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Voorzitter: de heer Bart Caron, ondervoorzitter

Interpellatie van mevrouw Ulla Werbrouck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het feit
dat de verzekering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond de kosten van een
hartfalen op een voetbalveld niet dekt
- 124 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Voorzitter, minister, collega’s, begin mei ontstond er in de
media veel deining over het feit dat jonge voetballertjes op het veld niet verzekerd zijn tegen
hartfalen. De verzekering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), waarvoor elke
speler betaalt wanneer hij zich aansluit bij een voetbalclub, komt alleen tussen voor schade
die je op het veld zelf kunt oplopen – denk aan een armbreuk of een spierscheur – maar niet
bij een hartfalen. Volgens de KBVB is dat een aandoening die een speler al heeft, los van het
voetballen. Frappant is wel dat je als voetballer bent verzekerd tegen de gevolgen van
bevriezing, tegen een zonnesteek en zelfs tegen verdrinking, maar de kosten van een hartfalen
worden door de verzekering van de KBVB niet terugbetaald omdat het niet bewezen is dat de
oorzaak bij de wedstrijd zou liggen. Dit is een opmerkelijke redenering.

De betrokken jongen had zelf zijn verantwoordelijkheid genomen door op eigen initiatief een
screening te ondergaan. Ik ben geen dokter, maar waarschijnlijk is een zware sportinspanning
de reden geweest voor zijn hartfalen. Het is dan ook heel triest dat de KBVB zijn spelers zo
in de kou laat staan en daarnaast aankondigt om zijn verzekeringspolis zeker niet aan te
passen, waardoor ook toekomstige slachtoffertjes geen vergoeding zullen krijgen als ze op
een voetbalveld worden getroffen door een hartfalen.

Voor onze fractie laat de KBVB de jonge sportertjes hiermee een tweede keer in de kou
staan, nadat de federatie eerder in het voorjaar al terugkwam op de aankondiging om een
verplichte sportmedische keuring voor jonge sportertjes in te voeren, maar een bocht maakte
en inzette op een grootschalige sensibiliseringscampagne om zo drie vierde van de jonge
sportertjes te bereiken om die keuring te ondergaan.

Voor deze beslissing had ik al geen begrip omdat ik geloof dat een verplichte sportmedische
keuring voor jonge sportertjes op basis van een sportmedische vragenlijst, waarna men op
basis van een indicatie van een mogelijke hartafwijking doorverwijst naar een cardioloog, een
aantal risicogevallen kan detecteren. Het is altijd betreurenswaardig dat er sterfgevallen zijn,
maar die zullen we nooit allemaal kunnen voorkomen.

De KBVB kiest er dus voor om de sportertjes vrijwillig aan te sporen een medische keuring
te ondergaan, maar als ze het slachtoffer worden van een hartfalen op het veld, komt de
KBVB evenwel niet tussen in de kosten. Dat vind ik weerzinwekkend en ik wil erop wijzen
dat het toch ook onaanvaardbaar zou zijn als men op de werkvloer niet verzekerd zou zijn
tegen een hartfalen.

Bovendien vindt onze fractie in deze zaak steun in de aankondiging van federaal minister van
Consumentenzaken Johan Vande Lanotte, die stelde dat een hartfalen bij sportmatchen
verzekerd moet zijn. Volgens minister Vande Lanotte is dat omdat het jammer genoeg niet
om uitzonderlijke gevallen gaat, en dus moeten ze worden verzekerd. De minister van
Consumentenzaken kondigde dan ook aan om in de komende weken te overleggen met de
sportfederaties en de verzekeringssector om nieuwe problemen te vermijden. Daarnaast stelde
de federale minister dat het gesprek met de sportfederaties en de verzekeraars zal worden
vervolgd door een overleg met alle ministers van Sport.

