer Sauwens op proeftuinen als niet 
essentiële taken van het sportbeleid. Hij houdt integendeel een warm pleidooi voor over-
lappende bevoegdheden om maatschappelijke problemen te helpen oplossen. Bij onder-
wijs gaat bijvoorbeeld niet alleen over kennis die men aan kinderen wil overbrengen. Men 
wil ook mensen vormen. Dat geldt ook voor de sport, zonder in te korten op de zuivere 
doelstellingen. Hij betreurt het ten zeerste dat sommige collega’s doen alsof  sport een 
eiland is. Sport maakt integendeel deel uit van de wereld waarin we leven en draagt ook 
bij tot de opbouw ervan. 

Wat de geluidssporten betreft, is ook Groen! vragende partij voor een oplossing. Mensen 
die lawaaierige sporten willen beoefenen, moeten dat ook kunnen doen. Het vastleggen 
van geschikte terreinen in recreatief  gebied is blijkt haast onmogelijk te zijn. Misschien 
moet men ze inplanten in gebieden die al verstoord zijn, zoals tijdelijke havengebieden en 
industriegebieden die nog niet in gebruik zijn. Over enkele jaren zal motorcross trouwens 
vermoedelijk met elektrische motoren worden gereden.
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Wat het topsportbeleid betreft, wil de minister een aantal zaken evalueren. De heer Caron 
vraagt om de uitgezette lijnen een kans te geven. Rendement halen is een traag proces 
omdat men moet vormen en kweken. Hij vraagt om door te gaan en tijdig bij te sturen. 
Hij gelooft immers niet in de grote revolutie maar veeleer in evaluatie, bijsturing en koppig 
doorzetten, zoals de sportbeoefening zelf.

Het infrastructuurbeleid is al meermaals aan bod gekomen. De heer Caron zit op dat vlak 
op dezelfde lijn als de heer Sauwens. Hij pleit al jaren voor een heldere taakverdeling, en 
die was tijdens de vorige legislatuur een beetje zoek. Het had inderdaad beter gekund. 

Wat mogelijke besparingen in deze sector betreft, vraagt de heer Caron of de heldere taak-
verdeling bij infrastructuur en exploitatie van sportcentra al een aantal beleidsmaatregelen 
heeft gegenereerd. Tien jaar geleden heeft Bloso een aantal infrastructuren overgedragen 
aan andere besturen. Bloso doet echter nog altijd veel zaken zelf  die andere overheden tot 
hun beleidsdomein zouden moeten rekenen. 

De heer Caron zou het overigens appreciëren indien de topambtenaren van het beleidsdo-
mein aanwezig zouden zijn bij de begrotingsbesprekingen.

Wat de gemeenten en provincies betreft, is de heer Caron voor een relatief  terughoudende 
overheid in de exploitatie en voor een sterke overheid wanneer het over sturing gaat. Een 
overheid moet keuzes maken. Voor de uitvoering op het terrein kunnen echter ook veel 
privépartners worden ingeschakeld. Dat gebeurt nog te weinig in de sport, zeker op het 
vlak van de Vlaamse overheid. Bloso voert bijvoorbeeld tienmaal zoveel controles en 
inspecties uit dan in de sectoren Cultuur of  Jeugd. Bloso moet een mentaliteitsverande-
ring ondergaan en reflecteren over hun doelstellingen en hoe gepast omgaan met anderen. 

De heer Caron pleit samenvattend voor sturing, terughoudendheid op controle, samen-
werking met andere overheidsniveaus en minder zelf  doen. Misschien kan daarop worden 
bespaard waardoor de rest van het sportveld kan worden ontzien. Een heldere taakver-
deling is daarbij heel belangrijk. De heer Caron merkt in de discussie over de rollen van 
overheden en over de planlast erg grote cultuurverschillen op tussen de verschillende 
departementen en beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Hij besluit daaruit dat die 
Vlaamse overheid wat minder Jozef II moet zijn en meer moet leren aansturen op hoofd-
lijnen. Sommige administraties zijn op dat vlak goed op weg, andere niet. Een eventuele 
verschuiving van taakstellingen ten gevolge van de interne staatshervorming, mag echter 
niet ten koste mag gaan van de mogelijkheden van het sportveld zelf. Een aantal organisa-
ties vreest voor een evolutie in die richting. 

Met betrekking tot de bouw of renovatie van voetbalstadions zijn drie punten belangrijk: 
zij zijn nodig, ze moeten redelijk zijn en ze moeten ecologisch verantwoord zijn. De infra-
structuurinspanningen moeten worden doorgezet, los van het eventueel organiseren van 
het wk voetbal.

2.9. Standpunt van de heer Paul Delva

De heer Paul Delva richt de aandacht op het hoofdstuk seniorensport in de beleidsbrief, 
en meer bepaald het sportelen. Hij stelde onlangs een schriftelijke vraag aan de minister 
en het antwoord daarop heeft hem verrast. Hij wil in dit verband enkele bekommernissen 
naar voren brengen. De doelstelling van het sportelen vindt de heer Delva prima, namelijk 
senioren op een zachte en vriendelijke manier in contact brengen met de sportwereld. Hij 
uit wel zijn twijfels over het instrument dat ervoor op poten werd gezet.
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Sportelen wordt aangestuurd door Bloso. In 2010 had Bloso in een budget voorzien van 
625.000 euro voor het voeren van een sensibiliseringscampagne in dat verband. Het aantal 
deelnemers aan verschillende activiteiten in het kader van de sportelcampagne bedroeg 
meer dan 10.000. De heer Delva kan moeilijk evalueren of dat veel is of niet. De minister 
antwoordde zelf  op de schriftelijke vraag dat de evaluatie van de sportelcampagne een 
heikele zaak is. Men zou kunnen zeggen dat de campagne 62 euro per deelnemer heeft 
gekost, maar die vergelijking loopt mank. Relevant is wel om het bedrag van 625.000 euro 
te plaatsen naast het bedrag van 180.000 euro waar de sportfederaties in het kader van 
de beleidsprioriteit seniorensport een beroep op kunnen doen. De heer Delva vraagt zich 
af  hoe het verschil tussen die twee bedragen kan worden verantwoord. Hij verwijst naar 
de mening van de heer Caron dat Bloso misschien een aantal taken doet die door andere 
overheden of federaties zouden kunnen worden uitgevoerd. Moet men niet nadenken over 
de verschuiving van het budget voor sportelen van Bloso naar de sportfederaties? Die heb-
ben in het verleden al bewezen, zeker de seniorensportfederatie, dat ze senioren bereiken. 
Er is een parallel spoor getrokken, terwijl de knowhow al lang bij de sportfederaties zelf  
zit. De spreker huivert van parallelle instrumenten. 

3. Antwoord van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 

3.1. Algemeen

Minister Philippe Muyters dankt de leden voor de ondersteuning van het sportbeleid 
vanuit de commissie, over meerderheid en oppositie heen. De felicitaties die zijn gegaan 
naar zijn kleine ploeg van vier mensen, heeft hij overgemaakt en vindt hij bovendien zeer 
terecht.

3.2. Sportelen

De minister wijst erop dat het aanvankelijk de bedoeling was om het inzetten op sport 
voor ouderen toe te vertrouwen aan de sportfederaties. De interesse vanuit de sportfede-
raties was echter bijzonder klein omdat er een relatief  klein budget voor is. Daarom werd 
beslist om het op een ander niveau aan te pakken en om het te ondersteunen door een 
campagne vanuit Bloso.

Sportelen is typisch iets dat moet groeien. Het voorbije jaar is reeds gewerkt aan de ver-
ruiming van de doelgroep. Sportelen schuift vooral een interactief karakter, het samenzijn, 
naar voren. Er wordt gemikt op zowel de life-time sporter als de niet-sporter. Het inclu-
siebeleid is een belangrijk aspect daarin. Minister Muyters wijst erop dat hij het sportelen 
heeft geërfd van zijn voorganger.

De minister beaamt dat de groep van 50-plussers ruim is om als één doelgroep door het 
beleid te worden gevat, met zowel mensen die eerder zittend zijn als met de heel actieve 
sporters. Via het project ‘Naar een vernieuwd beweeg- en sportbeleid voor senioren in 
Vlaanderen’ willen de onderzoekers typologieën van senioren uitwerken, gekoppeld aan 
een aangepast beweeg- en sportaanbod. Bedoeling is om een beweeg- en sportaanbod 
te voorzien op maat van alle senioren in Vlaanderen. Om dit te realiseren wordt nauw 
samengewerkt met minister Vandeurzen.
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Dat men bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) alleen per mail kan inschrijven klopt niet 
helemaal. De inschrijvingen gebeuren in de regel steeds via de online webapplicatie die is 
ontwikkeld, maar bij uitzondering kan de aanvraag tot inschrijving nog steeds via brief  
gebeuren. Deze dient dan aan het VTS-secretariaat gericht te worden, waarna de inschrij-
ving door het secretariaat zelf  digitaal wordt ingevoerd.

