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dienen die aan te sluiten bij de strategische keuze van centralisatie tot drie topsporttrainings-
centra, zoals vastgelegd in het Topsportactieplan Vlaanderen III.

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb iets nieuws
gehoord: het bijzonder statuut F. Dat is een heel goed statuut. Ik sta achter dat pilootproject.
Ik wou dat we nu al twee jaar verder waren en dat we het project konden evalueren om het
eventueel uit te rollen naar andere sporten. De ervaring leert ons dat er minstens evenveel
topsporters zijn die uit het regulier onderwijs komen als uit de topsportscholen. Wie kan
kiezen om niet naar de topsportschool te gaan maar toch het talent heeft om aan topsport te
doen, moet dat kunnen combineren. Het statuut dat er nu aankomt, is een fantastisch statuut.
Als het goed is, zeg ik het ook, minister.

We moeten dat tweesporenbeleid blijven volgen. We moeten daar blijven op inzetten.
Daarnaast moeten we proberen die topsportscholen nog meer te centraliseren. Zes is te veel,
ik zie er liever twee dan drie. Dat heeft tijd nodig, maar we moeten er wel verder meer gaan.

De heer Bart Caron: Minister, mijn jongste zoon zit in die situatie. De scholen vandaag
gaan daar vaak niet flexibel en hoffelijk mee om. Dat maakt het voor de leerlingen moeilijk.
Als het over sterke leerlingen gaat, is dat niet zo erg. Zij vangen dat zelf dan wel op. En dat
geluk heb ik. Maar dat is niet altijd het geval. Ik merk dat het voor veel scholieren in de
omgeving van mijn zoon, die in het tso en bso zitten, wel moeilijk is om, als zij halve of vol-
ledige dagen voor een internationaal tornooi afwezig zijn, nadien de draad terug op te pakken.

Minister, ik steun dit initiatief. Geef er maar een lap op.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Interpellatie van de heer Johan Sauwens tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de verhuis van
voetbalclubs uit eerste klasse
- 105 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens: Minister, twee weken geleden is over dit onderwerp nog een
actuele vraag gesteld. Minister Bourgeois heeft toen namens u geantwoord. Twee dagen later
stonden de kranten vol over hetzelfde verhaal. Eerst ging het over Zulte Waregem en later
over Oostende. Ik heb dan ook deze interpellatie ingediend om deze commissie de kans te
geven deze kwestie wat ruimer te bespreken. Ik wil het probleem ook in zijn algemeenheid
benaderen en nagaan wat wij daar samen aan kunnen doen. In die zin zijn mijn vragen aan u
gericht omdat ik geen andere invalshoek heb in dit parlement. Mijn vragen zijn dan ook puur
informatief en niet aanvallend bedoeld.

In Vlaanderen is het fenomeen vrij nieuw dat dergelijke vrij drastische, voor sommigen
brutale beslissingen over sportclubs worden genomen door een of twee personen. In de
Angelsaksische landen en de meer liberale economieën van de wereld bestaat dat wel meer.

Bij ons is het vrij recent dat een club zou kunnen verhuizen. Dat gebeurt wel eens in het
basket. Het gaat dan over een verplaatsing van maximum een aantal tientallen kilometers.

Ik wil even dieper ingaan op het clubgegeven. Het clubgegeven is het samenspel van een
viertal groepen actoren. De eerste groep bestaat uit het bestuur. Het gaat dan over het
administratieve en organisatorische aspect. Dat is heel belangrijk, ook wanneer het over de
federaties en de steun aan de federaties gaat.

Een tweede luik is het pure sporttechnische: de trainer, het trainersteam en de spelers.
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Het derde is het financiële luik. Dat is alles wat te maken heeft met sponsors en met
participatie, al dan niet van lokale besturen, via infrastructuur, logistiek of rechtstreeks.

Een vierde component is de menselijke component van de supporters en de omgeving en
regio. Men kan die componenten niet zomaar van elkaar losscheuren zoals men dat in de pure
bedrijfswereld wel kan doen. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien hoe Ford Genk naar Spanje
verhuist. In de pure geglobaliseerde wereldeconomie zijn dit vanzelfsprekende beslissingen.
Deze beslissing stuit de Vlaamse supporter en sportliefhebber in het algemeen wel tegen de
borst. Een club heeft ook een eigen karakter en wordt opgebouwd vanuit het samenspel. Zo is
er bij Lokeren de figuur van de voorzitter, bij STVV zijn er de tribunes en de heftigheid. Zo
heeft elke club zijn eigen karakter dat wordt bepaald door onder meer het samenspel. Dat is
het tweede element dat veel mensen stoort. Dat wordt hier gebruuskeerd, en is het niet met
Zulte Waregem, dan is het met Oostende. Mijn stelling is dat de sport in Vlaanderen niet
zomaar te koop mag zijn.

