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Vlaams Parlement 

Op donderdag 12 november 2015 behandelde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, 

Sport en Media het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat 

betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het 

agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 

mei 2012. 

I. Algemene bespreking 

1. Toelichting door minister Philippe Muyters 

Al met het regeerakkoord was duidelijk dat de entiteiten binnen het beleidsdo-

mein Sport zouden worden samengevoegd, stelt minister Philippe Muyters. Het 

aantal entiteiten moest omlaag.  

 

De samensmelting van de tweeledige structuur was ook al aangekondigd in de 

beleidsnota en vindt zijn oorsprong in de logica van één loket ter facilitering van 

de klant/sporter. Bundeling van expertise moet efficiëntiewinst en vooral 

transparantie garanderen. Klantvriendelijkheid volgt daaruit.  

 

Binnen de hele structuur wordt de operationele autonomie van de NADO 

gegarandeerd. De voorgestelde werkwijze is voorgelegd aan WADA zelf en daar 

ook goedgekeurd.  

 

Er is geopteerd voor een inkanteling in het bestaande IVA. Die sluit aan bij het 

gewijzigde kaderdecreet inzake bestuurlijk beleid, dat stelt dat beleidsondersteu-

nende taken kunnen worden toevertrouwd aan een intern verzelfstandigd 

agentschap.  

 

Er is een cultuuromslag gekoppeld aan de operatie, zowel intern als qua 

dienstverlening. Van een meer controlerend agentschap wordt de stap gezet naar 

een meer dienstverlenend agentschap. Gemeenten krijgen een grotere 

verantwoordelijkheid. Zo worden de middelen voortaan aan de gemeenten 

toegekend, die ze dan zelf kunnen inzetten. Zoiets vergt inderdaad een 

cultuuromslag.  

 

De omschakeling naar de naam ‘Sport Vlaanderen’ moet die cultuuromslag 

uitdragen en dekt de integrale lading van alles wat in Vlaanderen sport betreft. 

Alle ondersteuningsmaatregelen komen bij één agentschap terecht. 

 

Wat is er gewijzigd? In eerste instantie is gesleuteld aan het Bloso-decreet van 7 

mei 2004, maar er zijn wijzigingen doorgevoerd in meer decreten om de 

hervorming te realiseren. Tegelijk is het Antidopingdecreet onder handen 

genomen, aangezien in het Bloso-decreet ter zake toch enige aanpassingen 

moesten gebeuren. Een advies van de Raad van State over een besluit van de 

Vlaamse Regering met betrekking tot antidoping is nu meegenomen.  

 

Bij het voorontwerp van wijzigingsdecreet is ook het advies van de Raad van 

State ingebracht over de bevoegdheid van de disciplinaire organen van de 

Vlaamse overheid en met name de uitbreiding naar een ‘restcategorie’ van 

begeleiders.  

 

Voorts moeten de disciplinaire sancties naar de breedtesporters worden 

afgestemd op wijzigingen ingevolge opmerkingen van WADA bij het tuchtregle-

ment aangaande elitesporters.  

 

Artikelsgewijs zijn er twaalf hoofdstukken. De wijzigingen van het Bloso-decreet 

zitten vervat in hoofdstuk 2. In de hoofdstukken 3 tot en met 10 zitten de 
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technische wijzigingen naar aanleiding van de inkanteling. Hoofdstuk 11 omvat 

de wijzigingen inzake het antidopingdecreet.  

 

De minister hoopt op een inwerkingtreding op 1 januari 2016. Bij Bloso en het 

departement zijn via diverse werkgroepen de nodige voorbereidingen al 

getroffen.  

 

Als belangrijkste elementen vermeldt de minister de bepalingen in hoofdstukken 

2 en 11. In hoofdstuk 2 staat de aanpassing van taken en de verandering van het 

opschrift van het decreet van 7 mei 2004. Daarnaast worden ook definities 

gewijzigd. Artikel 4 behelst de naamswijziging naar ‘agentschap Sport Vlaanderen’. 

Ook de beleidsondersteunende opdracht wordt uitdrukkelijk aan dat agentschap 

toevertrouwd. De aanpassing van de missie wordt omschreven: het Vlaamse 

sportbeleid voorbereiden, uitvoeren en evalueren, met voor ogen steeds de 

filosofie dat men de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod wil 

verhogen. Het verschil met de vroegere opdracht van Bloso zit vooral in het 

aspect voorbereiding en de evaluatie-elementen. 