3.3. Proeftuinen, de relatie Sport en Onderwijs en Sport voor Allen

De minister vindt de proeftuinen belangrijk. Het gaat niet op om in Europa een inclusie-
beleid via sport op de agenda te zetten en tegelijk zaken zoals de proeftuinen te schrappen. 
Hij wil de proeftuinen dus zeker voortzetten. Hij is het wel eens met de kritiek dat er ver-
beteringen kunnen aangebracht worden, vandaar dat er ook een tussentijdse evaluatie is 
voorzien. Belangrijke elementen in deze evaluatie zijn een leereffect en een inzicht verkrij-
gen in de mogelijke effecten op lange termijn en de kostprijs ervan. Nadat hij de evaluatie 
krijgt, wil de minister in dialoog gaan met de proeftuinen zelf  en het resultaat daarvan 
met de commissie bekijken.

Op de vraag om maximaal terug te koppelen naar de commissie in verband met Sport 
voor Allen, zal de minister zo veel mogelijk ingaan, in overleg met de voorzitter. Zo zal hij 
de visienota over Sport voor Allen in de commissie bespreken zodra dat mogelijk is.

Voor de vragen over de relatie met het onderwijs verwijst de minister naar de titel van zijn 
beleidsbrief: ‘door samenspel scoren’. Hij wil ook samenwerken met Onderwijs in functie 
van bepaalde thema’s. Hij wil in de eerste plaats samenwerken met Stichting Vlaamse 
Schoolsport (SVS) die initiatieven heeft voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs. 
Hij zal ook bekijken wat de rol van de Flexibele Opdracht van de Leerkracht Lichame-
lijke Opvoeding (Follo) kan zijn en hoe die geoptimaliseerd kan worden. Er wordt een 
opvolgingsgroep SVS opgericht samen met onderwijs- en sportactoren om de slagkracht 
van schoolsport in een brede context te optimaliseren. Een volgend actiepunt is het open-
stellen van de schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren. Hij wil daar het accent op 
leggen. Hij zal dit samen met minister Smet aanpakken. 

3.4. Decreet Sportfederaties

De minister is het ermee eens dat de sportfederaties maximaal ondersteund moeten wor-
den. Ze staan niet alleen in voor de organisatie van de sport, maar ze zijn ook proactief  
omdat ze moeten investeren in het ontwikkelen van sportproducten zodat de levenslange 
sportbeoefening, een van de doelstellingen van Sport voor Allen, kan worden gerealiseerd. 
Net zoals in een bedrijf, moet men daar innovatief  in zijn. 

De minister zou graag zien dat federaties meer innovatief  zijn om op de ene of de andere 
manier echt iets extra toe te voegen. Hij geeft het voorbeeld van de tennisfederatie die 
begonnen is met ‘start to tennis’, gericht op volwassenen of  ouderen. De minister vindt 
dat een positieve zaak en zal bekijken hoe hij in de loop van 2011 goed werkende fede-
raties, die innovatief  bezig zijn en nieuwe initiatieven hebben, kan stimuleren om zo het 
slagkrachtig resultaatgericht werken van sportfederaties te ondersteunen. 

Inzake de lokale besturen is in september 2011 in een tussentijdse evaluatie voorzien. 
Daaruit moet blijken hoe de gemeenten hun sportbeleidsplan invullen. De minister zal de 
commissieleden op de hoogte brengen van deze bevindingen. 
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Op de wens van de heer Yüksel om het Dynamoproject meer te stroomlijnen met de wer-
king van de Vlaamse sportfederatie (VSF) reageert de minister verbaasd omdat Dynamo 
volledig ingekapseld zit in de Vlaamse Sportfederatie. Dynamo werkt aanvullend waar de 
federaties het moeilijk hebben en biedt hen op deze punten de nodige ondersteuning. Dat 
was ook de bedoeling. De minister heeft de indruk dat dat goed loopt en dat de wisselwer-
king heel sterk is. Concrete problemen mogen uiteraard worden gemeld.

Er is ook gevraagd naar de vergoeding voor vrijwillige en professionele sportbegeleiders. 
Dat zal volgens de minister worden geregeld in het Sport voor Allen-actieplan.

3.5. De werking van Bloso

Op de suggestie van de heer Bart Caron dat Bloso beter een aantal taken zou afstoten ant-
woordt minister Philippe Muyters dat het beter bestuurlijk beleid nog altijd de basis van 
de taakverdeling is. Zoals de heer Delva al zei, werd Bloso in het verleden nogal gemakke-
lijk aangeduid om taken op te nemen die anderen lieten liggen. Dat is historisch gegroeid. 
De minister is het helemaal eens dat er een heldere taakverdeling moet zijn binnen de 
sportsector. Daar is in het afgelopen jaar heel sterk aan gewerkt. De één-loketfunctie van 
Bloso heeft daar al aan bijgedragen. Dat was nodig en wordt voortgezet. De heldere taak-
verdeling dient op alle gebied aanwezig te zijn. In de beheersovereenkomsten moet duide-
lijk staan wat de overheid verwacht. Dat is op zich reeds een cultuurverandering.

De heer Bart Caron begrijpt dat de minister de administratie door middel van beheers-
overeenkomsten wil aansturen om tot een heldere taakverdeling te komen. Hij vergelijkt 
echter de situatie binnen verschillende beleidsdomeinen en merkt grote verschillen. Voor 
het overige heeft hij alle begrip voor het standpunt van de minister.

Mevrouw Ulla Werbrouck noteert dat Bloso een zelfevaluatie maakte, maar een externe 
evaluatie heeft meer impact. Ze staat achter de minister als die zegt dat Bloso rationeler 
moet werken en de doelstelling moet halen.

3.6. De band tussen de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Voetbalfederatie 
Vlaanderen

De minister gaat wat dieper in op de vragen van de heren Wienen en Sauwens over de 
Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV). Niet alles is zichtbaar en de perceptie dat de Belgi-
sche Voetbalbond nog steeds een belangrijke invloed heeft, is niet geheel onterecht. De 
VFV werkt echter verder aan zijn ontplooiing en autonomie. Voor de administratieve 
onafhankelijkheid lijkt vooral de dialoog tussen Bloso en de VFV hem van belang. Onder-
tussen werd een aparte website ontwikkeld. Dat is een stap in de goede richting. Maar 
wil men echter sneller vooruitgaan in de richting van meer onafhankelijkheid, dan zou 
een tegenhanger aan Franstalige zijde kunnen helpen. Dat is klassiek: men kan pas echt 
iets uitwerken en een effectieve overdracht krijgen als er in de twee regio’s een dynamiek 
is. Maar of  die tegenhanger er nu is of  niet, Vlaanderen gaat door op de ingeslagen weg, 
aldus de minister.

Volgens de laatste cijfers zijn er 1426 clubs aangesloten bij VFV. In totaal zijn er 228.193 
leden, waarvan de meerderheid mannen zijn. Ze hebben 29 personeelsleden in dienst. 
Twaalf  personeelsleden worden gesubsidieerd waarvan vier aan 90 percent, één aan 75 
percent en de rest aan 50 percent.
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De minister heeft van Bloso vernomen dat de VFV op sporttechnisch vlak duidelijk 
inspanningen doet om een eigen beleid uit te tekenen. Daardoor heeft de VFV al een eigen 
dynamiek kunnen ontwikkelen, los van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). 
De minister wijst erop dat het niet makkelijk is geweest om dit reeds te realiseren, niet 
alleen wegens de KBVB en het sporttechnisch beleid vanuit de KBVB, maar ook omdat 
er dictaten zijn van de Union of  European Football Associations (UEFA) en de Fédéra-
tion Internationale de Football Association (FIFA) over het sporttechnische gebeuren. 
In samenspraak met Bloso heeft de sporttechnische staf  van de VFV voor het eerst een 
beleidsplan uitgewerkt met daarin vijf  basisopdrachten. Op het terrein merken we volgens 
de minister dat dat beleidsplan de leidraad is, dat het wordt gebruikt en gehanteerd om het 
Vlaamse voetbalbeleid te sturen. 

Als hij dan kijkt naar de kaderopleiding, vindt de minister dat de vooruitgang goed 
zichtbaar is. Dat is vooral te danken aan de input van Bloso en de wisselwerking met de 
VFV binnen het partnership van de Vlaamse Trainersschool (VTS). De integratie van de 
medewerkers van de VFV in de denkcelwerking Voetbal van de VTS leidt tot een sterke 
kwaliteitsverbetering van de kaderopleiding Voetbal, maar ook omgekeerd is de overheve-
ling van de trainersopleiding van de nationale Heizelschool naar de VTS een belangrijk 
statement. De VFV heeft een personeelslid in dienst genomen dat voltijds belast is met de 
kaderopleiding binnen de federatie. Ook is er wekelijks overleg met de opleidingscoördina-
tor Voetbal van de VTS. Er is dus wel degelijk vooruitgang, zo stelt de minister.

Met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het jeugdvoetbal wordt er duidelijk 
een specifiek Vlaams beleid gevoerd, met het opstarten en voort uitbouwen van het 
Jeugdsportfonds. Het systematisch auditen van Vlaamse clubs en het stimuleren van die 
kwaliteitsvolle jeugdwerking en omkadering moet en zal leiden tot het vergroten van de 
kwaliteit van die jeugdopleiding in Vlaanderen. De specifieke subsidie-inspanningen van 
de Vlaamse overheid, via Bloso, zorgen voor een bewaking van dat proces.