Het gaat niet alleen over de heer Decuyper, maar ook over de heer Duchâtelet en de
betogingen in Luik en in Brussel. Er is verzet van de clubs en van de supporters die het niet
meer nemen. Dat gebeurt op een arbitraire manier, en een discussie tussen de trainer en de
voorzitter volstaat nu om de trainer door te sturen. Ik zeg niet dat alle supporters mee moeten
beslissen over de club, maar dit interveniëren in het sportieve lijkt me wel een structureel
probleem te worden.

Minister, in hoeverre bent u betrokken bij de verhuispogingen? Bent u gecontacteerd? In al
die dossiers is de infrastructuur en het financieel aspect erg belangrijk. Ook de vergunningen
zijn belangrijk, maar daar zal ik het vandaag niet over hebben. We zien hoe snel alles
evolueert, straks hebben we nog maar enkele, of geen stadions meer die voldoen aan de
internationale normen voor internationale competities. Bent u op de hoogte van deze
bewegingen? Bent u op de hoogte over het dossier van de stad Antwerpen?

Minister Philippe Muyters: Het dossier Beerschot.

De heer Johan Sauwens: Ik heb het over de stad Antwerpen. Ik ga me zeker niet wagen in
de discussie tussen Beerschot en FC Antwerp. Maar bent u op de hoogte? Bent u betrokken
bij de verhuispogingen? Zijn er vragen of afspraken geweest over de stadionuitbouw? Hebt u
zelf ideeën ontwikkeld om daar iets aan te doen?

Ik kijk dan naar het buitenland en in Groot-Brittannië is het gegroeid uit een aantal factoren.
Er zijn overal bij heel veel sportclubs financiële problemen, clubs waar de ambities te groot
zijn, groter dan de financiële mogelijkheden. Daar ziet men dat de supporters zich uiteindelijk
verenigen en het verhaal KV Mechelen wijst in die richting: een aantal mensen komen samen
om hun club te redden.

Ik heb gehoord dat er in Groot-Brittannië een 150-tal clubs zijn – en niet de minste zoals
Wimbledon – waar er een heel grote betrokkenheid is in de vennootschap van de club door de
omgeving en de supporters die zelf mee besturen. De socio’s vervullen in de Spaanse
topclubs FC Barcelona en Real Madrid ook een heel belangrijke rol. Men zegt mij dat er in
Duitsland en Zweden zelfs een wettelijke regeling bestaat waarbij de clubs mee worden
bestuurd door de supporters, op twee uitzonderingen na, waaronder Bayer Leverkusen
waarbij de financiële link heel duidelijk blijkt uit de naam. De supporters bezitten er 51
procent van de aandelen.

Hebt u contacten gehad met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Vlaamse
federatie? Met de Union Européenne de Football Association (UEFA) of de Fédération
Internationale de Football Association (FIFA)? Ik weet dat u veel internationale contacten
hebt met uw collega’s van Sport, en ook met het World Anti-Doping Agency (WADA).

De ontwikkelingen zijn het gevolg van het uit elkaar groeien van de heel brede
voetbalorganisatie in enerzijds honderden clubs met het water aan de lippen, en deze clubs
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zien dat hun vrijwilligers, hun bestuursleden ouder worden. Dit zijn de kleinere clubs, niet
alleen in provinciale afdelingen maar ook in derde klasse en bevordering, die het erg moeilijk
hebben. Anderzijds is er de Profliga, het evenement, het circus waar men aan probeert mee te
doen. Daar is schaalvergroting nodig, maar daar gaat het over sponsorbedragen en
reclamebudgetten die fenomenaal zijn, die het meervoud zijn van onze Vlaamse
sportsubsidies. Daar gaat het over televisierechten en alles wat daarmee te maken heeft. Daar
gaat het over transfersommen waarbij men zich ook afvragen of we er geen paal en perk
moeten aan stellen: Fellaini te koop voor 28 miljoen euro? Bij deze bedragen kan men zich
ook vragen stellen, het evenementengegeven met enorme sommen en enorme financiële
stromen. Binnen de KBVB zien we hoe moeilijk het is om de opleidingsvergoedingen mee
gefinancierd te krijgen van die grote clubs of het kleine percentage dat ze niet willen betalen.

Ik pleit daar heel sterk voor, en ik vind dat we er samen iets moeten aan doen om dit systeem
af te dwingen, eventueel via wettelijke weg, maar dan moeten we met het federale niveau
samenwerken of via drukkingsmiddelen zoals de stadions op Vlaams niveau maar ook fiscale
en sociale maatregelen op federaal vlak. Want dit is een soap waar niemand beter van wordt.

