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individu. Dat is echt geen manier van werken. Dat is niet juist. Dat past niet bij de
procedures.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Minister, u mag het me niet kwalijk nemen dat ik een naam noem
die al publiek gemaakt is.

Minister Philippe Muyters: Ik heb u niets verweten.

De heer Johan Deckmyn: Ik voel me ook niet aangesproken, maar het mag wel duidelijk
zijn.

Ik hoop inderdaad dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats komt. Het was mijn
bedoeling om een politiek punt te maken.

Mijnheer De Ro, dank u voor uw inbreng. U bevestigt het bestaan van politieke deals omtrent
de benoeming van ambtenaren, zowel hier als in de Kamer. Mijnheer Van Dijck, u probeert
de kwadratuur van de cirkel uit te leggen. Dit klinkt bijzonder ongeloofwaardig, hoor. Het
kan slechter, ja dat klopt. Dat is een vaak gebruikt excuus.

Ik zal u een ander voorbeeld geven, minister. Uw kabinetschef van Ruimtelijke Ordening,
minister, is ook benoemd voor de raad van bestuur van t-groep. Zijn expertise is Ruimtelijke
Ordening, maar hij zit bij t-groep. Die expertise heeft niet veel te maken met de arbeidsmarkt.
Mijnheer Van Dijck, probeer alstublieft niet de politieke maagd uit te hangen, dat bent u
allang niet meer.

Minister Philippe Muyters: U hebt het over mijn kabinetschef van Ruimtelijke Ordening.
Dat de Vlaamse overheid iemand uit een kabinet aantrekt voor een bestuursmandaat is nog
wel iets heel anders dan een permanent mandaat in de administratie. De competenties en
talenten van de persoon in kwestie liggen in beide functies heel hoog.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister, ik dank u voor het antwoord.

De voorzitter: De interpellaties zijn afgehandeld.

– De heer Philippe De Coene, voorzitter, treedt als voorzitter op.

■ 

Interpellatie van mevrouw Ulla Werbrouck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
eenloketfunctie topsport binnen Bloso
- 117 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Voorzitter, minister, collega’s, in 2009 kondigde de toenmalige
minister van Sport Anciaux aan dat hij een vzw Vlaams Huis voor de Topsport in het leven
wou roepen. Dit huis zou alle topsportexpertise verzamelen. Dit Huis voor de Topsport zou in
handen komen van de toenmalige topsportmanager de heer Van Aken, maar dit huis is een
stille dood gestorven.

In het huidige Vlaamse regeerakkoord werd dan eindelijk een knoop doorgehakt inzake
topsportbeleid. “Alles moet in dienst staan van de topsport. Er komt één topsportloket onder
de vleugels van het Bloso met duidelijke afspraken: geen parallelle subsidies of andere
structuren meer.” Minister, dit waren uw woorden op 31 december 2009, en met dit ene loket
wenste u de versnippering van topsportmiddelen en -initiatieven op het vlak van topsport
tegen te gaan.

Ook in het regeerakkoord 2009-2014 stelde u specifiek met betrekking tot het Vlaams
topsportbeleid het volgende: “Voor het topsportbeleid wordt binnen BLOSO gewerkt aan één
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Vlaams loket voor de topsport en de topsportatleten.” Naast de passage in het Vlaamse
regeerakkoord besteedde u nog eens aandacht aan de eenloketfunctie topsport in onder andere
de beleidsbrief Sport 2011-2012. Hierin schreef u het volgende: “Teneinde de bestuurlijke en
budgettaire eenmaking van het Vlaamse topsportbeleid gaandeweg te realiseren, heeft deze
Vlaamse Regering geopteerd voor één Vlaams topsportloket bij Bloso.”

Minister, welke maatregelen hebt u sinds het begin van de legislatuur genomen om dat
eenloket topsport Bloso te verwezenlijken?