Minister, ik weet dat het verzekeringswezen het probleem moet remediëren op het federale
niveau. U bent minister van Sport, en dus ook verantwoordelijk voor problemen in de
Vlaamse sportwereld. Hoe bekijkt u het feit dat de verzekering van de KBVB de kosten
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inherent aan een hartfalen tijdens een match niet terugbetaalt omdat het niet bewezen is dat de
oorzaak bij de wedstrijd zou liggen? Welke stappen zult u als minister van Sport ondernemen
om, bijvoorbeeld via de Voetbalfederatie Vlaanderen, de KBVB aan te sporen om zijn
verzekeringspolis te herbekijken en ervoor te zorgen dat een hartfalen op een voetbalveld in
de toekomst wel verzekerd is? Hebt u weet van dergelijke problematiek in de polis van
andere Vlaamse sportfederaties? Zo ja, welke? Zult u stappen ondernemen om de Vlaamse
sportfederaties aan te zetten om hun polis te herbekijken wanneer die de kosten van een
hartfalen tijdens een sportwedstrijd niet dekken? Welk standpunt zult u innemen in een
overleg met de andere ministers van Sport en federaal minister Vande Lanotte over deze
specifieke kwestie?

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Minister, deze discussie is vooral van verzekeringstechnische aard.
Het moet dan ook gaan over: wat is een ongeval en wat is een falen als gevolg van een
ziekte? Wat is het oorzakelijk verband tussen het een en het ander? We moeten per sporttak
bekijken of een verzekeringspolis zo veel mogelijk dekt. Ik vraag mij af in welke mate de
verantwoordelijken van het sportbeleid kunnen definiëren wat een sportongeval, dan wel een
falen van het lichaam is dat niet een gevolg is van de sportuitoefening.

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Voorzitter, minister, collega’s, mijn opmerking ligt in de lijn van
die van de heer Van Dijck. Ik ben erg begaan met deze materie en wij wachten op de
resoluties dienaangaande. De voorliggende vraag betreft eigenlijk een verzekeringstechnisch
probleem. Ik wil hier de KBVB niet verdedigen en wil horen wat u daarover zegt, maar ik
denk dat de bond gewoon naar de bestaande polis heeft verwezen. Uit mijn verleden in de
verzekeringssector weet ik dat heel lang kan worden gediscussieerd over wat een ongeval op
de werkvloer is. Zo is een hernia die iemand heeft opgelopen op het werk heel vaak geen
arbeidsongeval, maar een ziekte. Een polis persoonlijke ongevallen kan dat soms wel dekken.
In dit geval kan men daarover een verzekeringstechnische discussie aangaan. Dat sluit
evenwel niet uit dat wij de taak hebben zo veel mogelijk te controleren om een hartfalen te
voorkomen en wij moeten voor een brede bescherming van onze sporters zorgen. Maar dit
dossier betreft een verzekeringstechnisch probleem.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, collega’s, het decreet van 13 juli 2001 over de
erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties bepaalt dat de sportfederaties ter
bescherming van hun aangesloten leden verzekeringspolissen moeten afsluiten die voldoen
aan de door de Vlaamse Regering bepaalde minimumvoorwaarden. Het bijhorende
uitvoeringsbesluit van 5 december 2008 heeft de minimumvoorwaarden vastgelegd waaraan
de verzekering inzake lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid dienen te
voldoen. Het cruciale concept is ‘het lichamelijk ongeval’, en de heren Van Dijck en
Gysbrechts zeiden terecht dat dit concept goed moet worden gedefinieerd. Dat geldt voor de
sportsector, maar ook elders, zowel in binnen- als in buitenland.

De kosten van een hartfalen worden door de verzekeringsmaatschappijen in het kader van een
polis lichamelijke ongevallen niet terugbetaald omdat hartfalen niet als een lichamelijk
ongeval wordt beschouwd. Er moet in dat geval immers sprake zijn van een plotselinge
gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en
waarvan de oorzaak of een der oorzaken vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. Bij
hartfalen is er geen externe, maar een interne oorzaak. Verontschuldig me voor de
vergelijking, maar het is niet omdat men op een voetbalveld plots tandpijn krijgt, dat die
tandpijn het gevolg is van voetballen. Die tandpijn heeft een interne oorzaak. Als een
voetballer een andere voetballer een elleboogstoot geeft en hij slaat hem een tand uit, dan is
er wél sprake van een externe oorzaak.
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Als er een externe oorzaak is, moet het slachtoffer of zijn nabestaanden dat bewijzen. Een
voetballer is inderdaad wel verzekerd voor de gevolgen van bevriezing, tegen een zonnesteek,
en zelfs, hoe belachelijk het ook klinkt, tegen verdrinking … wanneer het gaat over iemand
die probeert te zwemmen. Sportverzekeringen worden immers niet enkel voor het voetbal
afgesloten, maar ook voor andere sporttakken waar zich andere risico’s kunnen voordoen. Er
is altijd een externe oorzaak van een plotse gebeurtenis nodig om van een polisdekking te
kunnen spreken. En uiteraard is ook in dat geval altijd betwisting mogelijk.