In het kader van de facultatieve opdracht jeugdsport voldoet de VFV aan de tien voor-
opgestelde beoordelingscriteria. In 2010 heeft de VFV zich ingezet om enerzijds een 
aantal clubs te auditen en anderzijds die clubs voort te ondersteunen, op basis van kwa-
liteitscriteria opgenomen in een reglement. Bij die audit is er sprake van een gedeelde 
verantwoordelijk heid. Er zijn de auditkosten en de subsidies. Naar die facultatieve 
opdracht jeugdsport zal maximaal 380.000 euro gaan. Indien bij de afrekening aan alle 
voorwaarden is voldaan, kan de VFV dat volledige bedrag krijgen. Het is de bedoeling 
115 clubs te auditen, en volgend jaar 150 clubs.

De heer Johan Deckmyn heeft minister Muyters horen zeggen dat het nu moeilijk is om te 
werken aan de splitsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de oprichting van 
de Voetbalfederatie Vlaanderen omdat er aan Waalse zijde geen volwaardige tegenhanger 
is. Maar daar heeft hij in het verleden al vaak op gewezen. Hij stelde ook dat er niet zo 
vroeg op die manier budgetten mochten worden vrijgemaakt omdat er immobilisme zou 
optreden. Hij dringt dus aan op nieuwe initiatieven en heeft hierover met enkele collega’s 
trouwens een voorstel van resolutie ingediend (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 651/1).

Minister Philippe Muyters antwoordt dat zijn eigen actieprogramma voor de verdere ont-
voogding van de VFV voldoende dynamisme inhoudt, ook al is er geen Franstalige tegen-
hanger.
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3.7. Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding - Vlabus

Minister Philippe Muyters deelt mee dat over de ‘Gunsttarieven voor sportclubs’ van Vla-
bus, recentelijk overleg werd gepleegd met Vlabus om te bespreken welke concrete pistes 
ze zelf  kunnen voorstellen om de professionalisering van sportclubs te vergroten, want de 
minister is het er volkomen mee eens dat daar verder op ingezet moet worden. Er moet 
worden onderzocht wat hun bijdrage daarbij kan zijn als een soort van ‘sociaal secretari-
aat voor de sport’. De werkgroep ‘professionalisering’ binnen het SVA-platform moet het 
geheel verder uitdiepen. 

3.8. Medisch verantwoord en Ethisch Sporten (MVES) en de relatie met WADA

Minister Philippe Muyters wijst erop dat een gezonde sportbeoefening en de integriteit 
van de sport zijn gebaseerd op het huidige MVES-decreet, maar dat hij aanpassing hier-
van beoogt. Commissieleden merkten op dat er veel werd gepraat. De minister beaamt 
dat, maar er werd ook zeer veel gedaan, ook al is dit voorlopig nog niet onmiddellijk 
zichtbaar. Hij meent zijn tijd goed te hebben besteed. Er werden begin dit jaar inderdaad 
voorstellen van decreet neergelegd in het Vlaams Parlement, maar een zogenaamd herstel-
decreet – de minister wil de term ‘paniekdecreet’ liever niet gebruiken – was niet meteen 
een goede oplossing. De minister benadrukt dat we ons in een complexe nationale en 
internationale context bevinden. De collega’s van de Franse Gemeenschap en de Duitsta-
lige Gemeenschap moesten een jaar geleden eigenlijk nog beginnen met een aantal zaken. 
De problemen met betrekking tot doping situeren zich ook steeds meer op internationaal 
vlak, waarbij het WADA een prominente rol opeist. Het lijkt de minister in dat licht beter 
om het totaalconcept opnieuw tegen het licht te houden en verbeteringen aan te brengen. 
Zeker in België is de gelijkberechtiging een vraag van de sportsector zelf. Het voorbije jaar 
werd duidelijk in die richting gewerkt.

De minister meent op het einde van dit jaar een samenwerkingsakkoord te kunnen berei-
ken tussen de diverse gemeenschappen, en ook met Brussel, voor de aspecten die op 
elk van de betrokken partijen van toepassing zijn. Het is de bedoeling te komen tot een 
gemeenschappelijk standpunt over onder meer de afbakening van het begrip ‘elitesporter’. 
Dat is een fundamentele zaak. De minister vindt dat men er de tijd voor moet nemen om 
samen te bekijken wat de buitencompetitiecontrole inhoudt en hoe we tot een gemeen-
schappelijke afbakening van de doelgroep kunnen komen. Dat wordt dan de basis van een 
nieuwe en betere Vlaamse regelgeving. Natuurlijk past dat alles in de WADA-code, die 
vastligt tot 2014 en vanaf  2015 misschien kan worden gewijzigd. Het voorbije jaar is er 
zeker niet alleen gepraat. Er is de Asserstudie geweest, die de toepassing van de WADA-
code in alle Europese landen heeft vergeleken. Tijdens het Europees voorzitterschap heeft 
de minister dat duidelijk aan bod kunnen brengen. Er is zelfs al een conclusie van de Raad 
Sport aanvaard, die erop neerkomt dat Europa naar meer uniformiteit wil streven en dat 
ook onze inbreng bij het WADA zal worden versterkt. Dit was bij aanvang van het voor-
zitterschap niet voorzien en is dus een onverhoopt succes.

Bovendien kan men niet om het feit heen dat er ook een aantal rechtszaken gaande zijn 
die door het WADA met argusogen worden gevolgd. Het interview met David Howman 
dat recentelijk in enkele Vlaamse kranten verscheen, moet in dat licht worden gezien. De 
minister zetelt in het kader van het Europees voorzitterschap zelf  in de foundation board 
van het WADA. In de marge daarvan heeft hij recent een gesprek gehad met de top van 
het WADA. Hij heeft hun uitgelegd in welke richting Vlaanderen evolueert en wat de grote 
lijnen zijn van een samenwerkingsakkoord. Hij heeft met de heer Howman afgesproken 
die grote lijnen, van zodra ze klaar zijn, voor te leggen aan het WADA, zodat kan worden 
bekeken of  ze in overeenstemming zijn met de huidige code. Toen de heer Howman ver-
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klaarde dat hij richtlijnen aan Vlaanderen had gegeven, dan doelde hij net op de aspecten 
die de minister naar voren heeft gebracht met betrekking tot dat nieuwe samenwerkings-
akkoord. 

Wat de beroepsmogelijkheid in eigen land betreft laat het huidige decreet volstrekt toe dat 
een federatie hierin voorziet. Het is echter aan de sportfederaties om die hiervoor het ini-
tiatief  te nemen. De minister begrijpt dat een aantal federaties dat overwegen. Hij zal dat 
zeker niet tegenhouden en hoeft daar het decreet niet overhaast voor te wijzigen, want ze 
hebben die mogelijkheid. In het licht van de voortdurende internationale evoluties en de 
wetenschap dat binnen België de andere gemeenschappen eigenlijk nog heel de afbakening 
moesten doen, is de minister ervan overtuigd de juiste keuze te hebben gemaakt. Hij wil 
nog voor het einde van het jaar een goed samenwerkingsakkoord afsluiten en dat zelfs aan 
het parlement voorleggen. Op basis daarvan – en rekening houdend met de internationale 
context – kan er een nieuw MVES-decreet voor elitesporters worden gemaakt, en een 
beleid qua ethisch verantwoord sporten.

De minister wil even dieper ingaan op de gecontesteerde dopingcontrole op de Zesdaagse 
van Gent. Na de beelden te hebben gezien en de verklaringen te hebben gehoord, heeft hij 
uiteraard onmiddellijk contact opgenomen met zijn diensten. Er was trouwens tijdens de 
bewuste controle iemand van zijn kabinet aanwezig. De verhalen lopen nogal uiteen, en 
ook dat is typisch. Basis van het probleem is dat vanaf het ogenblik dat men zich aanbiedt 
voor controle, men de sporters in het oog moet blijven houden om een correcte naleving 
van de procedure te kunnen garanderen. Dat is een regel van het WADA. Als de renners 
bijvoorbeeld hun handen wassen en er daarna zeep in het staal raakt, is het staal geconta-
mineerd en bijgevolg ongeldig. Vanaf het begin heeft men met de organisatoren nagegaan 
hoe de controle het best zou gebeuren. Er werd niet gevraagd om onmiddellijk stalen te 
mogen nemen. De renners hadden de mogelijkheid om de dopingtest te ondergaan vanaf 
het moment dat de controleurs er waren tot na de wedstrijden. 

Wat de fitnesssector aangaat, is er een akkoord met de fitnessorganisatie en de Belgische 
Beroepsvereniging voor de Fitness- en Wellnessindustrie (BBF&W) dat stelt dat de bege-
leiding van risicogroepen op termijn enkel door Masters L.O. met de afstudeervariant 
fitness (of gelijkgeschaalden) zou kunnen gebeuren. Er werden bijzondere doel- en risico-
groepen uitgekozen. 