Sommige mensen zeggen dat ze niets van sport kennen en dat blijkt ook duidelijk, want
anders hadden ze het niet gedaan. Maar mensen die niets van sport kennen, bewegen zich als
een olifant in een porseleinwinkel. Maar op die manier stellen ze de waarden van de
voetbalsport in Vlaanderen toch wel in een slecht daglicht.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Ik kan het betoog van de heer Sauwens uiteraard onderschrijven. Ik
denk dat we gelukkig mogen zijn – dat is ook gebleken uit de soap die zich vorige maand
heeft afgespeeld – dat voetbal nog altijd emotie is, dat er – zeker bij de supporters – nog altijd
zoiets bestaat als clubliefde en dat er ook in Vlaanderen nog altijd traditieclubs bestaan.
Minister, u bent supporter van een club die al 133 jaar op de teller heeft staan. De club die
ondertussen verdwenen is, had ook meer dan 100 jaar op de teller. Dat zijn dus traditieclubs.
Die verhuis je niet zo gemakkelijk. Ik weet dat dat in Amerika veel minder een probleem is.
Zo komt de basketbalploeg Los Angeles Lakers oorspronkelijk uit Minnesota. Dat is dus een
verhuis van duizenden kilometers. Hier ging het om een verhuis van 80 kilometer. Toch
wordt dat niet gesmaakt door de Vlaamse voetballiefhebber.

De heer Sauwens heeft net beschreven wat een club precies is. Er spelen vier elementen.
Vandaag stellen we vast dat in die voetbalwereld, zeker wat de clubs uit de Pro League
betreft, een van die vier elementen de overhand krijgt: het financiële en commerciële luik.
We stellen vast dat bijna alle grote clubs geen vzw meer zijn, maar verenigingen met een
grote aandeelhoudersstructuur, waar bedrijfsleiders in investeren, meerderheden halen in die
aandeelhoudersstructuur en die clubs dan al dan niet te gelde kunnen maken. Want daar gaat
het bij die aandeelhouders voor een groot stuk natuurlijk om: de geïnvesteerde middelen
moeten kunnen renderen. Dan speelt het geen rol of je net tweede bent geworden in een
competitie. Als je je geld kunt laten renderen, zal die aandeelhouder daarvoor kiezen. Dat
mogen we in de politiek niet toestaan: sport moet sport kunnen blijven. Dat het commerciële
aspect meespeelt, is niet meer te vermijden, maar het mag niet overheersen.

Ik vind het interessant dat de heer Sauwens het Duitse voorbeeld aanhaalt. Er zijn trouwens
nog voorbeelden in andere landen, waarbij de supportersverenigingen een meerderheids-
aandeelhouderschap hebben en cruciale beslissingen kunnen nemen voor de club.

Minister, in hoeverre kan dat worden onderzocht? In hoeverre bent u bereid daarin
maatregelen te nemen en te bekijken of de decreetgeving hierin soelaas kan brengen?
Waarschijnlijk wordt het een werk van lange adem: er moeten heel veel aspecten worden
bekeken, zowel in de federale wetgeving als in de Vlaamse decreetgeving.

Een punt dat ik in het debat zou willen gooien, staat veel dichter bij dit huis, namelijk het
jeugdvoetbal. Wij hebben ooit een pseudosplitsing van de Voetbalbond doorgevoerd.
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Mijnheer Van Dijck, vroeger was u nog volledig voor de totale splitsing van de Voetbalbond,
maar u bent daarvan teruggekomen. U kunt dat oplossen door voor de televisie te verklaren
dat u toch voor de volledige splitsing bent. Dan is dat ook weer opgelost.

In ieder geval is daardoor de Voetbalfederatie Vlaanderen opgericht, die vooral subsidieert in
jeugdvoetbal. Ik stel twee toenemende fenomenen vast, zeker bij de grotere clubs. Voetbal is
voor mij nog steeds een sociaal gebeuren: kinderen, jeugd laten spelen in een voetbalclub.
Vorig jaar heeft een eersteklasser die in financiële moeilijkheden zat, alle gewestelijke en
provinciale reeksen eruit getrapt om enkel nog verder te gaan met de nationale reeksen van
het jeugdvoetbal. Zo zet je natuurlijk honderden kinderen op straat. Dat kan volgens mij niet
de bedoeling zijn, zeker niet wanneer je subsidies ontvangt voor jeugdvoetbal. Het tweede
element is dat steeds meer buitenlanders of mensen hier voetbalclubs kopen en een volledige
ploeg importeren. In een eerdere vraag heb ik daar met u ook al van gedachten over
gewisseld. Zo heeft die jeugd natuurlijk nooit meer de kans om in dat eerste elftal te spelen.
Voor de Voetbalfederatie Vlaanderen, die inderdaad investeert in het jeugdvoetbal, moet het
dan wel raar zijn dat die jeugd geen kans heeft tot doorstroming – om bij de begrippen te
blijven die we kennen van gisteren.

Minister, is er geen aanpassing nodig van de manier waarop wij dat jeugdvoetbal subsidiëren,
opdat de twee voorbeelden die ik heb aangehaald, op zijn minst bestraft worden of dat er
geknipt wordt in de subsidie wanneer dergelijke fenomenen zich voordoen?