Bij de gebeurtenissen die u opsomt, is er sprake van een externe oorzaak die het letsel heeft
veroorzaakt. Enkel over het plotse karakter is discussie mogelijk. Om die discussies te
vermijden, hebben de Belgische verzekeringsmaatschappijen, op basis van de rechtspraak, de
definitie van wat een ongeval is geleidelijk uitgebreid. U merkt op dat het onaanvaardbaar is
als men op de werkvloer niet verzekerd zou zijn tegen een hartfalen. Maar ook op de
werkvloer gelden dezelfde regels: hartfalen kan ook pas als arbeidsongeval worden erkend
indien er naast andere voorwaarden sprake is van een plotselinge gebeurtenis met minstens
één uitwendige oorzaak.

Wij merken ook op dat – wat ons betreft – de discussie eigenlijk gaat over de verzekerings-
polissen van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), zijnde de erkende en gesubsidieerde
Vlaamse sportfederatie. De polis van de federatie voldoet aan de minimumvoorwaarden van
het decreet van 2001 en het uitvoeringsbesluit van 2008.

Volgens de verzekeringsmaatschappijen kan hartfalen zich manifesteren tijdens een
lichamelijke inspanning, maar is het er geen gevolg van. Hartfalen is het gevolg van een
ziekelijke toestand en valt dus buiten de toepassing van het begrip ‘lichamelijk ongeval’
omdat er geen externe oorzaak is. Om die redenen zal de sportverzekering geen
tegemoetkoming doen in geval van hartfalen. Deze problematiek is gelijkaardig voor alle
sportfederaties – en, zoals ik al daarnet zei, ook daarbuiten – omdat een
sportongevallenverzekering in principe enkel lichamelijke ongevallen dekt conform de
gangbare definitie. Elke sportfederatie is natuurlijk altijd vrij om extra opties met de
verzekeringsmaatschappij te bespreken, maar extra opties kosten extra geld. Dan zullen de
premies daar allicht aan toegevoegd worden.

Ik heb nog geen uitnodiging van de heer Vande Lanotte. Indien ik voor een overleg met hem
en met de collega’s van Sport van de andere gemeenschappen zou worden uitgenodigd, lijkt
het mij nuttig om na te gaan welke polissen en, algemeen, welke verzekeringspolissen,
geschikt zijn om welke risico’s te dekken. De vraag die hier rijst – en dat is de essentie –
luidt: gaan we met een sportongevallenrisicoverzekering proberen de volledige
gezondheidstoestand van iemand te dekken? Als daarop het antwoord ‘ja’ is, moeten we ook
iemand die tandpijn op het voetbalveld krijgt, dekken. Als hij dat krijgt op weg naar het
voetbalveld, dan niet. Ik trek het wat op flessen, maar daarover gaat het. De vraag is wat je
dekt met een gezondheidsverzekering en wat je dekt met een sportverzekering. Dat is de
essentie. Zullen we iemand die tandpijn of een hartfalen krijgt op het voetbalveld, wel
dekken, maar iemand die een inspanning levert door in een boom te klimmen of door naar de
bus te lopen om hem nog net te halen, dan niet dekken? Zoiets moet veeleer gedekt worden
met een gezondheidsverzekering, wat algemener is, dan met een sportverzekering. Je moet
dus bekijken waarmee je het best dekt.

Ik heb enkele verzekeringsmaatschappijen gecontacteerd. Zij hebben mij gezegd dat ze geen
voorstander zijn om voor sportverzekeringen een ziektepolis af te sluiten, want daar komt het
dan op neer. Dat dekt dan een heel breed gamma. Ik nam tandpijn als voorbeeld, zij hadden
het over vallende ziekte. Dat kan, maar dan wordt die premie natuurlijk enorm hoog.

