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De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media besprak op 8, 10, 15, 17, 22 en 29 
november 2011 het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 en de beleidsbrieven van de beleids-
domeinen 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 
voorliggend verslag in een apart hoofdstuk weergegeven. 

Op 22 november 2011 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 2012. 
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

Minister Joke Schauvliege deelt mee dat de cultuurbegroting 2012 stijgt met afgerond 8,5 
miljoen euro omwille van indexatie (zowel index binnen als buiten de indexprovisie). De 
meervragen die de minister inzake Cultuur heeft ingediend in het kader van de technische 
en politieke besprekingen konden, net zoals voor de andere beleidsdomeinen, niet worden 
toegekend rekening houdend met het begrotingskader. 

1.1. Toelichting bij de aangepaste begrotingsstructuur en aanrekeningsregels, conform het 
Rekendecreet

De minister stelt dat de begroting 2012 werd opgemaakt rekening houdend met de bepa-
lingen van het nieuwe Rekendecreet. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de 
onderverdeling van de verschillende programma’s. Tot nu toe werd per programma een 
onderverdeling gemaakt in basisallocaties. Het betreft een opdeling in ESR-codes reke-
ning houdend met de rapportering aan Europa. 

Vanaf  2012 worden de bestaande programma’s opgedeeld in begrotingsartikelen. Een 
begrotingsartikel is een bundeling van de bestaande basisallocaties. Zo werd bijvoorbeeld 
binnen programma HC (algemeen) het begrotingsartikel ‘VAF en audiovisueel beleid 
blijven ondersteunen’ aangemaakt. Dit begrotingsartikel is samengesteld uit de vroegere 
basisallocaties HC001 ‘Algemene werkingskosten – Film’; HC019 ‘Inkomensoverdrachten 
aan vzw’s – vzw Vlaams Audiovisueel Fonds’; HC041 ‘Inkomensoverdrachten aan vzw’s 
– vzw VAF voor de opdracht van de Media Desk’; HC034 ‘Inkomensoverdrachten aan 
het buitenland – deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium’; en HC035 
‘Inkomensoverdrachten aan het buitenland – deelname aan Eurimages’. De specifieke 
basisallocaties van voorgaande begrotingen maken vanaf 2012 geen deel meer uit van de 
begroting die wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Door het werken met begrotingsartikelen kan gemakkelijker de link worden gelegd tussen 
enerzijds de begroting en anderzijds de beleidsbrief en de beheersovereenkomsten. De link 
wordt verder toegelicht in de memorie van toelichting bij de uitgavenbegroting. Ander-
zijds is bepaalde detailinformatie niet meer beschikbaar zoals de nominatim subsidies. 
Niet alle begrotingsartikelen konden vrij worden gekozen. Zo werden aparte begrotingsar-
tikelen voorzien voor ‘lonen’ en ‘niet lonen’ binnen de apparaatskredieten. De dotaties aan 
geconsolideerde entiteiten zoals het M hka, deSingel, de VLOPERA enzovoort, werden 
binnen elk programma op voorstel van het Departement Financiën en Begroting samen-
gevoegd in een begrotingsartikel ‘Interne Stromen’. Voor de verdeling van de kredieten 
van dit begrotingsartikel over de verschillende entiteiten verwijst de minister eveneens 
naar de memorie van toelichting.
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en hij zal hun vragen of  zij vinden dat nader onderzoek nodig is. Hij stelt voor om af  te 
wachten of de resultaten van het onderzoek dat wel is uitgevoerd, mutatis mutandis kun-
nen toegepast worden op andere groepen. 

III. SPORT

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

Minister Philippe Muyters, wijst erop dat de begroting 2012 anders is opgesteld en gestruc-
tureerd dan deze van 2011. Hij houdt eraan om voor de commissieleden een korte toelich-
ting te geven betreffende de nieuwe begrotingsstructuur 2012.

De filosofie is dat men met de nieuwe begrotingsstructuur een link kan maken tussen de 
begroting en de beleidsprogramma’s en dus ook met de doelstellingen van de beleidsnota 
en de beleidsbrieven. In de beleidsbrief  werden daarom telkens ook de begrotingsalloca-
ties mee opgenomen. 

De nieuwe begrotingsstructuur 2012 is gebaseerd op begrotingsartikelen. In een begro-
tingsartikel kunnen één of meerdere basisallocaties worden samengevoegd. Het voordeel 
is dat er meer mogelijkheden zijn om binnen eenzelfde begrotingsartikel met kredieten te 
schuiven. 

Er wordt gewerkt met gesplitste kredieten, namelijk vastleggingskredieten (VAK) en veref-
feningskredieten (VEK). Bij investeringstoelagen bijvoorbeeld voor infrastructuur werkt 
men met vastleggingsmachtigingen en correlatieve gesplitste kredieten (VAK/VEK).

De minister geeft een voorbeeld met begrotingsartikel HB0/HF-G-2-C/WT. HBO staat 
voor de entiteit, het departement CJSM; HF is het programma sport; G is minister  
Muyters; 2 is de aard van het krediet wat hier een gesplitst krediet is; C is de doelstelling 
en WT is het deelprogramma werking en toelage.

Qua kredietsoorten is 2 een gesplitst krediet, 4 een variabel krediet en 5 een machtiging en 
correlatief krediet. De cijfers A, B, C en D slaan op de verschillende doelstellingen binnen 
het beleid. Z is zonder doelstelling zoals bijvoorbeeld voor apparaatskredieten.

Deelprogramma’s worden geïdentificeerd op basis van codes. Voor sport zijn de meest 
relevante codes PR, provisionele kredieten; LO, loonkredieten; IS, interne stromen zoals 
bijvoorbeeld toelagen aan Vlaamse rechtspersonen en DAB’s zoals Bloso; en WT werking 
en toelage.

De minister deelt mee dat de acht beleidslijnen van de beleidsbrief Sport verdeeld zijn over 
tien begrotingsartikels, waarvan acht verwijzen naar het departement en twee naar Bloso.

De minister geeft het volgende overzicht in tabelvorm. De toelichting van de cijfers wordt 
gegeven aan de hand van de specifieke doelstellingen die verder worden uiteengezet.
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Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Overzicht kredieten HF Sport 

VAK VEK VRK MAC

Realisaties  2010 113.019 113.703 66 4.573

Krediet BC 2011 128.243 122.893 41 4.542

Krediet BO 2012 126.802 128.768 41 7.633

cijfers in Keuro

1.1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten HB0/1HF-G- 2-C/WT 

De strategische doelstelling ‘sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang kunnen sporten’ is 
terug te vinden onder gelijknamig begrotingsartikel. Het betreft werking en toelagen en is een gesplitst 
krediet. De kredieten zijn voornamelijk voor proeftuinen participatiebeleid sport (2163 keur), sociale 
toegankelijkheid (440 keur), experimentele projecten (2168 keur). 

De toename van de middelen met 480 keur is te wijten aan indexatie en een herverdeling van de 
uitbreidingsmiddelen (472 keur) VIA, ten voordele van experimentele projecten gericht op professionalisering 
en tewerkstelling. 

1.2. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus HB0/1HF-G- 
2-B/WT 

De middelen die ingezet worden voor de realisatie van de strategische doelstelling ‘een gezonde 
sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van sport op alle niveaus’ zijn terug te vinden op twee 
begrotingsartikels met dezelfde libellé. Het eerst wordt hieronder cijfermatig weergegeven, het tweede onder 
punt 1.3. 

De middelen van 1.782 duizend euro worden besteed aan de ondersteuning van erkende keuringscentra, 
wetenschappelijk onderzoek inzake dopingbestrijding, communicatie, werkingskosten etc. Er is een toename 
ten gevolge van indexatie van 30 duizend euro. 

1.3. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle niveaus HB0/1HF-G- 
4-B/WT 

De minister stelt dat het geen vergissing is dat er twee begrotingsartikels zijn met de zelfde libellé. Dit artikel 
verwijst eveneens naar de werking en toelagen, maar met variabel krediet (code 4), zoals bijvoorbeeld voor 
het organiseren van dopingcontroles. Het betreft 41 keur. 

1.1. De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang sporten HB0/1HF-G- 
2-C/WT

De strategische doelstelling ‘sportparticipatie verhogen zodat meer mensen levenslang 
kunnen sporten’ is terug te vinden onder gelijknamig begrotingsartikel. Het betreft wer-
king en toelagen en is een gesplitst krediet. De kredieten zijn voornamelijk voor proeftui-
nen participatiebeleid sport (2163 keur), sociale toegankelijkheid (440 keur), experimentele 
projecten (2168 keur).

De toename van de middelen met 480 keur is te wijten aan indexatie en een herverdeling 
van de uitbreidingsmiddelen (472 keur) VIA, ten voordele van experimentele projecten 
gericht op professionalisering en tewerkstelling.

1.2. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle 
niveaus HB0/1HF-G- 2-B/WT

De middelen die ingezet worden voor de realisatie van de strategische doelstelling ‘een 
gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van de integriteit van sport op alle niveaus’ zijn 
terug te vinden op twee begrotingsartikels met dezelfde libellé. Het eerste wordt hieronder 
cijfermatig weergegeven, het tweede onder punt 1.3.

De middelen van 1782 duizend euro worden besteed aan de ondersteuning van erkende 
keuringscentra, wetenschappelijk onderzoek inzake dopingbestrijding, communicatie, 
werkingskosten enzovoort. Er is een toename ten gevolge van indexatie van 30 duizend 
euro.

1.3. Een gezonde sportbeoefening en het vrijwaren van integriteit van de sport op alle 
niveaus HB0/1HF-G- 4-B/WT

De minister stelt dat het geen vergissing is dat er twee begrotingsartikels zijn met de 
zelfde libellé. Dit artikel verwijst eveneens naar de werking en toelagen, maar met vari-
abel krediet (code 4), zoals bijvoorbeeld voor het organiseren van dopingcontroles. Het 
betreft 41 keur.

1.4. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een opti-
maal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur HB0/1HF-
G- 2-A/WT
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Voor de realisatie van deze strategische doelstelling staan zowel het departement als het 
Bloso in. Hiervoor zijn bij het departement twee begrotingsartikels aangemaakt. Een eer-
ste begrotingsartikel betreft werking en toelagen. Het andere begrotingsartikel wordt uit-
gelegd onder punt 1.5.

Bijna de helft van de middelen gaan naar de ondersteuning van topsportevenementen. 
Daarnaast is er de ondersteuning van Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen 
(werkingsmiddelen), wetenschappelijk onderzoek inzake topsport en communicatie en 
promotie via label ’Topsport Vlaanderen’. De mindering van 257 keur (VAK) is vooral te 
wijten aan een verschuiving van middelen voor communicatie.