 

Het ontwerp van decreet somt de taken van het agentschap op, met als 

onderdelen voorbereiding, evaluatie, breedtesport en topsport alsook de 

uitvoering van het beleid, maar daarnaast nog een uitvoerige opsomming die 

aangeeft dat elk mogelijk aspect aan bod kan komen dat aan sport is gelinkt. Zo 

zijn er:  

 de ondersteuning van sportactoren via subsidiëring of begeleiding;  

 de sportkaderopleiding en het valoriseren van diploma’s of attesten;  

 het adviseren, begeleiden of ondersteunen bij de uitbouw van infrastructuur, 

met bijzondere aandacht voor de omgevingskwaliteit;  

 het exploiteren en uitbouwen van eigen centra;  

 het voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau;  

 het topsportbeleid;  

 het stimuleren van gezond en ethisch sporten;  

 het antidopingbeleid, conform de WADA-code en met operationele autonomie 

van de NADO; 

 inzet op beleidsontwikkeling en -verspreiding, en op een kennis- en 

informatiecentrum;  

 het opvolgen van internationaal sportbeleid;  

 de samenwerkingsverbanden.  

 

De Vlaamse Regering kan, zoals de Raad van State heeft voorgesteld, aan het 

agentschap opdrachten toewijzen. Mocht dat nodig blijken, dan hoeft daarvoor 

geen nieuwe decreetwijziging worden goedgekeurd.  

 

In artikel 7 worden de financiële middelen en aanwendingsmogelijkheden 

vermeld. Ook daarin wordt de operationele autonomie van de NADO bevestigd. 

De middelen zijn beschikbaar.  

 

Ook de rechtsopvolging is geregeld. De overgedragen opdrachten en bevoegdhe-

den worden in artikel 10 opgesomd. Sport Vlaanderen neemt de rechten en de 

verplichtingen op betreffende de nieuwe opdrachten en bevoegdheden, met 

inbegrip van de rechten en verplichtingen uit het verleden. 

 

Hoofdstuk 11 gaat in op de antidopingregelingen. Op advies van de Raad van 

State zijn twee bepalingen ingevoegd met betrekking tot de gegevensverwerking 

in het kader van een advies bij het besluit van de Vlaamse Regering over 

antidoping. Het gaat met name over de duidelijke decretale bevoegdheid inzake 

het gebruik van ADAMS en andere informatiebronnen van de NADO en de 

bepaling dat de NADO die persoonsgegevens enkel mag doorspelen aan andere 
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antidopingorganisaties, ordehandhavingsdiensten, magistraten, publieke overheden 

en tuchtrechtelijke instanties als dat nodig is met het oog op dopingbestrijding.  

 

Artikel 25 maakt de disciplinaire organen van de Vlaamse overheid bevoegd voor 

de tuchtrechtelijke sancties ten aanzien van begeleiders die niet onder de 

tuchtrechtelijke bevoegdheid van de sportfederaties vallen. De federaties blijven 

wel zelf bevoegd voor de tuchtrechtelijke sanctionering van begeleiders die wel 

lid zijn van een federatie of een contractuele band hebben met de federatie zelf 

of een sporter die er lid van is. Die bepaling moet voorkomen dat begeleiders die 

aan geen van de drie voorwaarden voldoen, niet tuchtrechtelijk voor dopingprak-

tijken kunnen worden gestraft. Ze komt ook tegemoet aan de verzuchting van de 

Raad van State inzake gelijkheid en niet-discriminatie. 

 

Tot slot bespreekt de minister de aanpassing bij de sancties en het toezicht in 

navolging van een opmerking van WADA bij het tuchtreglement voor elitespor-

ters. De aanpassing conformeert de sancties aan wat de code ter zake stipuleert. 

Het toezicht en de naleving van de disciplinaire sancties wordt aan NADO-

Vlaanderen en de sportverenigingen toevertrouwd in plaats van aan door de 

regering aangestelde personen. Ook dat bevestigt de autonomie van NADO-

Vlaanderen en de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen.  

 

Artikel 46 van het Antidopingdecreet wordt vereenvoudigd. Tegelijk wordt 

verduidelijkt dat ook de bij het decreet van 19 december 2014 ingevoerde 

dopingpraktijken vanwege begeleiders strafrechtelijk strafbaar worden gesteld. 

 

De hele operatie moet voor de sporters een grotere eenvoud en transparantie 

verzekeren en duidelijk maken waar ze met vragen terecht kunnen. Meteen 

werden ook enkele wijzigingen aangebracht in het Antidopingdecreet conform 

voorstellen van de Raad van State en WADA. 