Uiteraard kan het nuttig en zinvol zijn om per sportfederatie te onderzoeken wat je wel als
sportgerelateerd kunt bekijken en wat in een of andere sport meer voorkomt. Ik deel de
mening van de verzekeringsmaatschappijen dat een ongevallenpolis de risico’s moet dekken
van een sportongeval en niet de algemene risico’s of gezondheidsrisico’s.
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Met deze problematiek en benadering houd ik rekening in mijn Gezond Sporten-plan, dat een
van de volgende weken zal worden afgerond. Daarmee wil ik opnieuw inzetten op een
geoptimaliseerd geschiktheidsonderzoek van sporters, maar dan wel in functie van de sport
die ze willen uitoefenen. Het gaat dan niet over algemene gezondheidsrisico’s, want dat valt
onder de bevoegdheid van mijn collega Jo Vandeurzen. Als minister van Sport wil en kan ik
er enkel voor ijveren dat we, in samenwerking met huisartsen, sportartsen en sportfederaties,
werk maken van een beter gestandaardiseerd geschiktheidsonderzoek voor jonge en minder
jonge sporters, dat er moet voor zorgen dat de belangrijkste geschiktheidseisen onderzocht
kunnen worden. Bijkomend wil ik de sportfederaties ook doen nadenken over eventuele
bijkomende en sporttakspecifieke geschiktheidseisen die mogelijk aanleiding kunnen geven
voor bijkomend onderzoek en eventuele bijkomende verzekeringen. Het is in het kader van
die filosofie dat je het geheel moet bekijken.

Over voetbal heb ik eind juni een gesprek met de verantwoordelijken van de Voetbalfederatie
Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de medewerkers van mijn
kabinet, specifiek over mijn Gezond Sporten-plan.

Tot slot lijkt het me logisch dat wanneer bepaalde sporttakken andere of meer specifieke
lichamelijke inspanningen vereisen of extra risico’s inhouden, dit zou kunnen worden
vertaald in de sportverzekeringsrisico’s.

Ik begrijp het emotionele. Je krijgt snel die reactie, maar je moet het geheel bekijken. Je kunt
alles verzekeren. Maar stelt u zich voor dat we doen wat u voorstelt, en dat in dat sportrisico
de gezondheidsrisico’s vervat moeten zijn. Maar we doen dat ook op het werk bij iemand. En
we zullen dat ook nog eens algemeen doen bij iedereen. Dan word je drie keer voor hetzelfde
verzekerd. Dat is ook niet verstandig. Je moet bekijken wat je waar verzekert. Volgens mij
moeten door de KBVB, net zoals door de anderen, de sportrisico’s worden verzekerd en niet
de algemene gezondheidsrisico’s.

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister, het is inderdaad een heel technisch probleem. Het gaat
over de verzekering. Wat is een sportverzekering, wat is een algemene verzekering? Maar het
gaat ook over het emotionele. Veel mensen weten het gewoon niet. Hun kind sterft en ze
mogen het op dat moment in feite niet op de sportverzekering steken. Maar ze vullen het toch
in op het sportformuliertje, en achteraf krijgen ze de rekening gepresenteerd. Dat is het
spijtige eraan. Het wil zeggen dat de mensen niet weten dat ze daar niet tegen verzekerd zijn.
Een communicatie naar die mensen moet toch mogelijk zijn om hun duidelijk te maken dat
hartfalen niets met de sport te maken heeft en dat ze zich dus moeten bijverzekeren? Dat
moeten we eens bekijken. Maar inderdaad, het is misschien iemand anders die het moet doen.

Minister, ik heb alleszins niet gezegd dat u verantwoordelijk bent voor de problemen die zich
op dat moment voordoen. Maar als minister van Sport moet u toch stappen kunnen zetten om
die problematiek uit te klaren en op te lossen. Dat is net wat ik vraag. Ik stel niet dat u iets
moet aanpassen. Ik stel gewoon de vraag wat binnen uw mogelijkheden kan gebeuren. Ik ben
vragende partij om een oplossing te vinden. U zou me moeten zeggen welke stappen er
kunnen worden gezet om de mensen uit te leggen hoe ze dit kunnen oplossen.