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Voorzitter, minister, collega’s, we kunnen een rustige, bijna
gezellige, babbel opzetten over dit verhaal. Het is iets dat door iedereen wordt onderschreven.

Mijnheer Sauwens, ik begrijp uw frustraties. De constructies die worden opgestart, hebben
soms weinig met voetbal te maken. We kunnen het een ondernemer natuurlijk niet kwalijk
nemen dat hij een aantal zaken in het achterhoofd houdt. Wanneer die personen instappen in
het voetbal, zijn de betrokken clubs en de supporters vaak heel blij, omdat hun verhaal anders
bijna uit is. Het gaat om zulke grote bedragen dat ondernemers in andere omstandigheden
helemaal niet meer geïnteresseerd zijn en er dus ook geen sponsors meer zullen worden
gevonden voor die clubs. Dat is de realiteit.

Mijnheer Sauwens, u sprak over een aantal elementen van de club. Dat zijn inderdaad de
elementen die elke sporter en elke supporter in zich draagt: de eigenheid van de club, de
omgeving enzovoort. Dat is natuurlijk schitterend.

U haalde een discussie aan tussen een voorzitter en een trainer. U zegt dat dat niet zou
mogen. Maar diezelfde discussies vinden ook plaats in vierde provinciale, waar geen frank
zit. Dan moeten we dat ook bekijken. In het voorbeeld van Standard heeft dat te maken met
het ondernemerschap van de voorzitter. Dat kan met elke voorzitter. Maar dan spreekt
natuurlijk het supportershart. Dat is mooi om te horen.

Daarnet ging het bij Hautekiet op Radio 1 over de Rode Duivels. Morgen is er samen met
Leo Van Der Elst een wedstrijd ‘Iedereen Bondscoach’ gepland, waarbij iedereen zijn ploeg
mag opstellen. Ze hopen dat Marc Wilmots zijn ploeg nog wat zal aanpassen naar aanleiding
van de suggesties. Dat is schitterend. Het gebeurt in de filosofie waarin de sport groot is
geworden en groot blijft.

Ik onderschrijf de aangehaalde zaken. Vanuit ons supportershart schrijven we de minister
misschien meer macht toe dan hij eigenlijk heeft of zou willen. In de vragen van de
interpellatie wordt dat in ieder geval geïnsinueerd. Hoever reikt de mogelijkheid tot ingrijpen
van een overheid? Is dat wenselijk in die verre vorm? We moeten in ieder geval iets doen.

De vraag of we ook kunnen gaan naar het Duitse systeem vind ik wel pertinent. Zoiets is
misschien wel haalbaar. Ik ben er in ieder geval wel voorstander van iets te doen ter



Commissievergadering nr. C226 – CUL30 (2012-2013) – 6 juni 2013 11

bescherming van dit verhaal, want de sport, de verenigingen, de vrijwilligers, de beleving
enzovoort zitten in onze cultuur. Ik hoop dus dat we er iets aan kunnen doen.

Zoals de heer Wienen zei, zijn de gebeurtenissen in het jeugdvoetbal inderdaad verwerpelijk. Ik
ken ook clubs die enkel nog met jeugd in de nationale reeksen spelen. Zij halen zo veel
mogelijk jonge spelers uit de kleine clubs, waardoor die kleine clubs het zeer moeilijk krijgen.
Het verhaal van de opleidingsvergoeding is belangrijk om daar iets aan te doen, vooral op dat
niveau. Nu worden er, bij wijze van spreken, honderden gehaald. In september beslist men dan
alleen nog maar nationale reeksen te spelen. De andere spelers moeten dan uitzwermen of het is
afgelopen voor hen. Dat is een heel gevaarlijke evolutie. Het staat misschien los van de andere
discussie, maar het is wel bijna even belangrijk of zelfs even belangrijk.

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck: Voorzitter, er valt inderdaad enorm veel te zeggen over dit
onderwerp. Het is voor een deel heel emotioneel, en er zijn heel veel mensen bij betrokken.

Het is inderdaad zeer moeilijk om een voetbalclub in al zijn facetten te leiden. Het is
inderdaad misschien zinvol om daar een aantal parameters of richtlijnen op te leggen. Maar ik
vraag mij wel af welke tools we hebben om iets op te leggen.

Ik kan jullie een mooie anekdote vertellen. Toen ik pas verkeerde – en ik zat toen al in de
politiek – zei mijn toenmalig lief, nu mijn vrouw: “Van Dijck, ge doet aan politiek zoveel als
ge wilt, maar ge gaat nooit in het bestuur van de voetbal.” Ik heb mij daar altijd aan
gehouden. Jij niet, hé, Johan? In elk geval: zij had toen al door dat politiek een wandeling
door het park was in vergelijking met dat voetbalwereldje.