2. Bespreking in de commissie 

Joris Poschet sluit zich namens de CD&V aan bij de positieve appreciatie van de 

Vlaamse Sportraad ten aanzien van het realiseren van één centraal aanspreek-

punt voor sporters en sportverenigingen. Hij hoopt dat de administratieve lasten 

zullen minderen. Dat er komaf wordt gemaakt met het artificiële onderscheid 

tussen beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende taken, verheugt de CD&V. 

De fractie ziet tevens efficiëntiewinst door een beter budgettair overzicht van de 

sportmiddelen, het vermijden van overlappende taken en het bundelen en 

benutten van de aanwezige expertise.  

 

De nieuwe naam werd al half oktober 2015 voorgesteld, nog voor het Vlaams 

Parlement die had kunnen goedkeuren. Dus staat het het parlement nog vrij om 

iets anders voor te stellen? Waarom is bijvoorbeeld niet gekozen voor de 

benaming ‘Sport Vlaanderen en Brussel’? Bloso werd in de vorige regeerperiode 

in een onderzoek rond naambekendheid genoemd als een van de sterkste 

merken in de perceptie van de Vlaming en de Brusselaar. Die sterke benaming 

wordt nu overboord gegooid, terwijl die toch in heel Vlaanderen direct in verband 

werd gebracht met de Vlaamse sportadministratie. Waarom opteerde men niet 

voor de naam ‘Bloso - Vlaamse Sportadministratie’, naar analogie met ‘De Lijn - 

Vlaamse Vervoermaatschappij’. 

 

Welk kostenplaatje zit er vast aan het wijzigen van de naam? Wie betaalt dat? 

Worden die kosten uit de bestaande sportkredieten gepuurd? De Vlaamse 

Sportraad uit een gelijkaardige zorg en hoopt dat de nieuwe naam niet ten koste 

gaat van de sport zelf. 
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Wat betreft de inkanteling van de NADO in de nieuwe sportadministratie, zijn er 

enkele terugkerende bedenkingen. WADA verklaarde zich akkoord, maar weet 

men daar dat Sport Vlaanderen zowel arbeidscontracten afsluit met topatleten als 

dopingcontroles verricht? Kan dat voor de leidend ambtenaar niet tot deontolo-

gische problemen leiden? Ook de Inspectie van Financiën heeft erop gewezen dat 

de controlerende en faciliterende instantie één entiteit zijn. Haar aanbeveling 

luidt om de NADO bestuurlijk onder te brengen bij WVG. Is dat alternatief 

onderzocht? Tot 1999 hing de dopingadministratie immers af van het Vlaams 

Ministerie van Volksgezondheid. Er zouden dan twee ministers bevoegd zijn, 

maar zoiets gebeurt ook elders.  

 

Is er onderzocht of men de evaluatie van de leiding van de NADO, conform die 

van de leidend ambtenaar algemeen, kan toevertrouwen aan de minister van 

Sport in plaats van aan de leidend ambtenaar van het nieuwe agentschap? Dit 

om corruptie te vermijden. Corruptie is gezien de Russische ontwikkelingen een 

hot item in de pers. Hopelijk raken ook wij op termijn niet in de problemen door 

de samenvoeging. 

 

De CD&V koestert hoge verwachtingen bij de aangekondigde cultuuromslag, 

zowel qua intern functioneren als qua externe dienstverlening van het agent-

schap Sport Vlaanderen. De ondersteunende en begeleidende rol van het 

agentschap ten aanzien van de Vlaamse sportactoren en de filosofie van ‘doen 

doen’, klinken beloftevol. 

 

Rob Beenders sluit zich aan bij de vragen over de financiering van de naamsver-

andering. 

 

Voor hem moeten sport en de decreten daarover altijd worden gelinkt aan de 

Vlamingen en hun gezondheid, en aanzetten tot beweging. Politieke spelletjes 

horen daar niet in thuis. Als oppositie hoopt de sp.a elk decreet in deze 

commissie mee te kunnen goedkeuren. Dat zal ook hier gebeuren, vanwege de 

vele positieve elementen.  

 

De naam Sport Vlaanderen vindt het lid alvast heel duidelijk en goed gekozen. De 

evolutie leidt tot meer duidelijkheid en betere samenwerking. Ook wat antidoping 

betreft, krijgt de minister alle steun.  