1.5. Vlaanderen bouwt aan een succesvol topsportbeleid door het creëren van een opti-
maal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur HB0/1HF-
G- 2-Z/L0

Onder deze titel, met gesplitste kredieten, vallen de lonen voor elitesporters, beloftevolle 
jongeren en ondersteuners van wielerploegen Topsport Vlaanderen en atleten en begelei-
ders van Atletiek Vlaanderen. Er is een toename van 38 keur ten gevolge van indexerin-
gen.

1.6. Ontwikkeling, professionalisering en optimalisering van de randvoorwaarden voor een 
(internationaal) sportbeleid HB0/1HF-G- 2-D/WT

De minister onderstreept dat dit begrotingsartikel vier strategische doelstellingen omvat, 
namelijk de kwaliteit van het sportaanbod verhogen met alle actoren en op alle niveaus; 
het optimaliseren van de omgevingsfactoren; het voeren van een efficiënt en effectief  
sportbeleid; en via een onderbouwd en duurzaam sportbeleid wegen op internationale 
discussies.

Deze doelstellingen werden gebundeld in één begrotingsartikel met 4595 keur VAK. 83 
percent van dit krediet bestaat uit subsidies voor aanvullende tewerkstelling in de sec-
tor sport (ex-dac’ers). Daarnaast gaat 14 percent naar wetenschappelijk onderzoek (648 
keur); 154 keur betreft uitgaven in het kader van een internationaal en Europees sport-
beleid; en ten slotte is er een toename van 406 keur te wijten aan indexatie (75 keur) en 
wetenschappelijk onderzoek (331 keur).

1.7. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid HB0/1HF-G- 2-E/WT

Deze strategische doelstelling betreffende het planmatig sportinfrastructuurbeleid werkt 
concreet rond twee begrotingsartikels. Het eerste omvat werkingsmiddelen en toelagen 
(gesplitst krediet) in functie van de particuliere sector. Het tweede begrotingsartikel wordt 
beschreven onder punt 1.8.

De kredieten hebben verschillende bestemmingen. Een eerste betreft het reglement 
sportinfrastructuur aan de particuliere sector (engagementen uit het verleden). Volgens 
de betaalkalender zullen hiervoor in 2012 263 keur VEK moeten worden voorzien. Een 
tweede bestemming betreft uitgaven voor het VUB-sporthotel. Dit zijn engagement uit het 
verleden omdat het dossier vertraging heeft opgelopen. Een derde bestemming zijn nieuwe 
initiatieven: bovenlokale sportinfrastructuur en aankoop van gronden. Een vierde element 
betreft de financiering van de rentelast voor de voetbalstadions met 1000 keur VAK en 
175 keur VEK. Ten slotte zijn er de werkingsmiddelen voor de afhandeling van het sport-
infrastructuurplan. Hiervoor werd: 475 keur VAK en VEK voorzien, wat neerkomt op een 
verlaging met 300 keur ten opzichte van 2011.

De minister wijst erop dat het hier een stevige vermindering betreft van 6917 keur VAK 
die te verklaren is door vier verschillende redenen. Een eerste vermindering is te verklaren 
doordat er in 2011 éénmalig 5000 keur extra beleid was voor de aankoop van gronden 
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en bovenlokale investeringen, wat voorlopig nog niet is uitgevoerd. Bovendien is er een 
vermindering van de werkingskosten voor sportinfrastructuurprojecten van 724 keur naar 
475 keur. Er wordt in 2012 ook een bedrag van 2750 keur VAK voor subsidiëring van 
sportinfrastructuur (renovatie vloeren en Finse pistes) overgeheveld naar Bloso dat het 
dossier coördineert. Ten slotte is er nieuwe beleidsruimte gecreëerd voor 1047 keur.

1.8. Het voeren van een planmatig sportinfrastructuurbeleid door middel van alternatieve 
financiering HB0/1HF-G- 2-F/WT

Dit begrotingsartikel is het tweede met betrekking tot sportinfrastructuur en richt zich 
specifiek op de pps-constructie. De stijging met 299 keur ten opzichte van 2011 is een 
logisch gevolg van het invullen van het groeiscenario met betrekking tot het betalen van 
de beschikbaarheidsvergoedingen.

1.9. Interne stromen Bloso HB0/1HF-G- 2-Z/IS

Naast de acht begrotingsartikelen voor het departement zijn er ook twee begrotingsarti-
kelen voor Bloso. Deze artikelen worden omschreven als interne stromen en door de vele 
taken die aan Bloso zijn toebedeeld, betreft het ook zeer grote bedragen. 

Het eerste begrotingsartikel omvat alle dotaties (werkingskosten + subsidiëring sportfe-
deraties, sportdiensten, schoolsport enzovoort) met uitzondering van dotaties met betrek-
king tot investeringen en infrastructuur.

De toename met 2480 keur ten opzichte van 2011 is te wijten aan volgende aspecten: 1605 
keur indexatie; 400 keur decretale subsidiëring voor topsport omdat 2012 een Olympisch 
jaar is; 200 keur werkingsmiddelen voor de Vlaamse Trainersschool voor de aanstelling 
van liaisons vanuit de hogescholen. Er was immers een pool van liaisons voor universitei-
ten maar nog niet voor hogescholen; en ten slotte is er 275 keur voor decretale verplichtin-
gen inzake subsidiëring van sportfederaties (uitbreiding tewerkstelling).

1.10. Interne stromen Bloso HB0/1HF-G- 5-Z/IS

Dit begrotingsartikel omvat enerzijds de investeringen in de Bloso-centra en anderzijds de 
subsidiëring van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale besturen, zoals renovatie van 
sportvloeren en Finse pistes. 

Voor de subsidiëring van kleinschalige sportinfrastructuur werd in 2012 aan Bloso 2000 
keur VAK/VEK toegekend en 3000 keur vastleggingsmachtigingen voor de subsidiëring 
van de toegekende projecten. Voor de investering in Blosocentra is er een verhoging met 
91 keur vastleggingsmachtigingen ten gevolge van indexeringen. Hierdoor komt het totaal 
van de vastleggingsmachtigingen op 7633 keur. 

De minister besluit dat door interne verschuivingen binnen constant beleid en door effi-
ciëntiewinst de beleidsbrief  wordt gerealiseerd en de slagkracht van de sportactoren op 
peil wordt gehouden.

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

Minister Philippe Muyters wijst meteen op de kern van het sportbeleid: door samenspel 
komen tot een coherent, gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid, Daarin zitten 
twee grote deelaspecten. Een eerste is efficiëntiewinsten boeken door samenwerking met 
en tussen de verschillende sportactoren, en een tweede is overleggen met de andere sport-
gerelateerde beleidsdomeinen in de zoektocht naar synergieën.
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Net zoals in de beleidsnota 2009-2014 en de vorige beleidsbrief, is de beleidsbrief  2011-
2012 opgebouwd volgens deze acht kernlijnen: sportparticipatie verhogen door meer 
levenslang sporten; het kwaliteit sportaanbod verhogen met alle actoren op alle niveaus; 
gezonde sportbeoefening en vrijwaren van de integriteit van de sport; een succesvol top-
sportbeleid realiseren via een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende 
organisatiestructuur; het optimaliseren van de omgevingsfactoren; een planmatig sportin-
frastructuurbeleid; een efficiënt en effectief  sportbeleid; en een onderbouwd en duurzaam 
sportbeleid met inbegrip van het doorwegen op internationale discussies. De minister zal 
deze kernlijnen verder toelichten.

2.1. Sportparticipatie verhogen door levenslang sporten 

Via het overlegplatform wil de minister komen tot het formuleren van de prioritaire actie-
punten voor het actieplan Sport voor Allen. 

Een tweede element is het uitbouwen van innovatieve sportconcepten en proeftuinen 
sport: Open stadion, Buurtsportbegeleiders, Sport in Grootsteden met Kort op de Bal en 
Sport en Dans, en het concept Brede School. 

De minister wil ook verder inzetten rond experimenteel sportbeleid. In 2012 wordt vooral 
gefocust op het uitbouwen van het project multisporten voor allerjongsten (3 tot 8 jaar), 
voor mensen met een gezondheidsbeperking, sport als middel voor competentieontwikke-
ling en de fitte ondernemer.

Een andere element is de implementatie van specifieke actieplannen voor vier bijzondere 
doelgroepen. De minister noemt de gehandicaptensport waarmee hij vanuit een brede 
visie, met G-sport Vlaanderen als platform, wil werken rond vijf  gebieden. Het steun-
punt G-sport wordt opgericht om alle acties te stroomlijnen. Voor de seniorensport wordt 
gestreefd naar een onderlinge kennis- en expertise-uitwisseling, het verhogen van de kwali-
teit van de omkadering, en het realiseren van een gedifferentieerd bewegingsaanbod om de 
totale populatie van senioren te bereiken. Samen met de minister bevoegd voor Integratie 
zullen vanuit sport ook initiatieven worden genomen om het interculturaliseren te bevor-
deren. Ten slotte wordt samen met de minister bevoegd voor aArmoede een sporttraject 
uitgestippeld in functie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Inzake sportpromotie worden de verschillende promotionele evenementen van de verschil-
lende actoren in lijn gebracht. Badminton is in 2012 de Sporttak in de Kijker. In 2012 
wordt ook de Jeugdolympiade zoals in 2008 uitgebouwd voor jongeren tussen tien en 
veertien jaar.

2.2. Kwaliteit van het sportaanbod verhogen

De minister wil zeker verder gaan in de filosofie van visitatie van de lokale besturen met 
het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het lokale sportaanbod. Er wordt ook 
verder gegaan met de permanente ondersteuning door ISB van de lokale besturen in de 
begeleiding en voorbereiding op het nieuwe SVA-decreet.

Via VSF worden de sportfederaties vooral gestimuleerd in het realiseren van hun basisop-
drachten en het nemen van extra initiatieven ter voorbereiding van een geoptimaliseerde 
beleidsplanning voor 2013-2016. 

Voor de sportclubs wordt gestreefd naar een kwaliteitsverhoging door professionalisering 
en onderlinge samenwerking. Dat houdt in dat er blijvende aandacht gaat naar de jeugd-
werking via verhoogde kwalificatiegraad van de sportbegeleiders, onder andere door meer 
input via Vlabus. 
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Inzake sportkaderopleiding is de Vlaamse Trainersschool de belangrijkste schakel. Het is 
de bedoeling om de doorstromingsgraad van het instapniveau naar de hogere (trainers)
opleidingen te verhogen zodat meer trainers op een hoger niveau kunnen meedraaien. 
Doel is ook het opleidingsaanbod te differentiëren. Het trainen van de coaches op het veld 
is hier een van de ideeën. Ten slotte wenst de minister de VTS-opleidingen in te passen in 
de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur.