In het begin van de legislatuur werd ongeveer 1 miljoen euro overgeheveld van het
departement Cultuur, Sport, Jeugd en Media (CSJM) naar Bloso, specifiek in functie van het
eenloket topsport. In 2013 zal er nog 1 miljoen euro worden overgeheveld van het
departement naar de werkingsmiddelen topsport. Dit zijn specifiek middelen rond topsport en
wetenschap. Dan zijn er nog de werkingsbudgetten van 2012. Het is hier wel belangrijk om te
weten dat het exclusief de Vlaamse wielerploegen, Atletiek Vlaanderen, niet-decretale
subsidies topsportevenementen en kredieten beleidsondersteunend onderzoek en kredieten
topsportcommunicatie gaat, want die zitten nog altijd bij het departement.

Het eenloket topsport is dus nog niet gerealiseerd, en we weten dat het departement ook een
belangrijke speler is in dat topsportlandschap.

Deze projecten en deze middelen worden nog steeds beheerd en uitgevoerd door het team
topsport van het departement CJSM. Bij de begrotingscontrole 2 in 2012 werd een goeie 15
miljoen euro aan topsportmiddelen toevertrouwd aan Bloso en een kleine 6 miljoen euro aan
het departement. Procentueel betreft het respectievelijk 72,27 procent voor Bloso en 27,73
procent van de Vlaamse topsportmiddelen die nog altijd door het departement worden
beheerd. Bij de begrotingscontrole 2013 werd er 14.658.000 euro aan topsportmiddelen
toevertrouwd aan Bloso en een kleine 6 miljoen euro aan het departement. Procentueel is het
respectievelijk 71,23 procent en 28,77 procent.

In de documenten van de begrotingscontrole 2013 wordt de verschuiving van middelen van 1
miljoen euro wel aangegeven. Deze verschuiving gebeurt echter buiten de begrotingscontrole.
Op basis van deze verschuiving is de verdeling van de middelen nog altijd 76,09 procent naar
Bloso en 23,91 procent naar het departement.

Bij uw aanstelling stelde u dat het gedaan moest zijn met de bestaande versnippering van
topsportmiddelen tussen de verschillende structuren en agentschappen, en daarom moest
Bloso de eenloketfunctie topsport op zich nemen. Uit de antwoorden op mijn schriftelijke
vragen leid ik echter af dat er op Vlaams niveau nog steeds een versnippering van middelen
bestaat tussen Bloso en het departement. Het departement is bijvoorbeeld nog altijd
verantwoordelijk voor één vierde van het Vlaamse topsportbudget. Via de begrotingscontrole
2013 gaat het over 24 procent, wanneer we de verschuiving van die topsportmiddelen
aangaande wetenschappelijk onderzoek al meerekenen.

Minister, ik vind het dusdanig onlogisch dat u zegt dat u streeft naar een bestuurlijke als
budgettaire eenmaking van het Vlaamse topsportbeleid binnen Bloso, maar dat u
tegelijkertijd niet de daad bij het woord voegt. U kunt dan wel stellen dat voor u dat ene loket
topsport bij Bloso gerealiseerd is, maar ook de Vlaamse Sportraad is van mening dat het niet
waar is. In hun advies met betrekking tot het Topsportactieplan Vlaanderen III stelde de
Vlaamse Sportraad namelijk het volgende: “De eenloketfunctie ligt binnen handbereik. Er is
ook een draagvlak voor. Alle betrokkenen zijn geraadpleegd. In de vorige olympiade werden
betekenisvolle stappen gezet. Maar op het niveau van evenementen en ploegsporten, liggen er
nog heel wat taken verspreid. Bij het Departement bijvoorbeeld, zoals de Vlaamse
Wielerploegen en Atletiek Vlaanderen. Dat is historisch zo gegroeid. De Vlaamse Sportraad
pleit voor de realisatie van de eenloketfunctie tegen uiterlijk 2016.”