 

De sp.a zou graag die positieve appreciatie kunnen handhaven bij toekomstige 

decreten. Maar bij het op stapel staande ontwerp van decreet over de sportfede-

raties is de huidige basisconceptnota nog erg ver van haar visie verwijderd. Rob 

Beenders roept de minister op die uitnodiging aan te nemen en toont zich bereid 

om met alle partijen samen te zitten en zo een kamerbrede steun te verwerven 

voor alle decreten over sport.  

 

Lionel Bajart beaamt dat niemand tegen bestuurlijke vereenvoudiging en 

efficiëntiewinst kan zijn. Tegelijk komt er meer duidelijkheid voor sporters, 

burgers en sportorganisaties. Het samenbrengen van alle beleidsondersteunende 

en beleidsuitvoerende taken in één entiteit noemt het lid bijzonder positief. 

Vereiste voor de inkanteling van de beleidsondersteunende taken is de 

efficiëntiewinst, met name door de taken die kunnen worden toevertrouwd aan 

een IVA, in zoverre dat dat de kostenefficiëntie van de BBC en het beleidsveld 

verhoogt. Kan de minister de efficiëntiewinst meer toelichten, alsook de effecten 

op het personeelsbestand?  

 

De minister heeft steeds de onafhankelijkheid van de NADO gegarandeerd. De 

goedkeuring van WADA is binnen, maar de Sportraad heeft nog vragen. Erkent 

de minister dat insinuaties van belangenvermenging mogelijk zijn als een leidend 
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ambtenaar van de NADO wordt geëvalueerd door de leidend ambtenaar van 

Sport Vlaanderen? 

 

In artikel 26 van het decreet van 2012 is sprake van de vaststelling door een 

ambtenaar die gelast is met het uitoefenen van het toezicht op de naleving van 

de disciplinaire sancties. Bij de wijziging van december 2014 is die vaststelling 

overgegaan naar de NADO. Dat wordt met dit ontwerp opnieuw uitgebreid, met 

name in de toelichting waar staat “wordt vastgesteld”. In welke mate kunnen 

sportverenigingen en sporters dan inbreuken vaststellen? Wat is de juridische 

betekenis?  

 

Herman Wynants ziet in het ontwerp een opvolging van het Vlaamse regeerak-

koord, dat samenvoeging beoogt van beleidsdomeinen en een vermindering van 

het aantal entiteiten op basis van het nieuwe organogram van de Vlaamse 

overheid. Het regeerakkoord geeft aan dat van het beleidsdomein CJSM drie 

onderdelen overblijven:  

 het Departement Cultuur, Jeugd en Media, mits de integratie van diverse 

agentschappen;  

 het agentschap Sport, met onder meer Bloso;  

 de Vlaamse Regulator voor de Media.  

 

De inkanteling van het onderdeel sport van het departement in een IVA, met 

name in Bloso, werd al langer vooropgesteld. Ook de NADO zou louter 

administratief ingebracht worden in het IVA, met evenwel een aantal begrotings-

lijnen en een apart ondernemingsplan, om de autonomie te bewaren. WADA gaf 

zijn goedkeuring al.  

 

De N-VA is van oordeel dat de hele operatie grote voordelen kan opleveren zoals:  

 een vermindering van het aantal entiteiten;  

 een centrale aansturing;  

 het beheer van de middelen door één agentschap;  

 de bundeling van expertise, personeel en middelen met als doel efficiëntie-

winst en transparantie.  

 

Voor de klant, de sporter, ziet Herman Wynants klantvriendelijkheid een feit 

worden. Er is één duidelijk aanspreekpunt. 

 

Wat betreft de topsport zou het enige loket in 2016 van start moeten gaan. Bloso 

fungeerde eigenlijk als voorportaal van het éénloketprincipe. Nu zou alles onder 

één dak terechtkomen: de Vlaamse wielerploegen, het signeren van topsporteve-

nementen, Bloso, tewerkstellingen, decretale subsidies, topsport enzovoort. Dat 

brengt transparantie.  

 

De naamgeving stemt Herman Wynants tevreden. Bloso wordt trouwens niet 

meteen opzijgezet. Het uiteindelijke doel is meer bekendheid, duidelijkheid en 

transparantie. 

 

Bart Caron kan zich grotendeels vinden in het ontwerp van decreet en vindt het 

prima dat er organisatorisch bepaalde activiteiten in het nieuwe agentschap 

worden ingekanteld. De keuze voor de algemene aanpak lijkt hem wijs. 

 

Ook hij is tevreden met de nieuwe naam. Die is veel algemener en meer op het 

brede publiek gericht dan ‘Bloso’, dat vooral bekend was bij de incrowd in 

Vlaanderen. 