2.3. Gezonde sportbeoefening en vrijwaren integriteit van de sport

De prognose voor 2012 op dit domein is dat vorm en inhoud wordt gegeven aan de met 
de minister van Welzijn en Gezondheid afgesloten intentieverklaring over het uitbouwen 
van gezamenlijke gezondheidsdoelstellingen onder andere via de werkgroep Voeding en 
Beweging.

Er wordt natuurlijk ook doorgegaan met een goed doordacht dopingbeleid dat tegelijk 
efficiënt en klantvriendelijk moet zijn. Er is een optie op enerzijds een verkleinde groep 
van elitesporters met whereaboutverplichtingen en anderzijds een verruimde groep van 
breedtesporters die in eerste instantie ontsnappen aan het TAS.

Belangrijk is ook dat het samenwerkingsakkoord wordt omgezet in een herwerkt decretaal 
kader in lijn met andere gemeenschappen en gewesten en met WADA. 

Er wordt uitvoering gegeven aan een globaal actieplan ‘gezond sporten’. Er wordt in dit 
kader bijzondere aandacht gegeven aan gevechtsporten en de fitness-sporten. Ten slotte 
wijst de minister op de verdere sensibilisatie die er moet gebeuren rond het ethisch verant-
woord sporten met een uitwisseling van good practices tussen de betrokken actoren, een 
bijzondere aandacht voor kindermisbruik via brede informatie- en sensibiliseringscam-
pagnes en een engagementsverklaring met de verschillende sportactoren en via de uitbouw 
van een specifiek kenniscentrum 

2.4. Een optimaal topsportklimaat en een duidelijk afgebakende organisatiestructuur

De minister wijst erop dat het overlegmodel voor topsport, met de Taskforce Topsport en 
de Stuurgroep Topsport goed werkt. De dialoog met de Franse en Duitstalige Gemeen-
schap en met BOIC inzake gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van de team-
sporten wordt verdergezet. Doel is ook hier het afsluiten van een samenwerkingsakkoord 
dat de minister later aan de commissie zal toelichten.

Het logo van Topsport Vlaanderen wordt overal uitgedragen waar Topsport bij betrokken 
is (kledij topsporters, evenementen enzovoort). De visibiliteit wordt hierdoor bevorderd 
omdat er nu één uniform logo voor topsport in Vlaanderen is dat door iedereen kan wor-
den herkend. 

Er wordt verder gegaan met de Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen die meer in 
lijn worden gebracht met de topsportwerking van de betrokken topsportfederaties. 

Ten slotte wordt de laatste uitvoering gegeven aan het Topsportactieplan Vlaanderen II 
met het oog op de Olympische Spelen 2012. Het betreft onder andere carrièrebegeleiding, 
topsportwetenschappelijk onderzoek en begeleiding, Olympische ploegsporten, paralym-
pische sporten, uitbouwen van de pool van topsporttrainers, ook voor de jeugd. Heel 
belangrijk is het opstarten van diverse werkgroepen ter voorbereiding van het Topsportac-
tieplan III voor de volgende Olympiade.

2.5. Optimaliseren van de omgevingsfactoren

Een aantal materies hebben een link naar de federale bevoegdheden en hopelijk kan bij de 
aanstelling van een nieuwe Federale Regering werk gemaakt worden van overleg met de 
betrokken verantwoordelijke ministers.
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Het betreft de professionalisering en tewerkstelling van sportmedewerkers op basis van 
voorstellen in het SVA-actieplan, de optimalisatie van de arbeidsvoorwaarden van reeds 
tewerkgestelden in de sport via de VIA-akkoorden (VIA 4) en het verhogen van het inzicht 
en de werking van sportclubs in het kader van de btw-regelgeving.

2.6. Planmatig sportinfrastructuurbeleid

De minister voert uiteraard het Vlaams sportinfrastructuurplan verder uit. Er worden bij-
komende initiatieven: genomen voor de realisatie van de lokale behoeften. Er is reeds een 
subsidiereglement voor de Finse pistes en de renovatie van de sportvloeren, maar bijko-
mende andere initiatieven worden niet uitgesloten indien er meer financiële ruimte komt. 

De Bloso-infrastructuur wordt verder uitgebouwd in overeenstemming met het meer-
jarenplan dat nog loopt tot 2014. Er wort ook gewerkt aan een behoeftebepaling voor 
topsporttrainingsinfrastructuur en bovenlokale sportinfrastructuur via onder andere bila-
terale gesprekken met de sportfederaties en de topsportfederaties en een beperkt onder-
zoek in het kader van het nieuwe steunpunt Sport. 

Inzake de renovatie van voetbalstadions stelt de minister dat de evolutie van het dos-
sier sterk afhankelijk is van de financiële structuren van de lokale clubs. In de commissie 
wordt dit dossier sterk opgevolgd en uiteraard zullen hierover in de toekomst nog debatten 
worden gevoerd.

De minister hoopt dat voor de hinderlijke sporten eindelijk locaties worden vastgelegd 
zodat een einde komt aan de onzekerheid hierover. De minister rekent hier op een door-
braak in 2012 gezien de recente beslissingen van de Vlaamse Regering inzake het algemeen 
kader.

2.7. Efficiënt en effectief  sportbeleid

Het mandaat van het huidige steunpunt loopt tot eind 2011. Het vernieuwde steunpunt 
wordt operationeel in 2012 waarbij aandacht wordt geschonken aan het doorstromen van 
wetenschappelijk onderzoek naar het werkveld. 

Er wordt verder ingezet het continueren van de samenwerking tussen gemeenschappen, 
met respect voor elkaars autonomie maar met het engagement tot samenwerking voor 
gemeenschappelijke doelstellingen. Verder wordt werk gemaakt van een geactualiseerd 
communicatieplan voor de sportsector, met de optimalisatie van de bestaande websites,  
de introductie van een nieuwe portaalsite en de activering van de Sportdatabank Vlaande-
ren voor een ruimer publiek.

2.8. Een onderbouwd en duurzaam sportbeleid en het doorwegen op internationaal niveau

Het woordvoerderschap tijdens het Deense voorzitterschap in het voorjaar ligt bij de 
Duitstalige Gemeenschap tot 30 juni 2012. Voor het Cypriotische voorzitterschap in het 
najaar is het de Franse Gemeenschap die woordvoerder is vanaf 1 juli 2012. De vergade-
ringen worden steeds samen voorbereid in een uitstekende verstandhouding, maar Vlaan-
deren trekt duidelijk de kar. De opvolging gebeurt via de Permanente Vertegenwoordiging 
en het interministerieel overleg tussen de drie ministers van Sport en hun kabinetten.

De minister blijft aandringen op een sterkere positie van Europa in WADA, onder andere 
via een hertekende afvaardiging en vooral via gestructureerd overleg voorafgaand aan de 
Wada-vergaderingen. In 2012 zal België ook toetreden tot het ‘enlarged partial agreement 
on Sport’ van de Raad van Europa. België is een van de laatste Europese landen om toe 
te treden. De verschillende gemeenschappen blijven echter autonoom in hun beleid en in 
de Belgische toetreding zal deze autonomie van de gemeenschappen worden benadrukt.
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3. Algemene bespreking van de beleidsbrief en de uitgavenbegroting Sport

3.1. Standpunt van mevrouw Ulla Werbrouck

Mevrouw Ulla Werbrouck vindt de beleidsbrief  goed gestructureerd, realistisch en toch 
ambitieus. Ze juicht de visienota Sport voor Allen toe, maar betreurt dat het parlement er 
slechts op het einde bij betrokken werd. Zal de nieuwe beleidsvisie pas besproken worden 
in het parlement als het actieplan reeds klaar is? En wanneer zal dat zijn? In de beleids-
brief  is er geen sprake meer van de permanente stuurgroep Sportpromotie, ondanks zijn 
meerwaarde die ook in de visienota wordt aangehaald. 

De tussentijdse evaluatie van de innovatieve sportconcepten laat nog op zich wachten. 
Sommige proeftuinen zijn geslaagd, andere minder. Mevrouw Werbrouck vindt dat proef-
tuinen zo mogelijk sectoraal moeten worden verankerd. Volgens het lid is het aanbod voor 
kansengroepen te versnipperd. Ze pleit voor een betere coördinatie en zelfs versmelting 
van de initiatieven. Ze vraagt de minister wanneer het parlement kan beschikken over 
de nota Gehandicaptensport (G-Sport) Vlaanderen 2011-2020 en de krachtlijnen van het 
vernieuwde seniorensportbeleid. 

Het lid is voorstander van eenvormig bewegwijzerde gemeentelijke loopomlopen, maar 
vraagt goede gemeentelijke afspraken voor alle gebruikers. Dezelfde paden worden 
immers gebruikt door fietsers, lopers en ruiters.

Om het sportaanbod kwalitatief  te verbeteren, kan er nog heel wat gebeuren, onder meer 
eenvoudigere administratieve regels voor de sportclubs. Het Dynamoproject is nog te 
onbekend. De evaluatie van de projecten Dubbelpas en Vlabus is dan weer een goede 
zaak. Het lid informeert voorts of  het proefproject met de sportlesgevers openstaat voor 
alle sportdisciplines en -clubs. 

De Vlaamse Trainerschool is op de goede weg, maar moet blijven streven naar meer kwa-
liteit. De opleiding aspirant-initiator en de module jeugdtrainer-topsport zijn essentiële 
aanvullingen van het aanbod. Is deze laatste module al in werking? 

Het voorbije jaar is zinvol werk verricht ter bevordering van de gezonde sportbeoefening. 
Dat er een afzonderlijk decreet gewijd wordt aan doping, is een goede zaak, maar jammer 
genoeg komt er geen beroepsprocedure voor sporters in eigen land. Momenteel is er nog 
een discriminatie ten opzichte van de elitesporters. 

Mevrouw Werbrouck vraagt meer informatie over het plan Gezond Sporten. De minister 
zal nagaan of een plan van aanpak met de fitnesssector mogelijk is, maar is er al een prin-
cipeakkoord tussen de fitnesssector en de opleidingen lichamelijke opvoeding? En hoe ver 
staat het met de generieke richtlijnen voor risicovechtsporten? Het parlementslid verwacht 
ook dat de minister maatregelen zal nemen tegen seksueel misbruik en zich daarbij zal 
laten leiden door de aanbevelingen van de Vlaamse Sportraad. 