De heer Bart Caron dankt de minister voor zijn gedegen antwoord. Hij vindt het positief  
dat de minister met betrekking tot het dopingdecreet en de relatie met het WADA een 
aantal zaken heeft verduidelijkt. Er moeten echter duidelijke keuzes worden gemaakt. Hij 
weet dat de minister aan een ontwerp van decreet werkt en gesprekken met het WADA 
voert. Er moet echter samen een constructieve oplossing worden gevonden, en hij is ervan 
overtuigd dat dit geen kwestie van partijpolitieke verschillen zal zijn. De beroepsmogelijk-
heden voor de federaties zijn er al langer. Hierdoor worden soms, onder meer in de sport-
wereld zelf, wat holle frases gebruikt. De rechtszaak rond Iljo Keisse toont in elk geval 
duidelijk aan dat er op veel terreinen nood aan een beter kader is.

Mevrouw Ulla Werbrouck noteert dat de sportfederaties de keuze hebben om zelf  de 
beroepsmogelijkheid in te vullen. Maar als de federatie het niet doet, is de sporter daar de 
dupe van. Vanuit het standpunt van de sporters is dit onbegrijpelijk. Want zonder interne 
beroepsprocedure moeten zij immers beroep aantekenen bij het TAS in Lausanne. Uiter-
aard is er bereidheid, zeker wat haarzelf  betreft, om de dopingkwestie en de toepassing 
van de WADA-akkoorden in de commissie te bespreken. 
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De minister wijst op de noodzaak van voorafgaand overleg. Als het samenwerkingsak-
koord met de andere gemeenschappen rond is, zal de minister het ter bespreking voorleg-
gen in het parlement, al is hij niet afwijzend om nu reeds een discussie op hoofdlijnen te 
starten. De betrokkenheid van de parlementsleden is op die manier maximaal.

3.9. Topsport en topsportscholen

Minister Philippe Muyters deelt mee dat de evaluatie van de topsportscholen op schema 
zit. Bloso heeft een bilateraal overleg gehad met de topsportfederaties in de periode mei-
juni 2010. De VUB heeft in opdracht van het departement een studie verricht in 2010 
– een opinieonderzoek bij atleten, trainers en federaties – en naast een globaal verslag 
ook per sporttak een rapport opgemaakt. De rapporten van Bloso en de VUB worden 
gebundeld per sportfederatie en aan elk van de sportfederaties bezorgd met de vraag om 
er tegen het einde van het jaar op te reageren. De reacties worden dan samen met de rap-
porten overgemaakt aan de Taskforce Topsport, die de aanbevelingen zal bespreken. In 
het voorjaar van 2011 krijgt de onderwijssector de kans om zijn opmerkingen te geven 
bij het rapport. Op het einde van het schooljaar 2010-2011 volgt dan een finaal rapport. 
De minister gaat ervan uit dat het dan gedragen wordt door Sport en Onderwijs. Op dat 
moment kan hij samen met Onderwijs de nodige conclusies trekken.

Inzake tewerkstelling en begeleiding is per topsportfederatie een quotum vastgelegd. Het 
quotum is nagenoeg ingevuld. Aanpassingen zijn mogelijk, maar dan wel via verschuivin-
gen. 

De situatie met een groot aantal leerlingen in de topsportschool voetbal is historisch 
gegroeid. De finaliteit bij de KBVB lag op het opleiden van profvoetballers voor eerste 
en tweede nationale, wat via de topsportscholen gebeurt sinds de opstart van de topsport-
scholen in 1987. De KBVB financierde dat autonoom en kon zo mee genieten van het 
topsportschoolsysteem. Bij de oprichting van de Vlaamse federatie werd voldoende extra 
budget vrijgemaakt om ook de topsportschool voetbal te kunnen subsidiëren, zonder 
negatieve impact op de andere sportfederaties. Op basis van het besluit van 2008 inzake de 
topsport worden de subsidies voor de topsportschool minder afgestemd op het aantal leer-
lingen, en meer op de behoefte inzake programma en omkadering. Met de Voetbalfede-
ratie Vlaanderen (VFV) is inmiddels besproken dat de selectie en de daaraan gekoppelde 
subsidies voor de topsportschool in de toekomst meer afgestemd dient te worden op het 
aantal spelers of speelsters voor de toekomstige nationale ploegen en minder op profvoet-
ballers als zodanig. 

Mevrouw Ulla Werbrouck wijst op het te grote aantal topsportschoolatleten. De meesten 
zijn geen topatleten maar topatleten in spe. De doelstelling zou moeten zijn dat de top-
sporters worden begeleid via een topsportschoolsysteem terwijl andere sporters een ander 
kanaal krijgen aangeboden. Daarom is het verkeerd om de subsidies te koppelen aan het 
aantal deelnemers. Het systeem moet ook voor een deel resultaatgebonden worden. Dat is 
de essentie van topsport. Zonder resultaat deugt het systeem niet.

De heer Veli Yüksel vraagt of  de topsportevaluatie er zal komen. En zo ja, binnen welke 
termijn? Nu of na de Olympische Spelen? 

De minister wijst erop dat hij vorig jaar het Topsportactieplan II heeft opgestart. Hij zal 
dat pas evalueren als het in uitvoering is, dus na de volgende olympiade.
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3.10. Verloning van Topsporters, Toptrainers en investering in sporttakken

De minister vindt de verloning van topsporters een belangrijk maar moeilijk thema. Moet 
dit gebeuren op basis van het diploma of op basis van prestatie? Als minister van Werk is 
minister Muyters geneigd te zeggen dat dit meer op basis van competenties moet gebeu-
ren, waarvan het diploma er een is. Hij stelt wel dat zijn voorganger, die de zaak grondig 
had onderzocht, tot de conclusie was gekomen dat het niet haalbaar en niet wenselijk was.

Zeker voor jonge mensen voert de Vlaamse overheid inzake topsport een voorwaarden-
scheppend beleid en geen beloningsbeleid. Het loon moet niet als een beloning worden 
bekeken, maar als een voorwaarde om voltijds te kunnen sporten. Topsporters ontvangen 
natuurlijk meer dan een loon. Ook hun programma met verplaatsingen en verblijf, de 
trainingstechnische en sportwetenschappelijke, medische en paramedische omkadering, 
accommodatie en materiaal, zitten in de subsidie. De vorige minister vond het aangewezen 
te blijven bij het aspect van het diploma. Na onderzoek over een gemengd systeem kwam 
hij na een bescheiden simulatie met een beperkte premie al op een meerkost van 500.000 
euro per jaar. De betrokken topsporters zouden dat bovendien als nauwelijks in verhou-
ding tot de prestatie opvatten. Toen werd besloten om de middelen veeleer in te zetten op 
de voorbereiding en omkadering van elitesporters en beloftevolle jongeren. Dat is gebeurd 
op het einde van de vorige legislatuur. De minister vindt dat hij al heel wat hooi op zijn 
vork neemt en geeft hier dan ook geen prioriteit aan in zijn beleidsbrief. 

Wat het verloningsbeleid van de toptrainers betreft, is het belangrijk te beseffen dat topat-
leten vaak aan het begin van hun professionele carrière staan, terwijl de toptrainers zich in 
een andere fase van hun professionele carrière bevinden. Er is een verschil in behoeften en 
noden. Om concurrentieel te zijn moet men toptrainers volgens een marktprincipe verlo-
nen, dus gekoppeld aan tijdelijkheid en resultaten. De lijst van de zestien toptrainers kan 
iedereen terugvinden op de website van het Bloso. Negen ervan oefenen hun functie uit op 
zelfstandige basis, via een overeenkomst met de federatie, en zeven zijn in loondienst. De 
contracten zijn tijdelijk en resultaatgebonden. 

De verhouding tussen de stijging van middelen voor topsport en een verbetering in pres-
taties dient op twee manieren bekeken te worden. Ten eerste dient gesteld te worden dat 
de toegekende middelen steeds in verhouding staan tot de geleverde prestaties. Het top-
sportbeleid heeft daartoe een dubbel mechanisme. De topsporttakkenlijst per Olympiade 
zorgt enerzijds voor duidelijke categorieën inzake maximale topsportsubsidies (zie UB 
topsport dd 19/12/2008). De lijst is gebaseerd op o.a. de resultaten in de voorbije Olympi-
ade en de structuur en werking (waaronder talentdetectie), waaruit toekomstige resultaten 
moeten voortvloeien. De bijkomende financiering t.a.v. topsportfederaties in de loop van 
de Olympiade, in uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012), wordt 
anderzijds ad hoc op advies van de Taskforce Topsport toegekend. Of het nu om toptrai-
ners, jeugdtrainers topsport, sportwetenschappelijke omkadering of wat dan ook gaat, tel-
kens zijn de slaagkansen samen met de reële noden het uitgangspunt voor het toekennen 
van bijkomende middelen. De topsporttakkenlijst kan dus als de verdeelsleutel beschouwd 
worden, de maandelijkse vergaderingen van de Taskforce Topsport als een bijsturing in 
functie van de evoluerende slaagkansen en noden.

Ten tweede moet men rekening houden met een toenemende globalisering en stijgende 
concurrentie. Voor de topsportwereld heeft dit als gevolg dat een lineaire stijging van de 
middelen niet langer een lineaire stijging in de topsportprestaties met zich meebrengt. Men 
is immers geëvolueerd naar een model waarbij een exponentiële middelentoename vereist 
is om tot een lineaire groei in topsportprestaties te komen. Omdat dit niet realistisch haal-
baar is, gaat men nu steeds meer op zoek naar manieren om het beschikbare geld optimaal 
te besteden om zo efficiëntiewinsten te creëren.
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De heer Peter Gysbrechts neemt nota van de verklaringen van de minister inzake verlo-
ning van topsporters, maar dringt aan op een evolutie richting prestatieverloning. Als 
men iemand verloont om hard te lopen, maakt het niet uit of  dat een ingenieur is of  een 
arbeider. 