Wat nu in Antwerpen is gebeurd, of misschien nog gebeurt, valt op. Dat staat ‘in the picture’.
Het gaat over topclubs in een grote stad. Maar eigenlijk gebeurt dit bijna constant. Kijk maar
naar wat er de laatste tien jaar in de Kempen is gebeurd. We spreken over Verbroedering
Geel, dat straks naar tweede klasse terugkeert. Twaalf jaar geleden hebben zij Herentals
opgeslorpt omwille van het stamnummer van Herentals. Niemand weet dat nog. Blijkbaar is
een stamnummer iets heel waardevols, dat heeft zelfs een financiële kant. Drie jaar geleden
was het geld weer op. Dan hebben ze Verbroedering Meerhout opgeslorpt. Dan werd dat
Verbroedering Geel-Meerhout. Nu zijn ze in Geel heel fier, want het wordt opnieuw
Verbroedering Geel. Hallo, waar zitten de mensen van Herentals? Waar zitten de mensen van
Meerhout? Allemaal terug naar af. Waar zijn de mooie plannen van in het begin? Men ging
ze met bussen aanvoeren! Ja, ze staan in rijen aan te schuiven. In Mol gebeurt hetzelfde: Mol
slorpt Wezel op. Ik weet niet of jullie Wezel nog kennen. Die hebben ooit nog in tweede
klasse gespeeld. Maar Mol is weg. En waar zit Mol? Mol zit nu in het verhaal Lommel. En
wat is Lommel? Dat is ex-Overpelt! Je ziet dat overal gebeuren. Zo zal elke regio zijn verhaal
hebben. Dan kun je je inderdaad afvragen, mijnheer Sauwens, waar hier de supporter staat.
Waar groten kleinen opslorpen, kun je je afvragen wie de grote is en wie de kleine.

Ik heb anderzijds ook heel veel begrip voor het feit dat men in Antwerpen voor een uitdaging
staat. Er is daar een voetbalstadion. Sommige clubs zijn op zoek naar een degelijk
voetbalstadion. Hier gebeurt het omgekeerde. Hier is er een voetbalstadion dat aan heel wat
normen voldoet. (Opmerkingen van de heer Wim Wienen)

De stad heeft daar een stadion dat leeg komt te staan. Ik begrijp dat mensen die in die stad en
in die gemeenschap verantwoordelijkheid dragen dat met wat angst bekijken.

De ultieme vraag blijft natuurlijk hoe wij vanuit de overheid een aantal zaken mee kunnen
bepalen en opleggen. Hoe kunnen wij voor een management zorgen? De rol van de
supporters is heel belangrijk. Vergeet echter niet dat ze in Spanje voor miljarden schulden
hebben, ondanks hun tienduizenden socio’s. Maar als je werkt met 40.000 tot zelfs 90.000
abonnementen, dat is wel van een andere orde dan de betrokkenheid van de supporters bij
ons. Beerschot wordt nu Wilrijk. We spreken daar over duizend abonnees, het zullen er
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ondertussen misschien meer zijn. Voor een eerste provincialer is dat ‘wauw!’, maar ik wil
maar zeggen: dat zijn toch andere normen.

Wat nu de topclubs en de semisplitsing van de voetbalfederatie betreft, mijnheer Wienen: wij
zijn zeer tevreden dat tot op zeker niveau die splitsing al een feit is. Van mij mag het verder
gaan. Op wat al gesplitst is – de jeugd – kunnen we al ingrijpen. Voor de eerste elftallen van
eerste en tweede nationale hebben wij geen tools om in te grijpen. Ofwel zou je het via een
omweg moeten doen, via de jeugdwerking van de eerste- en tweedeklassers. Maar daar ligt
vooral een rol weggelegd voor de Voetbalfederatie. Zij moet voor wat dat betreft een aantal
parameters vooropstellen. Ik weet dat er clubleiders zijn, ook in eerste en tweede nationale,
die heel doelbewust niet alleen nationaal voetbal aanbieden, maar ook provinciaal en
gewestelijk organiseren. Zij doen dat enkel omwille van hun sociale functie. Een club die
zichzelf en vooral zijn lokale inbedding respecteert, doet dat en verbreedt zo zijn aanhang.

Minister, ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoorden. Ik onderschrijf ten volle dat hier
in maatschappelijk opzicht serieus wat misloopt. Dat is niet alleen nu zo, deze zaak is al
langer aan de orde. Ik zoek samen met jullie naar oplossingen, waarbij we wat we allemaal
voor een deel afwijzen, indien mogelijk decretaal kunnen regelen.