Ondanks de stijgende middelen voor topsport, behalen Vlaamse topsporters weinig resul-
taten. De minister wil de resultaten van de komende Olympische Spelen afwachten, maar 
de spreker wil de kwestie eerder bespreken. Ze blijft het betreuren dat de Vlaamse wieler-
ploegen en Atletiek Vlaanderen een aparte status hebben.

Het is goed dat de pool voor jeugdtrainers topsport uitgebreid wordt, zeker na de wij-
zigingen in topsportscholen. Die jeugdtrainers kunnen dan op regionaal en lokaal vlak 
aanvullende initiatieven nemen. De nieuwe topsportcontracten zijn terecht aan voorwaar-
den verbonden onder meer voor de promotie van het logo Topsport Vlaanderen, maar 
het commissielid blijft het onlogisch vinden dat het loon van topsporters afhankelijk is 
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van hun diploma en niet van hun prestatie, in tegenstelling tot toptrainers die wel betaald 
worden naargelang hun marktwaarde en dus hun prestaties. 

De criteria voor topsportscholen zijn strenger geworden zodat ze zich kunnen concen-
treren op echte topsporters. De minister van Onderwijs wil blijkbaar ook topsporters in 
gewone scholen extra faciliteiten toekennen. 

Slechts een minderheid van de sportclubs maakt gebruik van Vlabus om hun trainers 
legaal te vergoeden. Die grijze zone moet weggewerkt worden. Zal de minister een degelijk 
statuut uitwerken en erop aandringen dat het federale niveau daar de nodige beslissingen 
voor neemt? De sportclubs zitten niet zozeer te wachten op kwaliteitsverhoging en bij-
scholing, maar wel op een manier om hun vrijwilligers te vergoeden. 

Het Dynamoproject lost wel enkele problemen met de btw op, maar niet alle. De verschil-
lende btw-tarieven voor fitnessorganisatoren vervalsen de concurrentie. Het lid betreurt 
voorts dat het sportinfrastructuurplan en het sportinfrastructuurbeleid op korte termijn 
niet grondig bijgestuurd worden. De tijdelijke bijsturing zal niets fundamenteels verande-
ren aan de achterstand in de sportinfrastructuur. Ze hoopt ook op een oplossing voor het 
tekort aan trainingsinfrastructuur en wacht op een doorbraak voor de hinderlijke sporten. 

De media besteedt nog steeds te weinig aandacht aan de kleine sporten. De nieuwe 
beheersovereenkomst legt de VRT op om 30 sporten te coveren, maar dat gebeurt nu al. 
Veel zal er dus niet veranderen. Heeft de minister daarover reeds overlegd met de minister 
van Media? De minister werkt ook aan een communicatieplan voor de sport dat terecht 
veel aandacht zal besteden aan de websites. 

Sporters kunnen tegen beslissingen van federaties die ze als onterecht ervaren, enkel pro-
testeren bij de klachtenlijn. Bloso wil niet raken aan de autonomie van de federaties. Me-
vrouw Werbrouck vraagt toch een bijkomende klachtenmogelijkheid. Het stoort haar 
bijvoorbeeld ook dat een sporter op internationale wedstrijden niet begeleid wordt door 
de nationale trainer maar door de persoonlijke trainer van de sporter, betaald door Bloso. 
Ondanks deze punten van kritiek, is mevrouw Werbrouck tevreden met de beleidsnota. Ze 
is ook blij dat de minister geregeld overlegd met de andere ministers.

3.2. Standpunt van de heer Johan Sauwens 

De heer Johan Sauwens steunt het beleid van de minister dat uitvoering geeft aan 
bestaande plannen maar dus eigenlijk ook weinig nieuws bevat. Dat is logisch, maar af 
en toe is het goed om een momentum te creëren. Hij informeert naar wat de minister zal 
doen met de visienota SVA van het overlegplatform. Wie zal wat doen en hoe wordt het 
overlegplatform verder bij de uitvoering betrokken? 

De heer Sauwens blijft vraagtekens plaatsen bij de efficiëntie en de effectiviteit van som-
mige proeftuinen van het Participatiedecreet. De voorgangers van de minister hebben veel 
belang gehecht aan de doelgroepwerking. Sport leek soms wel een onderdeel van Welzijn. 
De spreker vraagt een aparte bespreking van de generieke en specifieke aanbevelingen van 
de UGent, en een omvattende evaluatie van de versnipperde projecten. Wat is overigens de 
bedoeling van het proefproject Fitte Ondernemer? 

In het kader van de gediversifieerde prijzenpolitiek kreeg slechts 2,3 percent van de deel-
nemers aan Blososportkampen een korting. Is dat voldoende voor de minister om de actie 
als geslaagd te beschouwen? 
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De heer Sauwens feliciteert de minister met de gecoördineerde aanpak in het gehandicap-
tensportbeleid. Het G-Sportplatform kan allicht voor een doorbraak zorgen. De minister 
zoekt een structurele inbedding voor het steunpunt G-Sport Vlaanderen. Heeft hij al een 
idee in welke structuur hij het steunpunt zal onderbrengen? 

Het sectoroverschrijdende beleid voor senioren kent succes, maar de heer Sauwens is niet 
zo enthousiast over de sportelencampagne. Hij vermoedt dat dergelijke campagnes vooral 
mensen bereiken die al sporten. De campagnespots werken soms zelfs contraproductief. 
Sommige senioren ervaren ze zelfs als beledigend. Algemeen vraagt hij zich af of de cam-
pagnes en de dure drukwerken wel effect hebben. 

Wat de kwaliteit van het sportaanbod betreft, neemt de heer Sauwens zich voor om nauw-
lettend toe te kijken op de uitvoeringsbesluiten van het lokale SVA-decreet. De ‘Bloso-itis’ 
met zijn overdreven bureaucratisering blijft immers voortwoeden. De spreker pleit voor 
meer flexibiliteit en klantgerichtheid. Hij wil op de hoogte gehouden worden van de evolu-
tie van de provinciale subsidies bij de interne staatshervorming, en wil de minister steunen 
in zijn streven om die te behouden. 

Er worden twee nieuwe federaties erkend, dus moeten de middelen meer verdeeld worden. 
Worden de middelen zo niet te beperkt om de verwachtingen in te lossen? Ondanks de 
budgettaire krapte blijft het belangrijk dat de minister niet bespaart op de basisopdrach-
ten en de basiswerking van de sportfederaties tenvolle blijft ondersteunen. Het proefpro-
ject om sportlesgevers op een meer permanente en structurele basis bij de sportclubs aan 
de slag te laten gaan, draagt de goedkeuring weg.

De Vlaamse Trainerschool is waardevol maar de spreker vindt het jammer dat de recrea-
tieve sportfederaties geen aangepaste trainerscursussen A en B mogen inrichten. Volgens 
de heer Sauwens zijn de structuren van topsport aanzienlijk verbeterd. Het topsportac-
tieplan zorgt voor één visie en ambitie. Het budget is op enkele jaren tijd verviervoudigd, 
vooralsnog zonder sportieve resultaten. De heer Sauwens verwacht dan ook heel wat kri-
tiek in de maanden juli en augustus. Is het budget niet over te veel federaties versnipperd? 
Sommige topsportfederaties verrichten goed werk, maar andere veel minder. Misschien 
is het een goed idee om de topsportcoördinatoren voor meerdere sporten te laten samen-
werken? Of om een Vlaams olympisch comité op te richten? Het commissielid informeert 
voorts waar de evaluatie van de topsportscholen toe zal leiden. De talentdetectie moet uit-
gebreid worden en moet de sporttakken overschrijden. Kinderen specialiseren zich soms 
te snel. Wanneer denkt de minister de enorme inspanningen van de laatste tien jaar voor 
topsport te evalueren? 

Wanneer de visienota van Vlabus over de omgevingsfactoren klaar zal zijn? De heer 
Sauwens kijkt voorts uit naar een betere integratie van de Wielerbond in het topsportbe-
leid. De partij vraagt de minister ook om de problemen met de btw aan te kaarten op het 
federale niveau. 

De minister, bevoegd voor zowel Ruimtelijke Ordening als Sport, moet in staat zijn om een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de motorcross en andere hinderlijke sporten 
uit te werken. De heer Sauwens pleit voor een plan voor bovenlokale sportinfrastructuur 
waarvoor de minister zelf  initiatief  neemt. Dat is beter dan de middelen te verkruimelen 
zoals zijn voorganger. De spreker is voorts tevreden dat de databank voor sportinfrastruc-
tuur online staat. Wanneer zal dat het geval zijn voor de sportdatabank? Hoe zullen de 
gegevens up-to-date gehouden worden? 

De begroting is inderdaad overzichtelijk, maar zijn de kredieten van 2010 en 2011 al vast-
gelegd? Zijn alle kredieten van vorig jaar op? Kan de minister een overzicht geven van 
de ongebruikte kredieten? Sommige federaties beweren dat ze afhaken voor bepaalde 



Stuk 15 (2011-2012) – Nr. 3-D 63

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

projecten wegens de bureaucratische aanpak van Bloso. Worden die kredieten dan elders 
gebruikt? 

Flanders Classics, en vooral de Ronde van Vlaanderen, krijgen veel overheidsgeld. Dat 
zijn echter commerciële initiatieven, die het volledige parcours inpalmen zodat zelfs 
gewone toeschouwer moet betalen. Is het nog verantwoord dat de overheid dergelijke 
commerciële initiatieven in die mate sponsort? 

3.3. Standpunt van de heer Peter Gysbrechts

De heer Peter Gysbrechts is het in het algemeen eens met de beleidsbrief, hoewel de frac-
tie wel enkele opmerkingen heeft. Het SVA-decreet dat begin 2012 in het parlement 
besproken zal worden, zou aangepast worden aan het Planlastendecreet. Daarbij zou de 
verplichting van een sportgekwalificeerde gemeentelijke ambtenaar, een sportfunctiona-
ris geschrapt worden. In veel kleinere gemeenten dreigt sport daardoor opnieuw stief-
moederlijk behandeld te worden. De gemeente zet de sportclubs via subsidies aan om 
gekwalificeerde trainers in dienst te nemen, maar zou dan zelf  niet langer beschikken over 
de nodige expertise. De spreker vindt dat een nefaste en inconsequente evolutie. Kan de 
minister daar iets aan doen? 

Bij de aanpassing van het SVA-decreet zou elke gemeente meer ruimte moeten krijgen 
voor een eigen beleid, en bijvoorbeeld zelf  de relevante kansengroepen voor sport afbake-
nen. De klassieke kansengroepen, bijvoorbeeld allochtone jongens, zijn wel heel erg actief  
in sportclubs. De situatie van de allochtone vrouwen is echter volledig anders. Hoe zal de 
minister de gemeenten daarop voorbereiden? De minister wil ook meer Vlabus-input voor 
de jeugdwerking. Hoe ziet hij dat? 