Ook Carla Galle geeft mij gelijk. Ondertussen is zij ex-administrateur-generaal van Bloso, en
zij stelde onlangs nog het volgende: “Anciaux’ erfenis kwelt ons nog steeds. Binnen BLOSO
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bedraagt het budget voor topsport 16 miljoen euro. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat er
nog steeds vijf miljoen euro bij het departement cultuur zit, waarmee onder meer Atletiek
Vlaanderen en Wielerploeg Vlaanderen gesubsidieerd worden. Dan kregen we eens extra
geld, werd dat gebruikt om zo’n parallel circuit te creëren. Nochtans zit op het departement
van cultuur niemand die zich met sport en zeker niet met topsport bezighoudt.”

Minister, ik heb hierover volgende vragen. Uzelf stelt dat de eenloketfunctie topsport binnen
Bloso volledig gerealiseerd werd omdat het voor iedereen duidelijk is waar men voor
topsport terechtkan. De Vlaamse Sportraad stelt echter duidelijk dat de eenloketfunctie
binnen handbereik is maar nog niet gerealiseerd is. Hoe reageert u op die tegenstelling tussen
uw uitspraak en de uitspraak van de Vlaamse Sportraad en van Carla Galle?

U stelde in het verleden dat u een budgettaire en bestuurlijke eenmaking van het Vlaamse
topsportbeleid binnen Bloso wilde realiseren. Waarom brengt u het overblijvende gedeelte
van de topsportmiddelen vanuit het departement dan niet eenvoudigweg over naar Bloso?
Zijn er specifieke redenen, dan zou ik graag weten welke redenen u tegenhouden om deze
stap te zetten. U moet niet zeggen dat het historisch is gegroeid, u kunt wel beslissingen
nemen.

Zult u ervoor zorgen dat dat ene loket topsport gerealiseerd wordt voor het einde van de
lopende legislatuur, zoals overeengekomen in het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014?

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Voorzitter, ik vind het een zeer interessante vraag van collega
Werbrouck. De vraag is ruim uitgeschreven, en daarom zal ik zeer kort zijn, want alles staat
al in de vraag genoteerd.

Minister, de collega verwijst naar de beleidsbrief Sport 2011-2012. Ik ben ook eens gaan
kijken naar de beleidsbrief 2010-2011. Ook daar stond al in dat de eenloketfunctie door Bloso
wordt uitgeoefend.

Ik vind het bijzonder interessant om te kijken wat uw antwoord zal zijn, omdat er inderdaad
toch tegenspraak is. U stelt heel duidelijk dat ze er is, maar er zijn andere bronnen die dat
betwisten. De collega heeft het ruim uit de doeken gedaan, dus ik ben heel benieuwd naar uw
antwoord.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Ik wil toch iets zeggen over dit punt, zij het niet over de technische
aspecten, want die komen straks wel aan bod.

Ik vind het principe correct dat beleidsvoorbereiding werk is voor het departement. Het citaat
van administrateur-generaal Galle geeft de indruk dat het departement alleen maar met
cultuur bezig is, maar het is wel het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Dat is
natuurlijk ook handig. Zij kent ook iets van politiek. Dat weten we natuurlijk ook. De toon
werd dus gezet. Het principe is dat beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering worden
gescheiden. De vraag die hier rijst, is welk aspect van het topsportbeleid beleidsvoorbereiding
is, en welk aspect uitvoering. Zo zou er in principe moeten worden verdeeld. Dat delen we
met velen, denk ik, al heb ik drie weken geleden dat principe nog eens gefileerd in de
commissie Binnenlands Bestuur, maar dat is een andere discussie. In andere landen die een
voorbeeld zijn geweest voor ons, zoals Nederland, heeft men dat principe van die strakke
scheiding ondertussen al lang weer verlaten. De heer De Ro weet dat heel goed, aangezien hij
leidend ambtenaar is geweest. Maar goed, volgens dat principe is de Vlaamse administratie
uitgebouwd. Tot nader order is dat een goed principe.