Het uitblijven van een prestatieverloning voor topsporters is ook voor mevrouw Ulla 
Werbrouck onbegrijpelijk. Een trainer die uit het buitenland met expertise komt, krijgt 
een tijdelijk contract. Waarom kunnen de topsporters geen tijdelijk contract krijgen? Als 
ze geen resultaten meer boeken vallen ze uit de boot. Topsport is hard, maar zo werkt het. 
Het is een moeilijk discours en er zijn andere prioriteiten, maar als ex-topsporter kan ze 
alleen vrede nemen met een prestatieverloning. 

De minister vindt diploma’s in de topsport niet zonder belang. In de beleidsbrief  staat dat 
er wordt gestreefd naar een combinatie van topsport met diploma’s omdat de carrière van 
topsporters zo kort is dat rekening moet worden gehouden met de toekomst van de top-
sporters na hun sportcarrière. Die combinatie moet ook beloond worden.

3.11. Vlaams Sportkompas

Wat de representativiteit voor de testpool van het Vlaams Sportkompas betreft, verduide-
lijkt de minister dat de testgroep bestaat uit 3500 jongeren tussen 6 en 12 jaar. De repre-
sentativiteit is heel hoog, zeker voor de jongeren die nog geen sport beoefend hebben. 
Daardoor kan perfect een vergelijkingsmodel worden opgemaakt ten opzichte van een 
samplegroep. Voor minder bekende sporten is het sample kleiner. Onderzoekers durven 
zich daarom vandaag nog niet over uit te spreken over representativiteit in deze kleinere 
groepen. Hier wordt echter continu aan gewerkt.

Alle leerlingen van de topsportscholen zijn gedurende drie jaar telkens opnieuw opge-
volgd. Die samplegroep is ook perfect representatief. In een aantal sporten zijn ook heel 
wat sporters opgevolgd buiten het circuit van de Topsportschool. Die samplegroep moet 
wel nog voortdurend worden uitgebouwd.

3.12. Sportinfrastructuur

Op de vragen in verband met sportinfrastructuur antwoordt de minister dat een mogelijke 
tweede oproep voor de kunstgrasvelden niet automatisch een bestendiging is van het verle-
den. Het gaat wel om de uitvoering van afspraken die de voorganger van de minister heeft 
gemaakt. De tweede cluster heeft te maken met het feit dat de initiële vraag naar de kunst-
grasvelden vrij uitgebreid was. Voor een aantal van die kunstgrasvelden, op basis van de 
oproep in 2008, waren er problemen van ruimtelijke ordening. De minister heeft dan ook 
beslist de uitvoering in twee clusters te doen, maar op basis van de selectie van dossiers 
van de eerste oproep. Hij voert nu nog altijd de afspraken uit inzake infrastructuur zoals 
zijn voorganger die in 2008 heeft gemaakt.

De minister heeft besloten daar een grondige evaluatie over te houden. Hij heeft in het 
najaar een bevraging gehouden over de noden aan sportinfrastructuur bij alle lokale 
besturen. Dat was een groot succes. Meer dan twee derde van de bevraagden heeft immers 
geantwoord. Die cijfers worden op dit ogenblik statistisch verwerkt en zullen daarna voor 
de wetenschappelijke kijk op deze cijfers ook nog voorgelegd worden aan professor Van 
Hecke, die de oorspronkelijke behoeftenstudie in 2008 heeft uitgevoerd,. Er zal ook reke-
ning gehouden worden met de blinde vlekken die toen waren gedecteerd in de sportinfra-
structuur.
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Er zal uiteraard ook rekening worden gehouden met de noden van een bovenlokaal karak-
ter, zowel voor topsport als voor breedtesport. Op basis daarvan moet worden beslist 
of  er een bijsturing nodig is van het sportinfrastructuurbeleid, niet alleen op basis van 
de evaluatie van de bevraging, maar ook op basis van de resultaten van de werkgroepen 
over sportinfrastructuur en ruimtelijke ordening in het kader van het Sport voor Allen-
platform.

De grondige evaluatie van de sportinfrastructuur vindt de heer Peter Gysbrechts zeer 
nuttig. De blinde vlekken moeten worden opgespoord, zeker voor subregionale installa-
ties, maar niet elke gemeente heeft behoefte aan een uitgebreide sportinfrastructuur. Het 
Sportinfrastructuurfonds zou moeten waken over de spreiding van infrastructuren over 
een groter gebied. De noden zijn opgevraagd bij alle lokale besturen. De heer Gysbrechts 
denkt dat de minister ook wel weet dat bij veel van die besturen heel weinig enthousiasme 
bestaat voor het Sportinfrastructuurfonds omdat men eraan vastgekluisterd zit.

De heer Wim Wienen wijst erop dat steden behoefte hebben aan een inhaalbeweging 
inzake sportinfrastructuur. De vraag is ook of  het sportinfrastructuurfonds voldoende 
functioneert. Hij vreest in elk geval een vertraging. Terwijl de vernieuwing wordt afge-
remd, blijft de oude sportinfrastructuur verslijten. Dit zou de inhaalbeweging kunnen 
bemoeilijken.

De heer Bart Caron is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek van professor Van 
Hecke naar de infrastructuurproblematiek. Professor Van Hecke vertrekt vanuit de soci-
ale geografie en de heer Caron herinnert zich zijn benadering van publieksfluctuaties en 
dergelijke uit andere sectoren. Hij is in elk geval zeer benieuwd naar de resultaten van de 
wittevlekanalyse, die strategisch zeer belangrijk zou kunnen zijn.

Minister Philippe Muyters wijst erop dat hij nog volop bezig is met de uitvoering van de 
afspraken die zijn gemaakt door voormalig minister Anciaux met betrekking tot de aanleg 
van lokale sportinfrastructuur: sporthallen, zwembaden en kunstgrassen. Er loopt een 
evaluatie om, waar nodig en nuttig, tot een nieuw systeem te komen. Dat is zelfs sneller 
dan voorzien en er is dus geen sprake van een afremming.

3.13. De bouw van voetbalstadions

Minister Philippe Muyters benadrukt dat voor de bouw van voetbalstadions de manier 
van ondersteunen niet veranderd, ongeacht of België het WK binnenhaalt. De ploegen die 
hebben gekozen om zich kandidaat te stellen voor een wedstrijdstadion, kiezen voor een 
capaciteit van 40.000 plaatsen aangevuld met de 4000 voor pers en genodigden, en kunnen 
een beroep doen op de 10 miljoen euro goedkope lening via PMV. Er gelden andere nor-
men voor wie zich kandidaat heeft gesteld voor een trainingsstadion. Zij komen in aan-
merking voor een lening van 5 miljoen euro. Indien blijkt dat België het WK niet haalt, 
dan blijven de afspraken geldig. Indien een bepaalde ploeg die oorspronkelijk een groot 
stadion zou bouwen ervoor kiest geen groot stadion voor 40.000 personen te bouwen, 
maar wel een stadion dat voldoet aan de normen voor een trainingsstadion, dan komt die 
ploeg nog steeds in aanmerking voor een lening van 5 miljoen euro. Dat is de beslissing die 
de Vlaamse Regering heeft genomen. 

In totaal hebben vier ploegen zich ingeschreven voor een groot stadion, Gent, Genk, 
Brugge en Antwerpen. Zes ploegen hebben een aanvraag ingediend voor een trainings-
stadion. Tussen die twee groepen zijn nog verschuivingen mogelijk wanneer de capaci-
teit wordt beperkt. Het is echter niet zo dat de Vlaamse Regering stadions betaalt. De 
Vlaamse Regering geeft een goedkope lening en niets meer. Het stadion moet passen bin-
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nen een businessconcept van de ploeg, met of zonder WK. Die ploegen hebben zich daar-
toe geëngageerd.

Wat de nieuwe stadions betreft, vraagt de heer Peter Gysbrechts zich af hoe met de lenin-
gen zal worden omgegaan. De minister legde uit dat er momenteel twee soorten leningen 
worden toegekend, maar wat zullen de clubs te horen krijgen die nadien ook een lening 
vragen? 

De heer Wim Wienen vreest in elk geval voor een vertraging in de bouw van voetbalstadi-
ons indien het Belgisch-Nederlandse bid het niet haalt. Dan zullen heel wat plannen wor-
den herbekeken. Het is mogelijk dat bepaalde mensen zullen concluderen dat de stadions 
in dat geval niet langer een prioriteit vormen. Dit zou natuurlijk een probleem kunnen 
vormen. Het gaat immers niet enkel om de downsizing van de stadions in Gent en Genk. 
Het is ook een probleem voor Antwerpen. Brugge is allicht de enige stad die nog voor een 
stadion voor 40.000 mensen zal kiezen. De ploeg heeft althans voldoende toeschouwers 
om dit rendabel te maken. Er kan in de huidige stadions alvast geen Europees topvoetbal 
meer worden georganiseerd. Er moet dan ook worden gekeken hoe de vernieuwing van de 
sportinfrastructuur kan worden versneld.