Het lijkt erop dat de Olympische medailles van de ploegsporten zullen moeten komen. 
De heer Beckers, voorzitter van het BOIC, heeft het over een pas opgerichte koepel voor 
teamsporten. Klopt het dat het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) een 
coördinerende rol zal spelen voor de teamsporten? De beleidsbrief  belooft heel wat over-
leg. De minister waakt, soms een beetje angstvallig, over de autonomie van Vlaanderen. 
Dat is een beetje moeilijk bij teams met leden van de andere gemeenschappen. Hoe ziet 
hij dat? 

De heer Beckers had het ook over recente akkoorden over de implementatie van de 
WADA-code. In Vlaanderen wordt de code al toegepast. Zorgen de akkoorden voor bijko-
mende verplichtingen? Bij de problemen met de whereabouts, beloofde sp·a in paniek een 
wijziging van het decreet. Sindsdien is daar niets meer van vernomen. Het was de juiste 
keuze om niet de toepassing van de WADA-code maar de organisatie van de controle en 
de ondersteuning van de sporters aan te passen. 

De heer Gysbrechts vraagt voor meer onderscheid tussen senioren. Vijftigers werken nog, 
zijn nog heel actief. Het is logisch dat zij zich niet aangesproken voelen door de campagnes 
voor sportelen. Inzake trainingsinfrastructuur voor topsporters is samenwerking tussen de 
gemeenschappen de boodschap. Jacques Borlée krijgt voor zijn nieuw project 150.000 euro 
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Heeft hij ook steun gevraagd in Vlaanderen? 

De heer Gysbrechts blijft pleiten voor meer overleg met het Departement Onderwijs. Ini-
tiatieven als de brede school zijn een begin, maar het is ook nodig om de inhoud van het 
vak lichamelijke opvoeding aan te passen zodat de nadruk komt te liggen op meer bewe-
gen. Wat zijn de resultaten van de gesprekken die minister Muyters vast al eens met minis-
ter Smet daarover gevoerd heeft? De indruk bestaat dat Onderwijs de boot wat afhoudt. 

Niet alleen leveren de topsportscholen te weinig topsporters af, ook de onderwijsinspectie 
klaagt over de te versnipperde werking en over het ontbreken van geschikte infrastructuur 
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voor een aantal sporten. Wat kan en zal de minister daaraan doen? Welke initiatieven 
heeft hij al genomen om tegemoet te komen aan de bevindingen van de onderwijsinspectie 
en de VUB?

Kan nu officieel besloten worden dat het sportinfrastructuurfonds niet naar behoren 
werkt? Slechts 18 percent van het tekort aan infrastructuur zal worden weggewerkt. Hoe 
zal het resterende tekort aangepakt worden? Welke objectieven worden gehanteerd voor 
elk van de types infrastructuur waar steden en gemeenten zeggen behoefte aan te heb-
ben? Hoeveel projecten voor Finse pistes en sportvloeren kunnen betaald worden met het 
beschikbare budget? Wat met de bovenlokale infrastructuur, de multifunctionele sport-
hallen, de zwembaden? Zijn daar streefcijfers voor opgesteld? Tot slot vraagt de heer 
Gysbrechts meer concrete informatie over de langetermijninvesteringen in trainingsinfra-
structuur voor enkele belangrijke sporttakken. 

3.4. Standpunt van de heer Kris Van Dijck

De heer Kris Van Dijck wijst erop dat het sportbeleid belangrijk is, maar dat het de sport-
federaties zijn die de accenten leggen. Daarnaast voert het lokale beleid de boventoon, 
weliswaar binnen de krijtlijnen van het Vlaamse beleid. Dat lokale niveau coördineert 
zelfs de wisselwerking tussen de sportclub en onderwijs. Hij weerlegt de zorg dat het Plan-
lastendecreet het lokale sportbeleid zal beperken. Hij gelooft sterk in de autonomie en 
de draagkracht van de gemeenten. Als die hun taken niet naar behoren vervullen, is het 
aan de kiezer om dat te bestraffen. De regering wil de planlasten verminderen, maar elke 
minister aarzelt als het zijn beleidsdomein betreft, hij ziet de gemeenten als partner voor 
zijn beleid. De spreker is het daarmee eens, maar strikte regels met veel administratieve 
verplichtingen zijn daarvoor niet nodig. Vertrouwen in de lokale besturen volstaat. Het 
gebeurt zelfs dat bij ontbreken van gemeentelijke initiatieven de vrijwilligers die taken 
overnemen. Dat is zeker geen ideale situatie, maar het toont wel de lokale dynamiek aan. 

De heer Van Dijck vervolgt met de pijlers van de beleidsnota. Voor de sportparticipatie 
wacht hij met spanning op het SVA-actieplan dat de visienota moet concretiseren. Bij de 
initiatieven voor kansengroepen, springt eruit dat acht federaties zullen proberen meer 
kinderen en jongeren in armoede of  personen met een handicap op hun sportkampen te 
krijgen. 

Het vierjaarlijkse sportbeleidsplan is een belangrijk instrument, maar allicht is het niet 
evident voor alle federaties, vooral de kleinere. Daarom is het goed dat Bloso nu een 
ondersteuningstool heeft voor de basisopdrachten. Aangezien het zo belangrijk is voor de 
sportbeoefening, dient de VTS zijn inspanningen voor de kwalificatiegraad van de sport-
begeleiders voort te zetten. Gekwalificeerde trainers zijn bij alle sportclubs meer en meer 
evident. 

Op het vlak van gezonde en integere sportbeoefening heeft de minister het voorbije jaar 
belangrijke vooruitgang geboekt. Het beleid heeft, in een goede samenwerking met andere 
gemeenschappen en gewesten, ook steeds de juiste klemtonen gelegd zonder ooit paniek-
voetbal te spelen. Het is ook de juiste stelling dat doping niet alleen slecht is voor de 
gezondheid, het is ook oneerlijk. 

Bloso is nu het enige loket voor topsport en heeft de kans zich te bewijzen. Niet alleen 
het topsportbudget verhoogt, de werking wordt ook efficiënter. De aanwerving van top-
trainers is belangrijk, maar daarnaast moet de aandacht blijven gaan naar talentdetectie, 
-identificatie, en -ontwikkeling. 

Wat de omgevingsfactoren betreft, is de heer Van Dijck tevreden dat de prioritaire acties 
voor professionalisering en tewerkstelling uit het SVA-actieplan uitgevoerd worden. Ook 
het hoofdstuk over de btw draagt zijn goedkeuring weg, maar een en ander dient dringend 
met de federale overheid geregeld te worden. 
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Het is niet alleen belangrijk te focussen op de grotere sportinfrastructuur, maar ook uit 
te voeren wat beslist is, zelfs als dat achteraf gezien niet de beste beslissingen waren. Heel 
wat federaties en clubs zijn immers op een geboden kansen ingegaan. De nieuwe voetbal-
stadions zijn dan weer een probleem apart. Het betreft immers grote bouwwerken, met 
heel wat dimensies, niet alleen de financiering, maar ook de vergunningen. De spreker 
dringt aan op een snelle evolutie. 

Voor een kennisgebaseerd sportbeleid is het belangrijk dat initiatieven in de gaten gehou-
den worden en geregeld geëvalueerd, zoals trouwens gebeurd is met de proeftuinen. Het 
nieuwe Antidopingdecreet zal ook zorgen voor meer efficiëntie en transparantie. Ook de 
topsportscholen moeten grondig geëvalueerd worden op basis van duidelijke doelstellin-
gen. Ondertussen heeft ook het departement Onderwijs een en ander geëvalueerd. Daar-
naar moet consequent gehandeld worden zodat de efficiëntste school kan gekozen worden. 

Vlaanderen heeft inzake sport steeds een voortrekkersrol gespeeld op internationale fora. 
De minister heeft zijn rol in het Europese voorzitterschap met glans gespeeld. Het is dan 
ook goed dat in deze regeerperiode aandacht gaat naar het onderhouden en uitbouwen 
van de internationale contacten. 

3.5. Standpunt van de heer Veli Yüksel

De heer Veli Yüksel vraagt of  de permanente werkgroep Sportpromotie al samengesteld 
is en, zo ja, welke aanbevelingen reed werden gedaan. Alle sportieve, sensibiliserende en 
maatschappelijk relevante acties en evenementen werden in 2011 op een systematische 
manier geëvalueerd. Wat is het resultaat van die evaluaties? De heer Yüksel blijft ernstige 
bedenkingen hebben bij de vele Bloso-sportpromotieactiviteiten. De acties mogen geen 
doel zijn op zich, maar moeten resulteren in een grotere sportparticipatie. Bloso moet 
vooral de sportfederaties, sportclubs en sportdiensten ondersteunen. Ook bij het nut van 
de sportgemeente van Vlaanderen, momenteel Gent, kunnen ernstige vragen worden 
gesteld. De bevolking kent dat initiatief  amper. De antwoorden van de minister op een 
schriftelijke vraag roepen alleen nog meer vragen op. In de geactualiseerde projectnota 
Gent-Vlaamse Gemeenschap staat dat Gent in 2011 een groot attractief  evenement zou 
organiseren om onder de aandacht te brengen dat Gent de sportstad van Vlaanderen is. 
De spreker merkte daar vooralsnog niets van. Is het al voorbij of  moet het nog komen? 
Het hoofdstuk over de uitstraling in Vlaanderen is bijzonder pover en beperkt tot de orga-
nisatie van een ISB-congres (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid). Dat 
congres werd in Leuven georganiseerd zonder dat daar de titel sportstad van Vlaanderen 
aan verbonden was. Waarom moet Vlaanderen 400.000 euro uittrekken voor de uitvoering 
van een sportbeleidsplan van één stad? Heeft de titel voldoende uitstraling in Vlaanderen 
om dergelijk groot budget te verantwoorden? De minister maakt dan wel al budgetten vrij 
voor Sportstad 2013, maar de spreker hoopt op een voorafgaande evaluatie van het initia-
tief  in afwachting van een volledige evaluatie van het Participatiedecreet. 