Wat in de kranten is verschenen, vind ik eigenlijk jammer. Eerst heeft de KBVB verklaard tot
screenings te zullen overgaan. Daarna is weer gesteld dat er niet zal worden gescreend. De
communicatie van die mensen is gewoonweg erbarmelijk. Dit komt bij de mensen heel raar
over. De perceptie van de mensen is dat de KBVB zijn eigen voetballers in de steek laat.

Ik heb hierover een interpellatieverzoek ingediend omdat ik wil weten over welke
mogelijkheden u beschikt om dit op te lossen. Het blijft immers een probleem. Mijn eigen
kind is ook voetballer. Misschien moet dit worden toegevoegd. Misschien moeten mensen
dan meer betalen voor een verzekering die ook het hartfalen omvat. Misschien is het aan de
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clubs en de verzekeraars een formulier toe te voegen. Ik weet het niet. Dit is misschien niet
uw bevoegdheid. Een en ander is nog onduidelijk.

Ik hoop dat u dit eens met de KBVB en met de andere sportfederaties zult bespreken. Dit zou
eventueel tot oplossingen kunnen leiden. We blijven met het bekende syndroom van het
hartfalen zitten. Het zal de komende weken allicht nog op de agenda verschijnen. We zullen
er dan, onder meer in het gezelschap van professor Brugada, dieper op ingaan. Hij wil op
eigen initiatief een medische keuring uitvoeren. Dat is natuurlijk een andere zaak.

Ik hoop van harte dat er een oplossing komt. De perceptie is nu dat de sportwereld de
sportertjes die doodvallen, in de steek laat.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Ik zal het zeer kort houden. Het zal allicht niemand verbazen dat ik
in de eerste plaats de minister voor zijn duidelijk en klaar antwoord wil bedanken.
(Opmerkingen van de heer Wim Wienen)

De minister en ik kennen elkaar inderdaad. (Opmerkingen. Gelach)

We zullen er geen hartfalen aan overhouden. Onze verzekering dekt trouwens ook een en
ander.

We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen het verzekeringstechnisch aspect, de
discussie over het hartfalen en de wijze waarop er wordt gescreend. Ik wil dan ook van de
gelegenheid gebruikmaken om, los van de verantwoordelijkheden van de clubs en de
federaties, op de eigen verantwoordelijkheden te wijzen.

Dit punt is nu, spijtig genoeg, opnieuw in de actualiteit gekomen. We mogen ons echter geen
begoochelingen maken. We mogen nog veel screenen en onderzoeken: dit zal echter blijven
gebeuren. Dit gebeurt ook met sporters die regelmatig worden gescreend en op en top worden
begeleid. Het is onvoorspelbaar. Ik ben ervan overtuigd dat we de risico’s kunnen
verminderen. Hier hoort echter ook de eigen verantwoordelijkheid bij.

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Na de heel korte reactie van de heer Van Dijck wil ik ook nog
even iets naar voren brengen. (Gelach)

Wat zijn lofbetuigingen aan het adres van de minister betreft, kan ik enkel stellen dat de
minister de vragen concreet heeft beantwoord. Hij heeft verklaard hoe de zaak technisch in
elkaar zit. Ik heb hier enkel lof voor. Het is een technische kwestie, en de minister heeft een
correct antwoord gegeven.

Verder vrees ik dat geen enkele verzekeringsmaatschappij dit zal willen verzekeren. Indien
we er toch eentje zouden vinden, zou de kostprijs wel eens enorm kunnen blijken. Dat is de
realiteit.