De heer Veli Yüksel heeft nog twee concrete vragen. Voor de voetbalstadions is in een bud-
get van 50 miljoen euro voorzien. Dit budget is momenteel opgedeeld in viermaal 10 mil-
joen euro en zesmaal 5 miljoen euro. De heer Yüksel vraagt zich af of – als we terugvallen 
naar het scenario zonder WK – die vier stadions ook terugvallen op 5 miljoen euro. Hij 
vraagt hoe dit dan zal worden berekend en hoe snel minister Muyters een nieuwe proce-
dure zal moeten starten voor nieuwe aanvragen voor de bedragen die vrijkomen. Of zullen 
de leningen dan onder die tien verdeeld worden?

De heer Bart Caron betreurt dat inzake de berichtgeving over de bouw van voetbalsta-
dions hier en daar foute berichtgeving in de media geslopen. Dit wordt trouwens ook 
enigszins in de hand gewerkt. De burgemeester van Brugge heeft in de krant verklaard dat 
hij 120 miljoen euro heeft gevonden om het nieuwe stadion te financieren. De heer Caron 
vindt dat een straf bericht en vraagt zich af waar dat geld vandaan komt. Hij weet dat 33 
miljoen euro uit de verkaveling van de terreinen van het huidige Jan Breydelstadion zal 
komen. De rest zou uit de privésector afkomstig kunnen zijn. De heer Caron hoopt echter 
dat er geen misverstanden zijn en dat niemand denkt dat dit geld van de Vlaamse overheid 
zal komen. 

Minister Philippe Muyters is formeel dat hij voor de bouw van voetbalstadions geen 
nieuwe oproep wenst te doen. Voormalig minister Anciaux heeft tijdens de vorige legisla-
tuur – zonder WK in het achterhoofd – een oproep gedaan. Minister Muyters heeft een 
tweede oproep gedaan, met het WK als mogelijkheid in het verschiet. Beide komen ze 
ongeveer op hetzelfde uit. De minister is niet van plan een derde oproep te doen. Er zijn 
twee kansen geweest en er zijn finaal tien stadiondossiers aanvaard. Dat is dus afgesloten.

Aanvankelijk werd de beslissing genomen voor twee wedstrijdstadions en zes training-
stadions. Dat was samen de 50 miljoen euro die tijdens de vorige legislatuur met de Par-
ticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) was afgesproken. Toen werd beslist om, als er 
vier kandidaten waren, vier wedstrijdstadions te bouwen. Dat was een goede zaak, vooral 
omdat de clubs zelf  voor de nodige middelen moesten zorgen. De minister stelt dat hij met 
een lening van enkele miljoenen de timing van die ploegen niet kan opleggen. Als ieder-
een blijft voortdoen, zullen die bijkomende middelen ergens moeten worden vrijgemaakt. 
Op het moment dat die 20 miljoen euro extra nodig zal zijn, zal de minister die middelen 
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vrijmaken, wellicht bij een budgetcontrole of  een begrotingsopmaak. Dat is de afspraak 
binnen de Vlaamse Regering.

3.14. Aanleg van golfterreinen en terreinen voor sporten met een hinderlijk karakter

De minister wijst erop dat de aanleg van motorcrossterreinen aan de orde komt in de com-
missie Ruimtelijke Ordening. De inplanting ervan is immers aan allerhande niet-sportge-
bonden regels gebonden. De minister werkt nog even verder met de provincies omdat er 
nog geen signalen zijn dat zij niet ernstig meewerken. De Vlaamse Regering heeft beslist 
om ook tijdelijke mogelijkheden onder de loep te nemen, zoals haven-, bedrijven- of mili-
taire terreinen en zelfs brownfields. Dat wordt uitgespit samen met de provincies.

De heer Peter Gysbrechts wijst op het bestaan van actiecomités tegen de aanleg van motor-
crossterreinen. Provinciale besturen gaan daar niet graag tegen in. Hij kan zich dan ook 
perfect in een tijdelijke oplossing vinden. De minister zal echter ooit een handtekening 
moeten zetten voor definitieve terreinen. Dit is de enige manier om iets te bereiken.

Ook mevrouw Ulla Werbrouck dringt aan op een snelle oplossing voor de sporters die 
wachten op de aanleg van motorcrossterreinen. Er werd erg veel gepraat, maar nu is het 
tijd voor oplossingen. In de commissie Ruimtelijke Ordening staat dit probleem in januari 
opnieuw op de agenda. Dan verwacht ze resultaten. 

Minister Philippe Muyters gaat verder in op de vragen betreffende de aanleg van golfter-
reinen. De regering blijft wat dit betreft bij de afspraken van de vorige Vlaamse Regering. 
Niet alle projecten kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld bij negatieve beslissingen 
inzake herbevestigde landbouwgrond of negatieve adviezen van de omgeving. Een voor-
beeld is Bree. Als er bij de golfclubs geen interesse bestaat voor uitbreiding, dan komt die 
er ook niet natuurlijk, ook al staan die locaties in de nota van de Vlaamse Regering. De 
minister wil later wel naar alternatieven zoeken als er ruimtelijke bezwaren zouden zijn 
tegen de nieuwe golfterreinen die in het golfmemorandum zijn opgenomen. De basis blijft 
echter de uitvoering van de beslissingen van de vorige Vlaamse Regering met betrekking 
tot het golfmemorandum.

De heren Philippe De Coene en Bart Caron dringen aan op verduidelijking over de aanleg 
van golfbanen. 

De minister verklaart dat de bestaande afspraken blijven gelden. Met uitzondering van 
vervangingen blijft het destijds door de Vlaamse Regering goedgekeurde plan dus gelden. 
Klopt deze analyse? Ja dus.

3.15. Toekomstige taakverdeling tussen de Vlaamse overheid, provincies en gemeenten

De minister wijst erop dat het groenboek Interne Staatshervorming een interessante dis-
cussie heeft geopend over de taken die de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeen-
ten op zich moeten nemen in de meest diverse sectoren. Dat geldt dus ook voor Sport. Via 
discussie en overleg moet het groenboek evolueren naar een witboek. Het groenboek is 
als basis voor de discussie goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het wordt besproken 
in de commissie Binnenlands Bestuur, en dat is voor de minister de juiste plaats voor het 
afbakenen van bevoegdheden voor bestuurlijke niveaus.

De minister is het wel eens met de heer Van Dyck dat in het belang van iedereen lokale 
initiatieven en overeenkomsten zo goed mogelijk te kaderen. De netwerken van beweg-
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wijzerde parcours voor fietsen, mountainbike, paardrijden, wandelen of joggen waarnaar 
werd verwezen, zijn in elk geval positieve initiatieven. Het is aangewezen om de betrokken 
initiatiefnemers rond de tafel krijgen om te bekijken hoe de afstemming en samenwerking 
op het terrein kan worden geoptimaliseerd. Hij zal daartoe een initiatief  nemen. 

3.16. Veldrijden en wielrennen

Mevrouw Ulla Werbrouck wijst erop dat veldrijden niet op de topsporttakkenlijst staat 
waardoor het slechts deels gesubsidieerd wordt. Valt dat onder de groep van Atletiek 
Vlaanderen? 

Minister Philippe Muyters repliceert dat veldrijden onder de groep Evenementen valt. 

Mevrouw Ulla Werbrouck betreurt in elk geval dat de opleiding en de medische begelei-
ding van jonge veldrijders niet gesubsidieerd wordt. 

De minister verwijst voor verdere details naar het antwoord op de schriftelijke vraag 68 
van 27 oktober 2010 en de schriftelijke vraag 27 van 8 oktober 2009. 

Wat de keuze van een nieuwe sportdirecteur voor wielerteams betreft, kan de minister 
enkel meedelen dat de ploeg autonoom de geschikte kandidaat kiest. De selectie wordt 
voorgelegd aan de taskforce Topsport die de minister een advies verleent. De minister 
bekrachtigt vervolgens dat advies. 

3.17. Aanbod voor kansengroepen

Op de opmerking van mevrouw Werbrouck dat sporters met een handicap geen korting 
krijgen bij het gebruik van een topsporthal antwoordt de minister dat dit in de logica der 
dingen ligt. De topsporthal is bedoeld voor erkende topsporters, ongeacht of die valide of 
gehandicapt zijn. Sporters met een handicap die tot de groep topsporters behoren, moeten 
niet betalen, net als andere topsporters. Andere sporters met een handicap moeten wel 
betalen voor het gebruik, net zoals alle andere niet-topsporters.

3.18. Algemene opmerkingen over de begroting Sport

De heer Wim Wienen vindt het sportbeleid erg ambitieus, maar betwijfelt of  dit wel bin-
nen de huidige sportbegroting kan worden gerealiseerd. De minister verklaart immers uit-
voerig waarom de besparingen slechts theoretisch zijn. Dat stemt tot wantrouwen. De 
meeste budgetten dalen, in het beste geval blijven ze status quo. De minister zal zoals 
voorheen stevig inzetten op medisch verantwoord sporten. De algemene werkingskosten 
daarvoor dalen echter. Hetzelfde geldt voor de sportcommunicatie. De minister zegt dat 
de besparingen lineair zijn in de begroting maar niet in de toepassing. Zal hij de begroting 
dan niet toepassen? 