De heer Yüksel feliciteert de minister met zijn antidopingbeleid, met de afstemming op 
internationale regels, maar ook met het samenwerkingsakkoord met de andere gemeen-
schappen. Vlaanderen heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in het antidopingbeleid en 
het bijgestuurde antidopingbeleid is zeker een verbetering voor de atleten. De atleten wil-
len op een respectvolle en menselijke manier behandeld worden door de inspectie. Moge-
lijk zitten daar nog verbeterpunten. De Vlaamse Gemeenschap moet er ook voor zorgen 
dat zijn strengere beleid geen concurrentienadeel voor de atleten inhoudt. De heer Yüksel 
spoort de minister aan voldoende aandacht te blijven besteden aan de andere aspecten van 
medisch verantwoord sporten zoals de preventie van sportkwetsuren en het bevorderen 
van gezonde en verantwoorde sportbeoefening. De samenwerking met minister van Wel-
zijn Vandeurzen is lovenswaardig.
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De minister heeft een lijst gemaakt van de behoeften op vlak van topsportinfrastruc-
tuur. De heer Yüksel vraagt een overzicht van de realisaties en de planning van wat moet 
komen. Hij ziet het aanleggen van kunstgrasvelden niet als een kerntaak van de Vlaamse 
overheid. Door het sportinfrastructuurplan werden er 35 velden aangelegd. Hoeveel 
andere werden er in dezelfde periode in Vlaanderen aangelegd zonder publiek-private 
samenwerking? De heer Yüksel dringt aan op snelle duidelijkheid over de nieuwe plannen 
voor het sportinfrastructuurbeleid. Dat is belangrijk voor de bestuursakkoorden na de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

3.6. Standpunt van de heer Philippe De Coene

De heer Philippe De Coene stelt voor om, gezien de vele opmerkingen, een aparte commis-
sievergadering te wijden aan de evaluatie van de proeftuinen. Ook hij wil wat meer uitleg 
over het project voor fitte ondernemers. Hij is het ermee eens dat Vlaanderen beschei-
den naar de Olympische Spelen moet gaan, maar dat mag de ambities niet fnuiken. De 
resultaten zullen belangrijk zijn voor het nieuwe topsportactieplan. De extra middelen 
voor topsport mogen de inspanningen voor SVA in geen geval in het gedrang brengen. 
Het parlementslid vraagt de minister over dat evenwicht te waken. Wat de sportstadions 
betreft, moet Vlaanderen boven het lokale gehakketak staan. Het moet de oorspronkelijke 
intenties nastreven, maar als de omstandigheden wijzigen en projecten sneuvelen door een 
tekort aan investeerders, moet het de middelen elders aanwenden. 

De gewijzigde sportsubsidies voor de wielerkoersen hebben nogal wat heisa veroorzaakt. 
Zo zou de Driedaagse van De Panne middelen inleveren, ogenschijnlijk ten voordele van 
Flanders Classics, al waren de wijzigingen op objectieve criteria gebaseerd. Maar daar-
naast geeft de minister-president Flanders Classics ook een dotatie vanuit de VIA-midde-
len. Daar is niets op tegen, maar de commerciële keuzes van die organisatie zijn storend. 
Te veel aandacht gaat naar vips, waardoor de gewone kijker verdrongen wordt. In essentie 
vraagt de spreker dat de middelen op een consequente manier toegewezen worden. Als 
er teveel bronnen van inkomsten zijn, ligt het verwijt van ongelijke subsidiëring voor de 
hand. Als de middelen toegewezen worden door de vakminister, maakt dat niet alleen een 
meer coherente aanpak mogelijk, maar ook een duidelijkere verklaring aan de organisato-
ren. Voor het overige steunt sp.a de beleidsbrief. De heer De Coene dankt als voorzitter de 
commissieleden voor hun genuanceerde en constructieve tussenkomsten. Hij dankt ook de 
minister voor het regelmatig doorspelen van informatie aan het parlement. 

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

Minister Philippe Muyters wijst erop dat een beleidsbrief een intentieverklaring is, niet alle 
onderdelen ervan zijn nu al concreet uit te leggen. Ook de timing is nog niet altijd vast-
gelegd. De minister hoopt het actieplan SVA in het voorjaar van 2012 voor te stellen. Hij 
wijst er echter op dat overleg tijd vergt. De oprichting van de stuurgroep Evenementen is 
inderdaad vertraagd, maar ze komt er wel. De evaluatie van de proeftuinen is bijna klaar. 
De minister zal die graag aan de commissie overhandigen. Het proefproject TopTrainers 
Jeugd is inderdaad nog vaag, dat moet nog uitgewerkt worden. Hetzelfde geldt trouwens 
voor het project Fitte Ondernemer. 

Hij is het ermee eens dat het sportbeleid voor doelgroepen voorheen nogal versnipperd 
was. Hij wil structuur brengen met G-Sport Vlaanderen alsook met het seniorenplan. 
Goed beleid hoeft niet altijd nieuw beleid te zijn. Meer structuur en transparantie brengen 
zijn de algemene opzet, zowel in SVA als topsport. 

Voor de minister moeten de federaties zelf  de beslissing nemen om een beroepsinstantie 
op te richten. Als de minister ze ertoe zou dwingen, zouden ze er niet alleen extra subsidies 
voor vragen maar de verplichting is juridisch niet haalbaar. Daarenboven kan WADA zich 



Stuk 15 (2011-2012) – Nr. 3-D 67

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

nog altijd wenden tot het Internationaal Sporttribunaal TAS, wat de kosten voor iedereen 
alleen maar zal verhogen. Een dopingdecreet, meer gericht op een kleinere groep elite-
sporters en de doorbraak dat WADA niet meer bij amateursporters dezelfde straffen zal 
opleggen of via TAS in beroep zal gaan, zullen allicht volstaan om de federaties ertoe aan 
te zetten vrijwillig een Vlaamse beroepsinstantie voor elitesporters op te richten. 

Het plan van aanpak over gezonde sportbeoefening wordt momenteel doorgepraat met 
minister Vandeurzen. Op vlak van de risicovechtsporten zijn er stappen gezet en is er 
volgende maand een rondetafelconferentie. Seksueel misbruik wordt zowel sectoraal als 
overkoepelend in overleg met minister Vandeurzen en minister Smet aangepakt. 

Het beleid kan de sportprestaties niet leveren, maar alleen zorgen voor een goed omge-
vingsklimaat voor de topsporter. Het talent en de competenties van de sporters zijn essen-
tieel. Een schitterende omkadering zonder talentrijke sporters, levert geen medailles op, 
maar het omgekeerde evenmin. Beiden zijn nodig. Een goede omkadering geeft trouwens 
ook kansen aan sporters met iets minder talent. Het topsportactieplan II zet precies in 
op die omkadering. Het topsportactieplan III is in voorbereiding en wordt uiteraard na 
de Olympische Spelen afgewerkt. Dat actieplan zal nog meer inzetten op omkadering, 
ook op de wetenschappelijke kant ervan. De minister neemt zich voor meer structuur en 
praktische steun te bieden aan de universiteiten die de sport bestuderen. De minister is 
het ermee eens dat sporters ook loon naar prestaties moeten krijgen en niet enkel naar 
diploma. Maar die omschakeling vergt heel wat werk en heeft niet de hoogste prioriteit. 

De topsportscholen zijn geëvalueerd op het vlak van sport. De aanbevelingen gelden 
voor alle scholen en alle sporten en worden momenteel uitgevoerd. Na het overleg is bij-
voorbeeld. de regeling voor het handbal aangepast, met duidelijke termijnen trouwens. 
Daarnaast heeft minister Smet de scholen geëvalueerd op onderwijskundig vlak. Over die 
aspecten overleggen de kabinetten Onderwijs en Sport binnenkort. De resultaten zijn dus 
nog niet bekend. Minister Smet denkt er inderdaad aan om de schaalgrootte aan te pas-
sen, maar de noodzaak daarvan zal uit het overleg blijken. 

De minister zal van zodra er een nieuwe Federale Regering is, aandringen op een maat-
regelen rond btw en het semi-professioneel statuut. Individuen beschikken nu reeds 
over mogelijkheden om hun problemen met federaties aan te klagen, bijvoorbeeld bij de 
ombudsman. Als de minister tussenbeide komt voor bepaalde sporters, zou er geen gelijke 
behandeling meer zijn. Dat wil hij absoluut vermijden. Daarbij komt dat het niet zijn ver-
antwoordelijkheid is maar deze van de verenigingen zelf.

Zo is het ook aan de gemeente om te beoordelen hoe het lokale sportbeleid het beste 
georganiseerd wordt. Vlaanderen moet hen niet verplichten een gediplomeerde sport-
functionaris aan te werven. De minister vertrouwt de federaties en gemeenten, zij krijgen 
geld voor een goed beleid. Planlast en administratieve rompslomp, ook van Bloso, zijn uit 
den boze. Als echter een federatie of  een gemeente het vertrouwen schaadt, kan dat voor 
de minister niet enkel de uitkering van de subsidie beïnvloeden, maar ook een boete tot 
gevolg hebben. 

Inzake de hinderlijke sporten is het tijd om de knopen door te hakken. De regering moet 
een beslissing nemen en die dan ook doordrijven en verdedigen. De schaalvergroting van 
de infrastructuur, dus goedkoper aanleggen door meer of  grotere infrastructuur tegelijk 
aan te besteden, was een verdedigbare stelling, maar dit werd ondertussen tegengesproken 
door de realiteit. De individuele wensen voor sporthallen en zwembaden liepen daarvoor 
te ver uit elkaar. Enkel voor de kunstgrasvelden is het succes iets groter. Dat neemt niet 
weg dat de minister de gedane beloftes zal uitvoeren. Maar eigenlijk vindt hij dat de lokale 
sportinfrastructuur een zaak is van het lokale niveau, bij voorkeur door samenwerking 
tussen gemeenten. 



68 Stuk 15 (2011-2012) – Nr. 3-D

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

Vlaanderen kan wel bepaalde deelaspecten van sportinfrastructuur betoelagen, zeker 
als ze letsels vermijden zoals in het geval van de Finse pistes en speciale sportvloeren. 
Daarvoor zijn er trouwens 90 aanvragen. De ontvankelijkheid ervan wordt momenteel 
beoordeeld. De bovenlokale sportinfrastructuur is wel een Vlaamse zaak. Het topsportin-
frastructuurplan moet daar een lijn in brengen en de behoeften in kaart brengen. Maar de 
minister benadrukt nogmaals dat de uitvoering afhangt van de evolutie van de budgetten. 

Het overlegplatform SVA werkt en zal zich eerstdaags buigen over de omzetting van de 
visienota in een actieplan. Het klopt dat de groep vijftigplussers zeer divers is; het beleids-
domein Werk heeft het ook moeilijk met een goede omschrijving. Dat moet verder beke-
ken worden. Sporten brengt mensen bij elkaar, kan zorgen voor sociale inclusie, maar ook 
talenten ontwikkelen. De minister oordeelt nog niet of  sportelen een goede of  minder 
goede campagne is, maar wil ze in ieder geval evalueren. 