De heer Bart Caron: Mijnheer Sauwens, uw vraag is terecht. We stonden vorige week
trouwens samen op het spreekgestoelte in de plenaire zitting om dezelfde ergernis en ook
onmacht die we hadden met betrekking tot de voetballerij uit te schreeuwen. Het is een
bedrijfssector waar heel veel geld in omgaat. Als ik dezer dagen lees hoe groot de transfer-
sommen zijn voor spelers als Neymar, dan vraag ik mij af waarmee we in deze samenleving
in godsnaam bezig zijn. Ik geef toe dat ik graag ploegen zie als Real Madrid, Barcelona,
Chelsea of Manchester United. Dat is toch nog iets anders dan het modale eersteklassevoetbal
in België. Ik heb het nu over de voetbalkwaliteiten zelf. Er gaat zoveel groot geld in om dat je
hier de indruk krijgt van een oneigenlijk bestaan. Mijnheer Van Dijck, kijk maar naar de
schulden van die Spaanse clubs met hun socio’s, die dan bij banken aankloppen om geld te
lenen en die zo mee Spanje de dieperik in duwen, waar wij dan via de Europese Unie de put
moeten helpen delgen. Wat een bizarre wereld is het toch bij momenten!

Het gaat hier niet over clubliefde, maar over de hele businessexploitatie. Er ontstaat een vorm
van oneigenlijkheid waarbij ik mij als modale, gewone burger, en met mijn ideologische
achtergrond, zeer ambetant voel. We kunnen dat niet controleren, dat besef ik ook wel. Maar
we moeten dat grote geld toch ergens tot een menselijke schaal kunnen terugbrengen. Zeker
als het gaat om betrokkenheid, clubliefde, supporters, identificatie. Het zijn toch belangrijke
elementen van onze cultuur en van onze Europese cultuur, mijnheer Van Dijck. Het
veldvoetbal is bij uitstek een Europese sport. Het is een deel van ons leefpatroon. Denk aan
de sfeer rond de Rode Duivels dezer dagen. Dat geeft een soort van ambiance. Hoe weinig
belgicistisch sommigen onder ons ook zijn, op dat ene moment zijn we toch eventjes
betrokken partij. Dat doet deugd, dat onderstreept de emotionele kant van die sport.

De heer Kris Van Dijck: Ik ben voor de Rode Duivels omdat ik er geen andere heb.

De heer Bart Caron: Ik wil even terugkeren naar de clubs. Overigens, voor wie geen stadion
vindt: bij ons in de buurt, in Harelbeke, staat een stadion dat een eersteklassenlicentie zou
kunnen krijgen. Indertijd heeft de toenmalige burgemeester, die ook clubvoorzitter was, de
club naar grote hoogte gebracht. Momenteel spelen ze in eerste provinciale. De betrokken
persoon is enkele maanden geleden gestorven. Het illustreert een soort tristesse die ook in de
voetballerij aanwezig is: niet alleen de grote hoogten, maar ook de diepe dalen en de ellende.

Ik ben er voorstander van om één mooi stadion te bouwen tussen Kortrijk en Waregem,
waarbij die twee grote clubs uit onze streek infrastructuur met elkaar kunnen delen. Als ze dat
al zouden doen, zou dat een fantastische stap vooruit zijn. Gedeelde infrastructuur moet mijns
inziens niet noodzakelijk de clubliefde ondermijnen. Ze hoeven van mij niet te fuseren, zoals
de heer Decuyper dat graag wil forceren in West-Vlaanderen.
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Ik wil maar zeggen dat er mogelijkheden zijn om ook op een andere manier een zeker
professionalisme in de sport te krijgen, zonder dat we in de val moeten trappen dat het nu
eenmaal economie en bedrijfsaanpak is. Overheden kunnen via infrastructuurbeleid,
toegankelijkheid en andere randvoorwaarden wel degelijk een impact hebben op het
clubgebeuren en de clubontwikkelingen.

Ik kijk soms ook met verbazing naar de verhouding tussen SV Zulte Waregem en de stad
Waregem. Hoe zij met elkaar omgaan rond dat Regenboogstadion, daar zou ook een frissere
wind doorheen mogen waaien. Maar goed, wat gebeurd is, is gebeurd. Voor de club en de
mensen daar is het niet zo eenvoudig.

Het is economie en het ontsnapt ons beleidsmatig grotendeels. Dat is het punt. We kunnen
daar vanuit de Vlaamse bevoegdheden meestal niet meteen iets mee aan, en dat betreur ik. Ik
wil de suggestie van collega Sauwens om de supporters op een of andere manier een
blokkeringsminderheid te geven in het beleid van de club, heel hard ondersteunen. Zo zouden
gekke verhalen als in Oostende en Waregem niet meer kunnen.

Ik zeg niet dat stamnummers nooit verkocht kunnen worden. Moeskroen heeft Péruwelz
gekocht, en speelde daardoor dit jaar alweer de eindronde in tweede klasse. Dat is trouwens
nog een eersteklassenstadion, collega’s. Ook in Rijsel staan fantastische stadions, waar je
zonder enig probleem de Champions League kunt ontvangen. Dat is twintig minuten met de
trein vanuit Kortrijk. We moeten dus misschien ook eens grensoverschrijdend durven te
denken. (Opmerkingen)

Dat ene jaar dat Moeskroen Europees speelde, hebben ze trouwens in het stadion van Rijsel
gespeeld. (Opmerkingen)

Ik had het dus over een belangrijke inbreng van de supporters, met een sleutel daaraan
verbonden – het socio-verhaal op zijn Vlaams. Helaas moeten we daarvoor weer naar de
federale overheid kijken om dat te bewerkstelligen.