Minister Philippe Muyters legt uit dat de structurele besparingen op elk departement als 
volgt berekend worden: 1,5 percent op personeelskosten, 2 percent op reguliere en 5 per-
cent op facultatieve subsidies. Dat resulteert in een totaal besparingsbedrag per beleids-
veld, en dus ook per minister. Een minister hoeft voornoemde berekeningswijze niet toe 
te passen in zijn besparingen. Het staat hem vrij de manier van besparen zelf  te bepalen, 
zo lang hij maar aan het opgelegde bedrag komt. De begroting klopt dus wel degelijk en 
zal dan ook toegepast worden. Enkel de berekeningswijze van het bedrag is theoretisch. 
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Voor de heer Wim Wienen verandert dat niets aan zijn vraag hoe de besparingen te rijmen 
vallen met de voornemens van de beleidsbrief. 

Departementen en agentschappen van een zekere omvang, dus ook Bloso, hebben hun 
besparingsopdracht gekregen en de minister wil hen responsabiliseren om die ook uit te 
voeren. Bij alle beheersovereenkomsten die hij afsluit probeert de minister de verantwoor-
delijkheid maximaal te leggen waar ze moet liggen. Maar anders dan in het verleden wil 
de minister niet alleen goed meetbare doelstellingen in de beheersovereenkomsten opgeno-
men zien, maar ook andere doelstellingen, die moeilijk meetbaar zijn, maar meer klantge-
richt. Belangrijk is dat de klant tevreden is en hij krijgt wat hij verwacht. 

Om die reden wil de minister zich niet te veel bemoeien met de manier waarop Bloso 
zijn begroting opmaakt, want om de opgelegde doelstellingen te halen, moet de 
verantwoordelijk heid, de responsabilisering, bij de organisatie zelf  worden gelegd. Hij 
begrijpt de opmerkingen die hierover werden gemaakt, maar hij gaat er bewust niet op in 
omdat hij de responabilisering van de topambtenaren voor ogen heeft. 

De heer Bart Caron drukt zijn appreciatie uit voor het feit dat het bedrag voor ‘sociale 
maatregelen toegankelijkheid sport’ gelijk blijft. Hij merkt in de algemene dotatie aan 
Bloso echter onvoldoende welke subsidies voor topsport worden aangewend, en welke 
subsidie eigen middelen voor de administratie zijn die zich inzet voor topsport. Binnen 
Bloso merkt hij stijgende loon- en werkingskosten, terwijl het beleidsveld dat de adminis-
tratie bedient, minder middelen krijgt. Hij pleit ervoor dat ook de administraties intern 
inspanningen zouden doen om te besparen, waarbij dat liefst ten goede zou komen aan 
het sportveld. Hij verwijst bij wijze van voorbeeld naar de stijging van middelen voor de 
Bloso-sportdatabank met 3000 euro terwijl er nog niks tastbaars gerealiseerd werd.

3.19. Basisallocatie HF 024 4140 Decreet sportfederaties

De heer Veli Yüksel wijst erop dat de uni-sportfederaties door de inkrimping van de per-
soneelssubsidies minder worden getroffen. Ze hebben meer personeel dat aan 90 percent 
gesubsidieerd wordt en deze zouden buiten de besparingsoperatie vallen. De recreatie-
sportfederaties die dat niet hebben, worden harder getroffen dan de uniesportfederaties, 
niet alleen door een vermindering van de werkingstoelage, maar ook via de vermindering 
van de personeelssubsidies. Hoe rechtvaardigt de minister dat? 

De heer Johan Sauwens betwijfelt of  het budget wel voldoende is nu er twee nieuwe fede-
raties een subsidieaanvraag hebben ingediend. 

3.20. Flanders Classics

De heer Bart Caron merkt op dat er in de begroting onder meer sprake van een besparing 
en een verschuiving met middelen voor Flanders Classics. Hij informeert of het topsport-
beleid door die besparing niet in het gedrang komt en of  met die verschuiving hetzelfde 
niveau wordt bereikt voor Flanders Classics.

Minister Philippe Muyters antwoordt dat er voor de allocatie voor allerhande uitgaven 
rond topsport (evenementen Topsport Vlaanderen enzovoort) een reductie is van 134.000 
euro. Hierin zit onder andere een verschuiving van 36.000 euro naar de allocatie van Flan-
ders Classics, maar er wordt wel nog 24.000 euro terug toegevoegd vanuit een andere post. 
Het evenementenbeleid komt hierdoor niet in het gedrang en ook de steun aan Flanders 
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Classics blijft binnen de zelfde grootteorde als vorig jaar. Hij zal de vraag op een ander 
ogenblik meer gedetailleerd beantwoorden.

IV. MEDIA

1. Toelichting van de begroting Media door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding 

1.1. Overzicht van de middelen- en uitgavenbegroting 2011 voor het programma Media 

Minister Ingrid Lieten stelt dat, ten opzichte van de begrotingscontrole 2010, de midde-
lenbegroting media voor 2011 werd verhoogd met 89.000 euro. Dit is een gevolg van de 
vermeerdering van de geraamde inkomsten van de Vlaamse Regulator voor de Media met 
10.000 euro.

In de uitgavenbegroting werd voor 2011 het totaalbudget van de niet gesplitste kredieten 
verminderd met 5,723 miljoen euro. Dit brengt het totaal van de uitgavenbegroting op 
314,466 miljoen euro niet gesplitste kredieten.

De voornaamste wijziging in de uitgavenbegroting is een gevolg is van het verminderen 
van de basisdotatie aan de VRT met 11.359.000 euro tot 284.547.000 euro. Dit gebeurde 
conform de afspraken die ook hier reeds werden toegelicht n.a.v. de bespreking van het 
Meerjarenplan VRT 2010-2012. De dotatie aan de VRT zal voor 2011 bestaan uit een 
basisdotatie van 275.095.000 euro en een dotatie knipperlichtprocedure die – zoals in 2010 
– ten belope van 9.452.000 euro ingeschreven wordt in de begroting.

De dotatie aan de VRM werd op zijn beurt verminderd met 44.000 euro naar aanleiding 
van besparingen op de apparaatskredieten. Dit komt neer op een besparing van 21.000 
euro op loonkredieten (1,5 percent) en een besparing van 23.000 euro op de werkingsmid-
delen (2,5 percent).

Ten opzichte van de resultaten van de begrotingscontrole 2010 wordt er – conform de 
afspraken binnen de Vlaamse Regering – ook verder bespaard op de werkingsmiddelen 
Media en de subsidieartikelen van het programma H Media. Voor heel wat van deze door-
gedrukte besparingen werden de besparingen opgevangen binnen het programma Media 
via interne compensaties.

Conform de afspraken binnen de Vlaamse Regering werd een besparing op communica-
tiebudgetten doorgevoerd. Hierdoor kwam het begrotingsartikel ‘e-Flanders en Commu-
nicatiebudgetten’ echter zo onder druk te staan, dat de minister besloot om het resterende 
budget van deze werkingsmiddelenpost aan te wenden voor compensaties binnen het 
programma Media. Deze basisallocatie wordt voor 2011 op pro memorie gezet. De initi-
atieven die normaliter aangerekend zouden worden op dit artikel zullen vanaf 2011 opge-
vangen worden op de overige werkingsmiddelen media.

Conform de begrotingsinstructies werden ook initieel alle facultatieve subsidieartikelen 
met 5 percent verminderd. In de mate van het mogelijke heeft de minister ervoor gezorgd 
dat deze verminderde subsidiebedragen zoveel mogelijk opgevangen werden onder de 
vorm van interne compensaties. 
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4.26. Dotatie aan de VRT

De heer Bart Caron vraagt verduidelijking bij de begroting van de VRT. Hij begrijpt de 
verschillen in middelen niet tussen de begrotingscontrole 2010 en de begroting 2011 van de 
rubrieken overeenkomsten met distributeurs en radioreclame, alsook van het totale budget 
van die ESR-code 16.11. 

De heer Bart Tommelein merkt op dat de basisdotatie van de VRT 275 miljoen euro 
bedraagt, een daling van 11 miljoen euro in vergelijking met 2010, waar 286 miljoen euro 
werd ingeschreven. De knipperlichtprocedure wordt opnieuw geraamd op 9,4 miljoen 
euro. Tegelijk worden de reclame-inkomsten geschat op 35 miljoen euro (in tegenstelling 
tot 31 miljoen vorig jaar). De inkomsten liggen dus hoger, maar de dotatie via de knip-
perlichtprocedure blijft gelijk. Wordt hier op die manier geen 4 miljoen euro dubben inge-
schreven? Kan de minister hier meer uitleg over verschaffen.

Minister Ingrid Lieten verwijst voor het beantwoorden van deze vragen naar haar eerdere 
toelichting van het knipperlichtenmodel. 

III. INDICATIEVE STEMMING

De aan de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media toegewezen onderdelen van 
het ontwerp van decreet houdende algemene uitgavenbegroting worden ter stemming aan 
de commissieleden voorgelegd.