 

In het advies van de Vlaamse Sportraad leest Bart Caron een aantal opmerkingen 

over aansturing en het toevoegen van Brussel in het concept. Die opmerkingen 

zijn niet overgenomen in het ontwerp. Waarom niet? Caron had in het stuk een 
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motivering verwacht maar vindt die niet terug. Sommige van die opmerkingen 

snijden echt hout. Zo wordt met betrekking tot topsportbeleid voorgesteld om het 

begrip ‘aansturen’ toe te voegen, vanwege de grotere politieke betekenis. Ook de 

opmerking over Brussel had op zijn minst een reactie verdiend. 

 

Wat betreft de regelgeving voor de NADO, twijfelt Bart Caron geen seconde aan 

de goede intenties van de minister, noch aan de huidige leiding van Bloso. 

Mensen blijven evenwel niet eeuwig in functie, maar instituties vaak wel. Daarom 

is een regeling nodig die de tijd en de politieke situatie van het moment 

overstijgt. Mede gelet op de internationale dopingschandalen – en gezien het 

zeer goed functionerende huidige antidopingapparaat in Vlaanderen – pleit de 

commissievoorzitter om een organisatorisch-administratieve en juridische 

scheiding aan te houden tussen NADO en sportadministratie. Zo niet komt er een 

organisatie met weliswaar operationele autonomie, die echter potentieel moet 

optreden tegen actoren die een arbeidsovereenkomst hebben met hetzelfde 

agentschap. Rechter en partij staan dan te dicht bij elkaar. 

 

Bart Caron zou graag het verslag van de Inspectie van Financiën, waaruit Joris 

Poschet citeert, kunnen inkijken.  

 

Het voorstel van de SARC om de NADO in te kantelen in Volksgezondheid, 

begrijpt Caron als de grootste juridische afstand die men kan creëren. Andere 

optie is dat de NADO onder het departement blijft, dus niet onder de administra-

teur-generaal van het agentschap.  

 

Toen de NADO nog onder WVG zat, was de minister van Sport er al voor 

bevoegd. Zoiets doet dus niets af van de bevoegdheid van de minister van Sport, 

maar versterkt de autonomie en slagkracht van de instantie.  

 

Omwille van die onzekerheid zal Groen het ontwerp van decreet niet goedkeuren. 

 

Minister Philippe Muyters is blij met de algemeen positieve tendens. Over de 

uitgestoken hand van sp.a denkt hij zeker na.  

 

Wat betreft de naamgeving en het al dan niet opnemen van Brussel geeft de 

minister mee dat ‘Sport Vlaanderen’ de integrale lading beter dekt.  

 

In vergelijking met Bloso staat de nieuwe naam voor een andere bevoegdheid, 

met name door de toevoeging van de evaluatie en de beleidsvoorbereiding. Wie 

ergens heen moet inzake sport, weet waar hij terechtkan.  

 

Bij de aankondiging van de nieuwe naam heeft de minister steeds aangegeven 

dat die er enkel zou komen mits goedkeuring door het parlement. 

 

Er is geen budget om Sport Vlaanderen als dusdanig te lanceren. De overgang 

van ‘Bloso’ naar ‘Sport Vlaanderen’ zal gemoedelijk verlopen. Ook morgen zal er 

nog sprake zijn van ‘Bloso-kampen’. Er wordt geen budget van de sporter 

weggehaald. De ervaring met andere instanties leert dat dit mogelijk is. 

 

Voor gemeenschapsbevoegdheden is Brussel onderdeel van de gemeenschappen. 

Vandaar dat het niet specifiek in de naam moet worden vermeld. De Raad van 

State heeft opgemerkt dat een expliciete vermelding van Brussel overbodig is, 

toen men naar aanleiding van een opmerking van de Sportraad een verwijzing in 

die zin wou opnemen over sportinfrastructuur. 

 

De minister vermeldt ter attentie van Bart Caron dat de opmerkingen van de 

Vlaamse Sportraad en de replieken daarop wel degelijk in de stukken staan.  
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De NADO moest hoognodig elders terechtkomen. Decretaal komen er nu ‘Chinese 

walls’: operationele en financiële onafhankelijkheid. Het departement CJSM heeft 

in de huidige situatie de NADO onder haar hoede, terwijl alle topsportrenners 

daar contractueel vastliggen, Atletiek Vlaanderen er verankerd ligt, en dat zonder 

die ‘Chinese walls’. Het ontwerp verbetert die situatie fundamenteel. De huidige 

situatie heeft al nooit tot belangenvermenging geleid, maar nu die nog explicieter 

wordt uitgesloten, komt er wel kritiek. Dat verbaast de minister. 