Daarnaast moeten we met betrekking tot de screenings aan de bel blijven trekken. Dat is onze
mening en de mening van veel mensen. We moeten daar aandacht aan blijven schenken. Er
moeten zo veel mogelijk jongeren worden gecontroleerd. Iemand heeft al naar het voorbeeld
van professor Brugada verwezen. In Italië is het duidelijk dat er nog verbeteringen mogelijk
zijn. We moeten binnen onze eigen mogelijkheden aan de bel blijven trekken.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, ik was eigenlijk niet van plan het woord te nemen. De
woorden van de heer Van Dijck hebben me echter getriggerd. Zelfs als we screenings zouden
uitvoeren, zouden we dit verschijnsel nooit volledig kunnen uitsluiten. Op dat vlak heeft hij
natuurlijk gelijk. Het is echter de verantwoordelijkheid van de overheid de risico’s zo
minimaal mogelijk te houden.
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Er is een probleem. Ik stel vast dat Club Brugge, een topclub in Vlaanderen, voor zijn
spelertjes in bijkomende screenings zal voorzien. Indien bepaalde welstellende mensen voor
hun sportende kinderen in hartscreenings zullen voorzien, vrees ik dat er een sociale
ongelijkheid zal ontstaan. Dat kan de bedoeling niet zijn. Ik vind dan ook dat de overheid op
het vlak van de hartscreenings zo ver mogelijk moet gaan.

De heer Kris Van Dijck: Dat is niet de bevoegdheid van de minister van Sport. De overheid
doet overigens reeds een tegemoetkoming. We moeten niet doen alsof er niets is. De mensen
betalen een remgeld, maar de overheid komt nu al financieel tegemoet.

De heer Bart Caron: Ik stel voor dat we hier niet de discussie over de betaalbaarheid van de
sociale zekerheid voeren. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

We bevinden ons hier op een zeer moeilijk evenwichtspunt tussen de persoonlijke of
familiale verantwoordelijkheid, die mensen als een goede vader of moeder moeten opnemen,
en de verantwoordelijkheid van de sportfederaties, die voor de gezondheid van de
deelnemende aangesloten leden moeten zorgen.

Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Volgens mij is geen enkele extreme oplossing
betaalbaar voor de samenleving. Je kunt je tegen alles verzekeren en je kunt alles laten
onderzoeken. De vraag is of je dat als samenleving ervoor over hebt. Dat kan wel
elitariserende effecten hebben. Persoonlijk ben ik geneigd te zeggen daar niet te ver in te
gaan, want als je het verplicht, ga je de drempel voor de sport voor een aantal kinderen hoger
leggen. Ik vermoed dat het wordt doorgerekend in je lidgeld. Wat is dan de verhouding tussen
het risico en je persoonlijke verantwoordelijkheid? In deze discussie zit het probleem
ingebed. Moet je zoiets wel of niet verplichten en veralgemenen? Moet je dat als voorwaarde
voor het lidmaatschap van een sportbond opleggen? Wat dekt een sportverzekering bij
hartfalen? Alleen de sportieve effecten of niet? Het gaat over dergelijke evenwichten. Hoe
ouder we worden, hoe meer we moeten opletten en hoe beter we onze fysieke conditie
moeten opvolgen.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mevrouw Werbrouck, dit was geen vraag om uitleg, maar een
interpellatie. Mijn reactie is dan ook wat harder op een interpellatie. Op een vraag om uitleg
reageer ik wat vriendelijker. Een interpellatie is zeggen: u hebt gefaald. Ik toon dat ik niet heb
gefaald. Dat is het verschil tussen een interpellatie en een vraag om uitleg.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Een vraag om uitleg komt er niet door en een interpellatie wel.

Minister Philippe Muyters: U hebt in elk geval een juist antwoord gekregen. Ik ga niet in op
het derde punt omdat het ging over een verzekering en niet over de screening. Ik wil de
discussie over de screening voor de 708e keer voeren, maar dat gaan we niet doen. We
kennen dat, u hebt een strekking van dokters genoemd die zus zegt, en een andere strekking
zegt zo. Ze zeggen dat we mensen ongerust gaan maken en dat dat voor niets nodig is. Die
discussie gingen we niet voeren.

U zegt dat mensen niet weten wat er in de verzekering zit. Ik denk niet dat iedereen weet wat
er wel of niet in zit. Ik geef een persoonlijk voorbeeld. Ik ben nog altijd aangesloten bij een
club, maar ik weet niet wat er in mijn sportverzekering zit en ik weet niet wat er in mijn
burgerlijke aansprakelijkheid zit. Weet u wanneer ik dat zal weten? Als er mij iets overkomt,
want dan zal ik uitzoeken of het gedekt is. Zal ik dat dan lezen? Nee, ik zal telefoneren naar
mijn makelaar en vragen of het gedekt is. Ik ben zo, maar ik zeg niet dat dat de algemene lijn
is. Voor vele gevallen is dat wel zo.