Voor het onderdeel Media wordt een amendement nr. 4 voorgesteld door de heren Wim 
Wienen en Johan Deckmyn (Parl. St. Vl. Parl. 20010-11, nr. 15/3). Het amendement stekt 
ertoe in de begrotingstabel, basisallocatie HB0 HH040 4141, het niet-gesplitste krediet 
van 284.547 duizend euro terug te brengen op 275.095 duizend euro, wat overeenstemt 
met een vermindering met 9452 duizend euro. Dit is immers het bedrag dat in de dotatie 
aan de VRT is ingeschreven als prognose inzake radioreclame voor de VRT, de zogenaamde 
knipperlichtenprocedure.

Er is volgens de indieners echter een totaal gebrek aan transparantie ten overstaan van de 
Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over hoe dit bedrag tot stand komt. Daarom 
lijkt het hen nuttig om het voorziene bedrag voor de ‘knipperlichtenprocedure’ voor dit 
jaar te schrappen, vermits er geen duidelijkheid bestaat dat dit bedrag gerechtvaardigd is.

Het amendement wordt verworpen met 9 tegen 3 bij 1 onthouding.

Het onderdeel Media wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 4 bij 1 onthouding.

Het onderdeel Cultuur wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 1 bij 4 onthoudingen.

Het onderdeel Jeugd wordt aangenomen met 8 stemmen bij 5 onthoudingen.

Het onderdeel Sport wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 3 bij twee onthoudingen.

Philippe DE COENE,
voorzitter

Erik ARCKENS,
Paul DELVA,
Chris JANSSENS,
Bart TOMMELEIN,
Ulla WERBROUCK,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Cultuur

ACCE Ambtelijke Coördinatie Cultuur Educatie
ADR-Vlaanderen Actie Dorpen Roemenië
BAM Instituut voor Beeldende Audiovisuele en Mediakunst
BOM-Vlaanderen Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen
BSI British Standard Institution
CEST Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox
CTB  Verenigde Organisaties BeeldKunst
CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen
DAC Derde ArbeidsCircuit
DAR Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
DKO Deeltijds Kunstonderwijs
ECEI Europees Congres rond E-Inclusie
Europeana Europees project inzake digitalisering
EPICS E-learning Platform in the Cultural heritage Sector
EVC Erkenning van Verworven Competenties
EYV2011 Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011
FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed
FFEU FinancieringsFonds voor schuldafbouw en Eenmalige investerings- 
 Uitgaven
FIT Flanders Investment and Trade
FOV  Federatie van Organisaties voor Volks ontwikkelingswerk
FMC Frans Masereel Centrum
FoCI Fonds Culturele Infrastructuur
FOV Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk
FWO  Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
IPC Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
IBBT Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie
ICIS Infrastructuur en Cultuur Informatie Systeem
ICON Interdisciplinary Cooperative Research
IGS InterGemeentelijk Samenwerkingsverband
IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
JMDV Joods Museum van Deportatie en Verzet
KMSKA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen
LOCUS Lokaal, Cultuur en Steunpunt
MAS Museum Aan de Stroom (Antwerpen)
MCV MuziekCentrum Vlaanderen
M HKA Museum Hedendaagse Kunsten Antwerpen
NICC Nieuw Internationaal Cultureel Centrum
NGO Niet Gouvernementele Organisatie
NTU Nederlandse Taalunie
OCI Overleg Creatieve Industrie
Oko Overleg Kunstenorganisaties
OMD-werkgroep Open Method of Coordination werkgroep
OVAM Openbare Afvalstoffenmaatschappij
Oxfam Oxford Committee for Famine Relief, Oxfam-Wereldwinkels
PLINT Platform Internationaal
PMV Participatie Maatschappij Vlaanderen
pps publiek private samenwerking
RVT Reis, verblijf  en transportkosten
STAM StadsMuseum Gent
SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
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SOIA Strategisch Overlegplatform Internationale Aangelegenheden
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
VAF Vlaams Audiovisueel Fonds
VAI Vlaams Architectuur Instituut
VAIS Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
VAPA Vlaams ActiePlan Armoedebestrijding
VeBeS Vereniging van Blinden en Slechtzienden
VEP Vlaams e-boek Platform
VFL Vlaams Fonds voor de Letteren
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel
ViA Vlaanderen in Actie
VIA Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Socialprofitsector
VKC Vlaamse Kunst Collectie
VKS Vlaamse Kwalificatiestructuur
VN Verenigde Naties
VOB Verenigde Organisaties BeeldKunst
VOI Vlaamse Openbare Instelling
VOSOG Scouting voor Volwassenen
VTi Vlaams Theater instituut
VVBAD Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
VVP Vlaamse Vereniging van Provincies
VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Waalse Krook Vlaams instituut voor de archivering van het multimediaal erfgoed

Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Jeugd

ADJ Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
CJSM Cultuur, Jeugd, Sport en Media
DAB ULDK Dienst met Afzonderlijk Beheer De Uitleendienst Kampeermateriaal voor 
  de Jeugd
DAC Derde arbeidscircuit
EU Europese Unie
EVC elders verworven competentie
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
JINT coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking
Joker jongeren- en kindeffectrapportage, jongeren- en kindeffectrapport
KeK Kenniscentrum Kinderrechten
VIP-Jeugd Vlaams InformatiePunt Jeugd
VIWTA Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonder- 
 zoek (nu IST)
VN Verenigde Naties
VVJ Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten

Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Sport

ADEPS Administration de L’Éducation Physique et des Sports
AISF Association Interfédéral du Sport Francophone
BHV Brussel-Halle-Vilvoorde
BLOSO (Agentschap voor de) Bevordering voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de  
 Sport en de Openluchtrecreatie
BOIC Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
BVLO Bond voor Lichamelijke Opvoeding
btw Belasting op de Toegevoegde Waarde
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CMS Content Management System
DAC Derde Arbeidscircuit
DBFM(O) Design, Build, Finance, Maintenance (and Operate)
CJSM (Departement) Cultuur, Jeugd, Sport en Media
DG Duitstalige Gemeenschap
CJSM Cultuur, Jeugd, Sport en Media
EPAS Enlarged Partial Agreement on Sports
EQF European Qualification Framework
EU Europese Unie
EVC Eerder Verworven Competenties
EVK Eerder Verworven Kwalificaties
FFEU Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven
FOLLO Flexibele Opdracht Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding
GIS Geografisch Informatie Systeem
GO! Gemeenschapsonderwijs
ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
JES vzw Jeugd en Stad vzw
KBVB Koninklijke Belgische VoetbalBond
KUL Katholieke Universiteit Leuven
LO Lichamelijke Opvoeding
MVS Medisch Verantwoord Sporten
OCM Open Coördinatie Methode
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
NOC Nationaal Olympisch Comité
NQF National Qualification Framework
PLINT Platform Internationaal
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
RUP gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
SERV Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen
SKS Sport KwalificatieStructuur
SPAKKI Databank voor Sportaccommodatie en Infrastructuur
SVS Stichting Vlaamse Schoolsport
UGent Universiteit Gent
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VAL Vlaamse Atletiekliga
VAPA Vlaams Actieplan Armoedebestijding
VFV Voetbalfederatie Vlaanderen
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
VIA Vlaams Intersectorieel Akkoord
VIA Vlaanderen in Actie
VKS Vlaamse Kwalificatiestructuur
VLABUS Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding
VSF Vlaamse Sportfederatie
VTS Vlaamse Trainersschool
VUB Vrije Universiteit Brussel
VVP Vereniging van de Vlaamse Provincies
VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
WADA World Anti Doping Agency
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Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Media

BIPT Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie
BOM-VL Bewaring en Ontsluiting van Multimediale Data in Vlaanderen
CEPT Conférence Européenne des Postes et Télécommunications
CIM  Centrum voor Informatie over de Media
CJSM Cultuur, Jeugd, Sport en Media
CMA Centrale Media-aankoop
COSYN Content Syndication and Delivery
CSA Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
DAB Digital Audio Broadcasting
DVB-H Digital Video Broadcasting- Handheld
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial
ENA Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen
FeVlaDo Federatie voor Vlaamse Dovenorganisaties
FIFA Fédération Internationale de Football Association
FM Frequentiemodulatie
FMCG Fast moving consumer goods
IBBT Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie
IST Instituut voor Samenleving en Technologie
IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
KiK Kranten in de Klas
NPO  Nederlandse Publieke Omroep
O&I Onderzoek en Innovatie
PING Poverty is not a game
REC  REC Radiocentrum
RRC Regionale Radio Conferentie
RSC Radio Spectrum Committee
RSPG Radio Spectrum Policy Group
RSPP Radio Spectrum Policy Program
RVI Radio Vlaanderen Internationaal
SARC Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
SMIT Studies on media, information and telecommunication
STB Settopbox
STIVO Stimuleringsfonds voor Vlaamse Kwalitatieve Omroepproducties
UPP Unie van de Periodieke Pers
UEFA Union of European Football Associations
VAF Vlaams Audiovisueel Fonds
VAR Vlaamse Audiovisuele Regie
VDP Vlaamse Dagbladpers
ViWTA Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek 
  (nu IST)
VRM Vlaamse Regulator voor de Media
VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
VUKPP Vereniging van de Katholieke Periodieke Pers
VJV Vlaamse Journalisten Vereniging
VVJ Vlaamse Vereniging van (Beroeps)journalisten