 

Zelfs als de huidige mensen verdwijnen uit de betreffende functies kan het 

parlement nog altijd waken over de deontologische, operationele en financiële 

onafhankelijkheid. 

 

Er is over nagedacht of de minister het hoofd van de NADO niet beter zelf zou 

evalueren. Maar een minister de evaluatie van het hoofd van slechts twaalf 

mensen voor zijn rekening laten nemen, getuigt niet bepaald van efficiëntiewinst. 

Ook elders beoordelen trouwens secretarissen- en administrateurs-generaal de 

hoofden van inspecties. De minister vertrouwt er volkomen op dat de administra-

teur-generaal van Sport Vlaanderen die beoordeling deontologisch correct kan en 

zal benaderen. 

 

Onderbrengen bij WVG was geen optie. Bij Sport Vlaanderen heeft de NADO veel 

directer toegang tot relevante informatie. 

 

De vergelijking met Rusland vindt minister Muyters erg vergezocht. 

  

Als grootste efficiëntiewinst vermeldt de minister de klantbenadering. Het wordt 

uiterst helder waar men terecht moet. Het is bijvoorbeeld niet langer nodig 

verschillende dossiers in te dienen om één evenement mogelijk te maken. De 

winst zit in de lagere last voor de klant, de efficiëntere inzet van personeel en de 

vermindering van administratie.  

 

Bij artikel 26 geeft de minister een voorbeeld. Een vereniging kan nagaan of een 

deelnemer aan een wedstrijd op een lijst van geschorste spelers voorkomt. Als 

een atletiekfederatie een wedstrijd organiseert, is het haar verantwoordelijkheid 

om zoiets te controleren.  

 

De term ‘aansturen’ is bewust niet overgenomen uit de aanbeveling van de 

SARC, omdat de beslissing uiteindelijk bij de minister ligt. 

 

Joris Poschet erkent dat tot hiertoe geen ‘Chinese walls’ bestaan tussen de 

dopingcontroleur en wie de contracten aanbiedt. Een nieuw decreet levert 

volgens hem wel een kader om het bestaande in vraag te stellen en om 

potentiële belangenconflicten in de mate van het mogelijke uit te sluiten. De 

evaluatie van de leiding van de NADO plaatst hij in die visie. Poschet vindt de 

situatie hier niet helemaal analoog met die bij andere Vlaamse agentschappen. 

De CD&V hoopt alvast dat de decretaal ingebouwde ‘Chinese walls’ solide zullen 

zijn.  

 

Bart Caron heeft intussen gemerkt dat de replieken en motiveringen wel degelijk 

in het stuk staan.  

 

Wat de NADO betreft, beaamt de commissievoorzitter de operationele en 

financiële scheiding, maar niet de administratieve. Die is nochtans aangewezen. 

Van het hoofdkwartier van WADA kan men moeilijk een grote vertrouwdheid met 

de finesses van de Vlaamse administratie verwachten. Ondanks de WADA-

goedkeuring blijft Bart Caron het fundamenteel oneens met de gemaakte keuze. 
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II. Artikelsgewijze bespreking 

Artikel 1 tot en met 5 

 

De artikelen 1 tot en met 5 worden eenparig aangenomen met 14 stemmen. 

 

 

Artikel 6 

 

Artikel 6 wordt aangenomen met 13 stemmen tegen 1. 

 

 

Artikel 7 tot en met 30 

 

De artikelen 7 tot en met 30 worden eenparig aangenomen met 14 stemmen. 

III. Eindstemming  

Het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de 

integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap 

Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, 

wordt aangenomen met 13 stemmen bij 1 onthouding. 

Bart CARON, 

voorzitter 

 

Joris POSCHET 

Peter WOUTERS, 

verslaggevers 
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Gebruikte afkortingen 

ADAMS Anti-Doping Administration & Management System 

BBC beleids- en beheerscyclus 

Bloso Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de 

Sport en de Openluchtrecreatie 

CJSM Cultuur, Jeugd, Sport en Media (beleidsdomein van de Vlaamse 

overheid) 

IVA intern verzelfstandigd agentschap (van de Vlaamse overheid) 

NADO Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen 

SARC Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

WADA World Anti-Doping Agency 

WVG Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (beleidsdomein van de Vlaamse 

overheid) 

 