Tot slot verwijs ik nog naar het belang van het jeugdvoetbal. De collega’s hebben het al
aangehaald, en ik ondersteun dat ten volle. Daar hebt u overigens ook een stuk van de sleutel
in handen, minister.

In de vorige plenaire vergadering heb ik aan minister Bourgeois gevraagd dat de minister van
Sport, hoe onmachtig hij bevoegdheidsgewijs ook is in dit dossier, daar toch een verklaring
over zou afleggen. Het morele gezag van een minister van Sport vanuit Vlaanderen vind ik
niet te onderschatten. Wij hebben ten minste de exclusieve bevoegdheid van Sport, al hebben
we niet de randbevoegdheden. Ik vind dat u daarover een verklaring moet uitsturen, minister.
Toon eens dat u het sporthart op de juiste plaats hebt. Ik weet dat u dat hebt, maar laat het
eens merken.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Collega’s, ik heb dit allemaal al eens gezegd, in het
radioprogramma Peeters & Partners, maar dat was misschien nogal vroeg, van 7 tot 9 uur op
een zaterdagochtend, dan is niet iedereen wakker. (Opmerkingen)

Ik kan overigens nog meegeven dat de LA Lakers van Detroit naar Minneapolis zijn verhuisd,
en dan naar Los Angeles. Dat heb ik even laten opzoeken. Ik wil niet de pretentie hebben dat
ik dat wist. (Opmerkingen. Gelach)

Collega’s, ik zal eerst antwoorden op de verschillende vragen, en daarna ook mijn
persoonlijke mening geven over een aantal zaken, vanuit mijn supportershart.

Zoals minister Bourgeois al heeft gezegd, was ik niet betrokken bij de verhuisverhalen die in
de media de ronde hebben gedaan, noch bij Zulte Waregem, noch bij Oostende. Ik heb soms
wel wat informatie terzijde doorgespeeld gekregen, maar zonder op de hoogte te zijn van de
details. Voor zover ik het begrepen heb, ging het veeleer over de verkoop van een
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stamnummer, maar is het anders naar voren gekomen. Het ging ook over al dan niet
internationaal voetbal spelen op het Kiel. Voor de rest heb ik veel meer informatie uit de pers
vernomen dan dat ik zelf informatie heb gekregen. Ik was dus helemaal niet op de hoogte van
de details en was zeker niet betrokken.

Mijnheer Sauwens, er zijn in het verleden twee engagementen genomen ten aanzien van
Antwerpen. Voor zover ik weet, zijn die nog altijd staande, maar waren die hierbij niet
betrokken. Er was een engagement van de regering-Peeters I rond het ter beschikking stellen
en ontsluiten van Petroleum-Zuid. Als ik mij niet vergis, is 65 procent van die grond in
handen van het Vlaamse Gewest. Er is daaromtrent een akkoord gesloten tussen het
toenmalige schepencollege en de regering-Peeters I.

Ik kan overigens al wat meer vertellen over PMV en het voetbaldossier, mijnheer Gysbrechts.
Ik heb intussen wat meer details met betrekking tot de installatie van het instrument. De
aanmelding bij de Europese Commissie had moeten gebeuren begin 2009, maar die is niet
gebeurd. Ten tweede hebben wij wél een reactie gegeven op het eerste rapport van de
auditeur. U vroeg gisteren in de plenaire vergadering waarom er niet gereageerd was, maar
dat is dus wel gebeurd. (Opmerkingen)

Collega’s, hebben wij als Vlaamse overheid rechtstreeks veel te zeggen in dit dossier? Het
antwoord op die vraag is neen. Het is een bevoegdheid van de Koninklijke Belgische Voetbal-
bond om de spelregels rond voetbal en de organisatie van de nationale competitie te bepalen.

Soms hebben we het over de interne huishouding van een bedrijf, collega’s. Zeker in eerste
klasse moeten we in sommige gevallen niet meer spreken over clubs, maar over bedrijven.
Maar ik ben het wel eens met wat collega Sauwens zei over de lokale inbedding. Ik zie
daarbij drie elementen die heel belangrijk zijn: de supporters, de jeugdwerking en de sociale
verwevenheid, de sociale rol die clubs kunnen en moeten opnemen. Op die twee laatste – de
jeugd en de sociale verwevenheid – kan ik wel wat doen. En dat doen we ook heel duidelijk,
als ik kijk naar de subsidie die wij rechtstreeks en onrechtstreeks aan clubs geven voor de
jeugdwerking en zo meer.

De Vlaamse Voetbalfederatie is ook nog bezig met die opleiding van jongeren. Dat groeit
heel traag. Men kan daar ook met vuile voeten door gaan, maar dat lijkt me niet zinvol. Men
moet daar een draagvlak voor creëren. We hebben wel een invloed op de jeugd-
reglementering. Deze zaken verlopen in de juiste richting.