De federaties hebben vanuit dat decreet van 2001 en de uitvoeringsbesluiten van 2008 ook de
plicht om hun leden mee te delen waarvoor ze gedekt zijn. Ik denk dat ook daarvoor niet
iedereen open staat. Op het moment dat een kind aansluit, is de vraag of mensen openstaan
voor uitleg over een verzekering en wat er wel en niet gedekt is.
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Dat is alles wat ik hierover wil zeggen. Het is niet zo gemakkelijk om dit over te brengen op
het moment dat het niet nodig is.

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister, u hebt absoluut gelijk wat de burgerlijke
aansprakelijkheid en de sportverzekering betreft. Er moet eerst iets gebeuren voor je ernaar
kijkt. Er zijn mensen die zelfs op dat moment niet kijken en het eerste het beste invullen, en
dan zien ze pas de resultaten ervan. Mijn kind is net weer voetballer geworden. Ik heb er niet
voor moeten openstaan, het is zelfs niet besproken. Je krijgt een briefje, je moet tekenen en
het lidgeld betalen. Voor de rest wordt daar niets over gezegd. Het gaat alleen over de uren
van de training en hoeveel je moet betalen voor een trainingspak van de club. Er worden
stappen overgeslagen. Dat ligt niet aan u, minister, dat ligt aan de club.

Minister, ik wil u met mijn interpellatie niet aanvallen, ik wil u gewoon een vraag stellen,
maar die zou niet goedgekeurd worden, dus heb ik er maar een interpellatie van gemaakt, en
zo is het wel goedgekeurd. Dit was geen aanval op u, minister, ik wilde deze probleemstelling
opgeklaard zien.

De voorzitter: Deze vraag om uitleg verpakt als interpellatie is afgehandeld.

Wat de minister zegt, is wel juist. Een interpellatie is het ernstig in vraag stellen van het
beleid van de uitvoerende macht. Het is een politiek statement dat tegen het beleid van de
minister in kwestie ingaat. Het instrument van de interpellatie mag niet te veel worden
gebruikt, ook niet door de oppositie, omdat daardoor de geloofwaardigheid van het eigen
handelen in vraag wordt gesteld. Maar dat zou moeten betekenen dat een vraag om uitleg
gemakkelijker wordt aanvaard dan een interpellatie. Anders krijg je een oneigenlijk gebruik
van het instrumentarium van het parlement. Mocht dat zich meer voordoen, dan moeten we
dat signaleren aan de commissie die zich met het reglement bezighoudt.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Dit is wel goedgekeurd door de meerderheidspartijen. Die
moeten dan toch vinden dat het belangrijk genoeg was.

De voorzitter: Er staan nog altijd veel meer vragen om uitleg dan interpellaties op de agenda.
Ik oordeel niet, ik zeg het maar even voor de duidelijkheid en volledigheid van de discussie.
Dat is alles.

De interpellatie is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Griet Coppé tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
evaluatie en toekomst van de lokale projecten buurtsport
- 1878 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Coppé heeft het woord.

Mevrouw Griet Coppé: Voorzitter, minister, collega’s, sinds 2008 nemen negen
centrumsteden deel aan het proeftuinproject ‘opleiding, vorming en tewerkstelling van
buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woon- en leefomgeving in
centrumsteden stimuleren’. Dit proefproject betreft een samenwerking tussen de
beleidsdomeinen Sociale Economie en Sport, dus tussen u, minister Muyters, en minister Van
den Bossche.

De buurtsportprojecten stellen kansengroepen, zoals langdurig werkzoekenden,
laaggeschoolden en medewerkers tewerk. Ze volgen zowel een algemeen vormende opleiding
als een sporttechnische opleiding. Bedoeling is om de kansen van deze
buurtsportmedewerkers op een duurzame tewerkstelling in de sportsector te verhogen.