Er zijn inderdaad waarschijnlijk twee extra sportfederaties, maar de middelen stijgen ook 
met 275.000 euro. De minister twijfelt er echter aan of hij alle andere hooggespannen ver-
wachtingen kan inlossen gezien de kleine budgettaire ruimte. 

De Multimove voor kinderen is bedoeld om talent op jonge leeftijd te ontdekken en te 
ontwikkelen. De minister is het er dus helemaal mee eens dat de talentdetectie niet alleen 
aan de federaties kan worden overgelaten. Hij zegt voorts dat de Vlabus-nota bijna klaar 
is en eerstdaags aan de commissie zal worden overgemaakt. Of  de sportdatabank een 
succes is, hangt af  van de gegevens die de sportclubs en andere stakeholders aanleveren. 
Bloso kan niet alle gegevens controleren en beperkt zich tot de coördinatie. De sportdata-
bank zal eerstdaags online gaan.

De minister heeft een duidelijke lijn getrokken voor het subsidiëren van topsporteve-
nementen vanuit de sportbegroting. De besparingen zijn voor alle wielerevenementen 
gelijk, dus ook voor de Ronde van Vlaanderen en Flanders Classics. Er is geen verschil 
met de Driedaagse van De Panne. Topsportevenementen hebben drie doelen: talentvolle 
jongeren laten deelnemen aan internationale wedstrijden, Vlaanderen promoten en als 
neveneffect mensen zin in sporten geven. Daarnaast moet de commerciële evolutie van 
dergelijke evenementen inderdaad in de gaten gehouden worden. Het gebeurt ook dat 
andere beleidsdomeinen bepaalde evenementen betoelagen, bijvoorbeeld als ze ook een 
belangrijke toeristische betekenis hebben of een Europese uitstraling hebben. De minister 
zal de andere leden van de regering erop attent maken voldoende aandacht te besteden 
aan een degelijke motivering van extra middelen. 

De minister bevestigt de vergaande gesprekken tussen BOIC en de gemeenschappen over 
een samenwerkingsakkoord, in het bijzonder over de teamsporten. Vlaanderen zal zijn 
autonomie niet laten aantasten maar door samenwerking streven naar betere resultaten in 
iets wat de gemeenschappen overstijgt. Het samenwerkingsakkoord is zo goed als klaar. 
Hij stelt voor om daar ook een aparte vergadering aan te wijden. Hij zal het samenwer-
kingsakkoord zo snel mogelijk aan het parlement bezorgen maar vermoedt dat de andere 
ondertekenende partijen het vooraf  zullen bekendmaken. Het samenwerkingsakkoord 
rond doping dan weer verzwaart de WADA-verplichtingen in geen geval. De controles 
in Vlaanderen zijn ook nu niet strenger of  groter in aantal, maar Vlaanderen was wel de 
enige regio met whereabouts en dus WADA-conform. Nu worden die ook verplicht in de 
andere gemeenschappen. De minister beaamt dat er ook in Europa moet worden gestreefd 
naar meer uniformiteit. 

Over het project van Jacques Borlée beschikt de minister niet over extra informatie. Hij zal 
dat laten onderzoeken. 

Elke leerkracht wil meer uren voor zijn vak, maar de minister pleit vooral voor meer 
sport op school buiten de klasuren, tijdens de middag of  na school, onder de verant-
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woordelijkheid en met begeleiding van de school. Het bredeschoolconcept komt daar aan 
tegemoet. Sportsnack wil ervoor zorgen dat jongeren onmiddellijk na school van sport 
kunnen proeven. De eerste experimenten met de sportpas hebben blijkbaar succes. Als de 
eerste contacten gunstig verlopen, kan dat jongeren ertoe overhalen zich aan te sluiten bij 
een sportclub. 

De keuze van Gent als sportgemeente van het jaar dateert van de vorige regeerperiode. Er 
is inderdaad al een oproep voor 2013, maar de minister plant evaluatie en bijsturing van 
het huidige project te Gent. Het budget voor 2013 is trouwens al aangepast in functie van 
de grootte van de te selecteren stad of gemeente. De minister zal zeker het evenwicht tus-
sen topsport en SVA bewaken maar wijst erop dat er in een olympisch jaar meer geld voor 
topsport nodig is. Terloops wijst hij er nog op dat ook zijn geïntegreerde benadering van 
het doelgroepenbeleid zeker geen terugval betekende. 

Wat de stadionbouw betreft, zal de minister de afspraken nakomen en het totale dossier 
pas herbekijken op het moment dat er projecten wegvallen. De budgetten zullen in ieder 
geval aangewend worden. Hij zal zich niet laten beïnvloeden door lokaal gehakketak. Tot 
slot spreekt ook de minister zijn waardering uit dat zowel meerderheid als oppositie een 
gelijkaardige visie op sport hebben. 

De heer Peter Gysbrechts heeft zeker niet gepleit voor betutteling van de gemeenten, ook 
hij is voor de autonomie. De vereniging van sportfunctionarissen vreest echter dat sport in 
de verdrukking zou kunnen komen. Vlaanderen zou de gemeenten moeten blijven aanspo-
ren om een goed sportbeleid te voeren. Een sportfunctionaris lijkt hem daarvoor noodza-
kelijk. 

De heer Johan Sauwens wijst erop dat Open Vld via Sas van Rouveroij onder meer bij 
VVSG sterk aangedrongen heeft op deregulering, minder betutteling en lastenverlaging. 
Vlaanderen schrapt de verplichtingen voor de sportfunctionaris omdat ook mensen met 
andere diploma’s en de juiste competentie die functie zouden kunnen uitoefenen. Een 
gemeente heeft echter alle belang bij een bekwame sportfunctionaris. De kans dat hij net 
dat diploma heeft, is zeer groot. 

De heer Peter Gysbrechts ziet geen enkele inconsequentie tussen de ingenomen standpun-
ten. Hij heeft alleen gevraagd dat Vlaanderen de gemeenten zou aanmoedigen tot een 
goed sportbeleid. Hij wijst erop dat het logisch is dat parlementsleden, zeker leden van de 
oppositie, uitleg vragen over de intenties van de minister. Hij begrijpt dat het curriculum 
de bevoegdheid is van het beleidsdomein Onderwijs. De spreker pleit sowieso voor meer 
sport, maar vraagt ook dat de huidige lessen herbekeken worden zodat er minder tijd gaat 
naar de techniek van bepaalde sporten en meer naar bewegen. 

Om de topsportscholen beter te maken, moet nagegaan worden of hun infrastructuur op 
punt staat en of  het niet beter zou zijn als er minder waren. Vlaanderen is te klein om in 
elke provincie een topsportschool te hebben van één sporttak, ook niet van voetbal. Op 
dat vlak is er nog veel werk.

De heer Veli Yüksel is het ermee eens dat Vlaanderen moet instaan voor de bovenlokale 
sportinfrastructuur. Hij vraagt een overzicht van de geplande en uitgevoerde sportin-
frastructuurwerken, alsook van de behoeften. Het parlementslid had geen kritiek bij de 
sportgemeente Gent zelf, maar stelt vragen bij het instrument. Hij vraagt of een snelle tus-
sentijdse evaluatie mogelijk is om de oproep voor 2013 ook inhoudelijk bij te sturen. Op 
het vlak van de stadions heeft de spreker begrepen dat de minister een heroriëntering van 
de budgetten zal overwegen als de situatie wijzigt. 

Minister Philippe Muyters benadrukt dat hij de budgetten niet zal verhogen, maar even-
tueel de vrije ruimte aanwenden om ook nog andere stadions te renoveren. Hij zal de 
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indexatieregeling, waar vorige commissievergadering naar gevraagd werd, ter informatie 
overzenden aan de commissieleden. 

IV. MEDIA

1. Toelichting van de middelen-  en uitgavenbegroting Media door mevrouw Ingrid Lieten, 
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Over-
heidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

1.1. Situering van de middelenbegroting 2012

Mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minis-
ter van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding stelt dat ten 
opzichte van de begrotingscontrole 2011, de middelenbegroting media voor 2012 werd 
teruggebracht tot een totaalbudget van 76.000 euro. Het betreft de door de Vlaamse Regu-
lator voor de Media geïnde en aan de algemene middelenbegroting doorgestorte geldboe-
ten die aan de mediaomroepen werden opgelegd door de VRM. Als de boete definitief  is, 
stort de VRM de boete door aan de algemene middelenbegroting.

Voor 2012 betekent dit een vermindering van de geraamde inkomsten van de Vlaamse 
Regulator voor de Media (VRM) met 13.000 euro.

1.2. Situering van de uitgavenbegroting 2012

Betreffende de uitgavenbegroting stelt de minister dat in artikel 15 alle subsidieartikelen 
ten aanzien van het programma HH Media werden opgenomen die geen decretale basis 
hebben. Tevens werd in het kader van de begrotingsopmaak 2012 het artikel 84, §1, punt 
3, van het uitgavendecreet aangevuld met basisallocatie HB0 HH001 1211 ‘algemene wer-
kingskosten – media en media-innovatie’ van het begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-A/WT, 
zodat de buitenlandse zendingen, ongeacht het bedrag ervan, zonder voorafgaand visum 
van de Controleur van de Vastleggingen via de categorie van uitgaven ‘Vereffenaar kort’ 
kunnen uitbetaald worden.

Het EVA Vlaamse Regulator voor de Media wordt via artikel 106 van het uitgavende-
creet ertoe gemachtigd ten laste van hun werkingsdotatie (HB0 HH041 4141, ressorterend 
onder begrotingsartikel HB0/1HH-B-2-Z/IS) een thesisprijs uit te reiken, ter waarde van 
2000 euro.

Cijfermatig werd voor 2012 het totaalbudget verhoogd met 40,544 miljoen euro, waarvan 
21,286 miljoen euro meerkosten verbonden aan de nieuwe aanrekeningsregels. Dit brengt 
het totaal van de uitgavenbegroting op 349,463 miljoen euro, waarbij de vastleggingskre-
dieten (VAK) 2012 gelijk zijn aan de vereffeningskredieten (VEK).

De voornaamste wijziging in de uitgavenbegroting is te wijten aan het optrekken van de 
basisdotatie aan de VRT met 40,088 miljoen euro tot 319,051 miljoen euro. De dotatie 
aan de VRT zal voor 2012 bestaan uit (1) een basisdotatie van 293,4 miljoen euro, (2) een 
dotatie knipperlichtprocedure die ten belope van 4,557 miljoen euro ingeschreven wordt 
in de begroting en (3) een budget van 21,094 miljoen euro voor het te betalen vakantiegeld 
in 2012 en de wedde van december (= meerkosten verbonden aan de nieuwe aanrekenings-
regels van het Rekendecreet).