Ik wil het nog even hebben over Open Stadion. Daarbij is er bij eerste- en tweedeklasseclubs
een wisselwerking tussen de maatschappij en diegenen die het wat moeilijker hebben in de
maatschappij. Ik denk in Mechelen aan de gevangenis, in Brugge aan jongeren in
kansarmoede enzovoort. Die lokale sociale verwevenheid is voor mij heel belangrijk.

Tot slot vind ik het idee om de mogelijkheid te creëren om de supporters via
aandeelhouderschap meer te betrekken, een verder onderzoek zeker waard. Of dat moet
gebeuren via een vast percentage of een verplichting, weet ik nog niet. We moeten deze
mogelijkheid verder onderzoeken en daar een breder debat over voeren. Op wetgevend vlak
kan ik niet veel doen. Dat zou ingrijpen zijn op de vennootschapswetgeving, en dat is federale
materie. Als ik echter de steun krijg van deze commissie, wil ik daar wel een gesprek over
voeren met de KVBV en met de federale collega’s.

Dit is een materie die emoties losmaakt. De betrokkenheid is altijd heel groot. Iedereen kent
wel ergens iemand die voetbalt. De emoties die naar boven komen, maken dat iedereen daar
wel iets voor wil doen. Ook ik wil mijn steentje bijdragen en nagaan op welke manier de vier
elementen aan bod kunnen komen. Als men die miskent, dan kunnen veel zaken niet
gebeuren.

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord.



Commissievergadering nr. C226 – CUL30 (2012-2013) – 6 juni 2013 15

De heer Johan Sauwens: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik wil ook ingaan op uw
suggestie, met steun van deze commissie. Ik wil ook een motie aankondigen ter
ondersteuning van uw suggestie. Ik denk wel dat er een aantal wettelijke mogelijkheden zijn,
maar die moeten worden onderzocht. Misschien kunnen we in de motie suggereren dat u op
korte termijn een onderzoek start.

Verder kunnen we ons licht opsteken in het buitenland. Ik heb er geen enkel probleem mee
dat ministers naar het buitenland gaan, integendeel. Ook als commissie kunnen wij in
Duitsland en Groot-Brittannië gaan kijken op welke leest de clubs daar zijn geschoeid.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Minister, het is cruciaal dat die vier elementen in evenwicht zijn met
elkaar. Het is het onevenwicht tussen die vier elementen dat nu voor problemen zorgt. Ik
ondersteun dat u een en ander zult onderzoeken en bekijken. Ik stel wel voor dat u dat in zijn
geheel doet. Zo kunt u nagaan wat er nodig is op federaal wetgevend vlak en op decretaal
vlak. Iedereen blijft een beetje voorzichtig: wat kan en mag de minister doen? Ik geloof nog
altijd, en dat is ook een van de redenen waarom ik in de politiek ben gegaan, in het primaat
van de politiek. Iedereen is daar een beetje benauwd van geworden. Als politici mogen wij
binnen de regels van de democratie best wel bepaalde zaken sturen. We moeten niet te veel
schrikken om een bepaalde richting uit te zetten. Ik heb dat ook al gezegd in de commissie
Media naar aanleiding van het voorstel van decreet over signaalintegriteit. Op den duur zijn
we bang van onze eigen schaduw en dat kan niet de bedoeling zijn in de politiek.

U hebt ook mijn steun, minister. Het is wel belangrijk dat nog eens wordt gekeken naar de
parameters voor het verlenen van subsidies aan clubs, gelet op de problemen die ik daarnet
heb geschetst.

Ik zal ook een motie indienen. Ik vermoed immers dat door eerder gemaakte afspraken, 25
jaar geleden, het niet mogelijk zal zijn om de meerderheidsmotie mee te ondertekenen.

De heer Bart Caron: Minister, het gaat over engagementen. Als lid van de oppositie kan ik
het engagement in dit dossier ondersteunen. Ik sluit me aan bij de heer Sauwens. We hebben
hier een kamerbrede consensus over het feit dat er iets moet gebeuren. U wordt daarvoor als
zendeling uitgestuurd naar de sportbonden, de Voetbalbond en uw federale collega’s die bij
deze materies betrokken zijn.

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Minister, u hebt gisteren verwezen naar het arrest van de Raad
van State. Er is ook gezegd dat er wel een verzoek tot voorzetting was ingediend. Ik lees
echter letterlijk in het vonnis dat de verwerende partij geen verzoek tot voortzetting van de
procedure heeft ingediend.

Minister Philippe Muyters: Ik heb het antwoord bij me.

De voorzitter: Ik denk dat er iets aan de hand is met de postbus van de Raad van State.

De interpellatie is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Ulla Werbrouck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het
reglement voor de subsidiëring van investeringen in of renovatie van kleinschalige
sportinfrastructuur van lokale overheden
- 1598 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.