De dotatie aan de VRM wordt voor 2012 verhoogd met 220 duizend euro naar aanleiding 
van de indexatie volgens het systeem van de indexprovisie (28 duizend euro) en de bijstel-
ling als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels in uitvoering van het Rekendecreet (192 
duizend euro). 

De dotatie aan het pensioenfonds VRT blijft ongewijzigd ten opzichte van de voorbije 
jaren, met name 14,106 miljoen euro.
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niet steeds maandelijks afgerekend worden. Het betreft eveneens de patronale bijdrage 
voor het pensioenfonds van contractuelen: omdat de volledige jaarpremie steeds in januari 
wordt betaald. Het betreft eveneens te betalen kostennota’s omdat deze qua boekhoud-
kundige aanrekening steeds als werkingsmiddelen beschouwd worden en niet als loonkos-
ten. Ook worden deze kosten in ESR aangerekend van januari tot en met december, op 
basis van de effectief  binnengebrachte kostennota’s.

In de begroting van de VRT zullen deze bedragen bij de budgetcontrole 2012 op basis van 
de reële bedragen gecorrigeerd worden. Op dat moment is immers perfect geweten hoe-
veel de overuren en het zondagswerk met betrekking tot de prestaties van december 2011 
bedragen. Ook voor de brutolonen en de sociale lasten van december zal dan het reëel 
bedrag gekend zijn.

4.29. Begroting Jongerenjournaal

De minister deelt aan de heer Decaluwe mee dat de 150.000 euro vanuit Jeugd specifiek 
bestemd is voor ZOOM, van de VMMA. Dit bedrag is dus niet bestemd voor de onder-
steuning van het derde kanaal van de VRT zoals sommigen veronderstelden.

4.30. Begroting VRM

De dotatie voor de VRM werd verhoogd met 220.000 euro. Het betreft 28.000 euro 
indexering en 192.000 euro voor de aanrekeningregels. Dit is een eenmalige extra budget-
taire aanrekening op de begroting van 2012 ten gevolge van de wijzigingen ingevoerd door 
het Rekendecreet. Dit wordt ESR-matig geneutraliseerd.

4.31. Stimuleren innovatieve media-initiatieven

Zoals toegelicht in de memorie van toelichting bij de begroting werden in 2011 de midde-
len van de begrotingspost innovatieve media-initiatieven voor een deel benut om de noden 
op andere begrotingsallocaties te ledigen. Gezien de oprichting van het MIC was immers 
een deel van de beoogde doelstellingen van deze basisallocatie gerealiseerd.

De minister deelt mee dat voor 2012 dit begrotingsartikel gelinkt kan worden met de stra-
tegische doelstelling 3 van de beleidsbrief, met een specifieke focus op de doelstelling ‘sti-
mulerend beleid met betrekking tot gaming’.

V. INDICATIEVE STEMMING

De aan de commissie toegewezen onderdelen Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden 
aangenomen met 8 stemmen tegen 4.

Philippe DE COENE,
voorzitter

Danielle GODDERIS-T’JONCK
Johan VERSTREKEN
Bart TOMMELEIN
Kris VAN DIJCK,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Cultuur

AAT-Ned thesaurus  Art and Architecture Thesaurus, Nederlandstalige versie
AB  Ancienne Belgique
ACCE  ambtelijke coördinatiecel cultuureducatie binnen CJSM
BAM  Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst
Bibnet  Bibliotheeknet
BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer
BKO Brussels Kunstenoverleg
BruNO Brussels Netwerk Openbare bibliotheken
cao  collectieve arbeidsovereenkomst
CCI  Culturele en Creatieve Industrieën
CcinC  Cultuurcentra in Cijfers 
CCP  Cultuur Contactpunt
CEST Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox
CIP ICT-PSP Competitiveness and Innovation framework Programme - ICT 

Policy Support Programme
CJSM  Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
CRKC  Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
CVAa coördinator van architectuurarchieven in Vlaanderen
DAC  derde arbeidscircuit
DEMHIST International Committee for Historic House Museums
DEMOS vzw kenniscentrum voor participatie en democratie
EPC  energieprestatiecertificaat
EPICS  E-learning Platform In the Cultural heritage Sector
EU  Europese Unie
EVC  erkenning van verworven competenties
EYV2011  European Year of volunteering
FARO  Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 
FEST Federation for European StoryTelling
FFEU  Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investerings- 
 uitgaven
FMC  Frans Masereelcentrum
FoCI  Fonds Culturele Infrastructuur
FOD  Federale Overheidsdienst
FOV Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk
HUBrussel  Hogeschool en Universiteit Brussel
HIVA  Hoger Instituut voor de Arbeid 
IBBT Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie
ICIS  Infrastructuur & Cultuur Informatie Systeem
ICON  Interdisciplinair coöperatief  onderzoek
KANTL  Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde
KBVV  Koninklijk Ballet van Vlaanderen
KIH  Kunst in Huis
KMSKA  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
LLL levenslang en levensbreed leren
LNE  Leefmilieu, Natuur en Energie
LOCUS  steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en  

 lokaal 
  cultuurbeleid
M HKA  Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen
MAS  Museum aan de Stroom
MoMA Museum of Modern Art
NICC  Nieuw Internationaal Cultureel Centrum
OD operationele doelstelling
OMC Open Methode van Coördinatie
OVV onderwijs en Vorming
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O&V  Opera voor Vlaanderen
PMMK Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
PMV  ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
pps  publiek-private samenwerking
SCWJV  sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen
SD  strategische doelstelling
S.M.A.K.  Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
TOR  Tempus Omnia Revelat, Onderzoeksgroep voor de studie van tijd,  
 cultuur en Samenleving
TPAKT  overkoepelende vzw van Leuvense culturele organisaties
VAF  Vlaams Audiovisueel Fonds
VAI  Vlaams Architectuurinstituut
VAPA  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
VEP  Vlaams e-book platform
VFL  Vlaams Fonds voor de Letteren
VGC  Vlaamse Gemeenschapscommissie
VGT  Vlaamse Gebarentaal
ViA  Vlaanderen in Actie
VIA  Vlaamse Intersectoraal Akkoord 
VIAA  Vlaams Instituut voor de digitale Archivering en ontsluiting van  
 Audiovisueel erfgoed
VLAREM Vlaams reglement betreffende de milieuvergunnning
VLOPERA  Vlaamse Opera 
VRO-VRK  Vlaams Radio Orkest-Vlaams Radiokoor
VTi  Vlaams Theater Instituut
VSDO  Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling
VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
WGDO Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Jeugd

ADJ  Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
BBC  Beheers- en BeleidsCyclus
DAC  derde arbeidscircuit
EDO Educatie Duurzaam Ondernemen
EKCYP Europees Kenniscentrum inzake Jeugdbeleid
EVC  erkennen verworven competenties
IVRK  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
JINT Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking
JOP  Jeugdonderzoeksplatform
KeKi  Kenniscentrum Kinderrechten vzw
NCRK  Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OCM  open coördinatiemethode
OD  operationele doelstelling
PAJ  Platform Allochtone Jongeren vzw
RA  regeerakkoord
RIA  reguleringsimpactanalyse
RvE Raad van Europa
SARC  Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
SWOT  strengths, weaknesses, opportunities, threats (sterkte, zwakte, kansen,  
 bedreigingen)
ULDK Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
UN United Nations – Verenigde Naties
VAK  Vlaams Actieplan Kinderrechten 
ViA  Vlaanderen in Actie
VIPJeugd  Vlaams InformatiePunt Jeugd
VJBP  Vlaams jeugdbeleidsplan
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VJR  Vlaamse Jeugdraad
VKS  Vlaamse kwalificatiestructuur 
VR  Vlaamse Regering
VVJ  Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten
WMKJ Werking Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren

Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Sport

ADEPS Administration de l’Education Physique et des Sports
AISF Association Interfédérale du Sport Francophone en Wallonie
AKOV Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Bloso Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling,  
 de Sport en de Openluchtrecreatie
BOIC Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
BRV Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
bso beroepssecundair onderwijs
btw belasting over de toegevoegde waarde
DAC derde arbeidscircuit
DBFM(O) Design Build Finance Maintenance Operate
DEMOS Kenniscentrum voor Participatie en Democratie
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 Investerings- 
 uitgaven
GIS geografisch informatiesysteem
GO! Gemeenschapsonderwijs
G-Sport Gehandicaptensport
IHD instandhoudingsdoelstellingen
ISB Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
KMILO Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
lo lichamelijke opvoeding
MS multiple sclerose
NQF National Qualification Framework
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PMV ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
SABAM Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
SARC Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SKS Sport KwalificatieStructuur
SNS Sport na School
SPAKK Databank Sportinfrastructuur Vlaanderen
SVA Sport voor Allen
SVS Stichting Vlaamse Schoolsport
SYNTRA Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VAPA Vlaams Actieplan Armoedebestijding
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
VIA Vlaams Intersectorieel Akkoord voor de Socialprofitsector
ViA Vlaanderen in Actie
VKS Vlaamse Kwalificatiestructuur
Vlabus Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding
VSF Vlaamse Sportfederatie
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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

Gebruikte afkortingen voor het beleidsdomein Media

AD Audiodescriptie
BIPT  Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
BVN Het Beste van Vlaanderen en Nederland
CEPT  Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommuni- 
 cations
CJSM Cultuur, Jeugd, Sport en Media
CRC Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector
CSA  Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
DAB  digital audio broadcasting 
DVB-H  digital video broadcasting – handheld
DVB-T  digital video broadcasting – terrestrial
EMSOC User Empowerment in a Social Media Culture 
ENA Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen
ESR Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen
FIFA  Fédération Internationale de Football Association
FM  frequentiemodulatie
GO Gesproken Ondertiteling
IBBT Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie
IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
KBS Koning Boudewijnstichting
KiK Kranten in de Klas
MIC Media Innovatie Centrum
MTRO Moslim Televisie en Radio Omroep vzw
PING Poverty Is Not a Game
PVR Personal Video Recorder
RRC  Regionale Radio Conferentie
RSC  Radio Spectrum Committee
RSPG  Radio Spectrum Policy Group
RSPP  Radio Spectrum Policy Program
SARC  Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
UEFA  Union Européenne de Football Association
UPP  Unie van de Periodieke Pers
VDP  Vlaamse Dagbladpers
VIAA Vlaams Instituut voor Archivering van het Audiovisueel Erfgoed
VRM  Vlaamse Regulator voor de Media
VRT  Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
VUKPP  Verenigde Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers
VVJ  Vlaamse Vereniging van Journalisten