Er is het regeerakkoord. Je hebt de gedrukte bladzijden en de Atoma-bladzijden, als ik dat zo
mag uitdrukken. Dat is het regeerakkoord dat niet is gedrukt. Minister, ik meen te weten dat
er op de achtergrond een sterke strijd heeft gewoed, en dat vooral tussen sp.a en de N-VA.
Sommigen vonden dat Bloso alles qua sport, zowel qua voorbereiding als qua uitvoering
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moest doen, dat dit alles moest kunnen gebeuren binnen de muren van het toenmalige
gebouw in de Zandstraat. Anderen vonden het beter die macht van Bloso niet te groot te
maken en wilden dus delen bij het departement onderbrengen. Ik fileer dit: ik vind dat dit ook
eens mag, in het laatste jaar van de legislatuur. Het regeerakkoord ging uit van een
samenhang. Eigenlijk werd er wel doorgebouwd op dat principe, al maakt men het
onderscheid niet tussen voorbereiding en uitvoering. Eerlijk gezegd, ik meen dat u ook niet
zo gelukkig bent met wat toen in het regeerakkoord is gezet. U hoeft daar niet op te
antwoorden. U bent echter minister en moet dat regeerakkoord uitvoeren. Ik neem aan dat u
over dat onderdeel zelfs niet persoonlijk mee hebt onderhandeld.

De realiteit is natuurlijk dat in de politiek elkeen zijn invloedssfeer wil hebben. Het
wielrennen en de atletiek bevonden zich in de invloedssfeer van weer een andere partij en
men wou ook daar iets in de pap te brokken hebben. Ik verwijs naar de rol ter zake van uw
voorganger, voormalig minister Anciaux. Eerlijk gezegd, ik zie hem graag, dat weet u, maar
ik zou die rol niet overdrijven. Wat vandaag in het regeerakkoord staat, heeft immers weinig
te maken met de vorige periode. Dat durf ik hardop te zeggen.

Weet u, heel die visie op de topsportmanager of wie dat uitvoert, dat is ook een politieke
afrekening geweest aan de andere kant, waarbij dan bijvoorbeeld sp.a in het zand heeft
moeten bijten. Ik weet dat ik politiek aan het fileren ben. Deze vraag van mevrouw
Werbrouck is een heel goede vraag, maar tegelijk is het eigenlijk een vraag met vier
onderlagen. Er is sprake van onderliggende dingen die niet worden gevraagd en waar het echt
om gaat. Het spijt me dat ik het zo moet zeggen. Naar aanleiding van de interpellatie van
daarnet ging het over politiek ‘wheelen en dealen’. Mijnheer Deckmyn, dit beleid is nu eens
een voorbeeld van dit wheelen en dealen: delen van het beleidsveld worden verdeeld tussen
de invloedssferen van politieke partijen. Dat is wat hier echt gaande is geweest, al die jaren,
tot op vandaag. Met een nieuwe leidend ambtenaar, en straks verkiezingen en een nieuw
regeerakkoord, zal dat alles misschien eens worden opgehelderd en opgelost. Dat is immers
echt de werkelijkheid. Ik erken ook dat de politiek haar eigen kwalen, haar geschiedenissen
en kleine kanten heeft, maar ik hoop wel dat we in de toekomst een goed beleid hebben.

Minister, een goed beleid betekent niet noodzakelijk dat alles in handen van Bloso moet zijn.
Men kan daar toch ook afspraken over maken. In veel andere sectoren wordt gewerkt met
steunpunten, met onderzoeks- en expertisecentra, net omdat het altijd interessant is om de
diverse dimensies van een beleidsveld – uitvoering, expertiseopbouw, wetenschappelijk
onderzoek – wat te scheiden en ze bewust met elkaar te laten interfereren. Dat levert immers
een meerwaarde voor het beleid op.

Laten we dus niet een alomvattend denkkader maken, een soort evangelie. Dat is het immers
niet. Ik wil dat wel relativeren.

Minister, wat er nu is gebeurd, heeft een en ander niet geschaad wat de sportpraktijk betreft,
maar we moeten natuurlijk wel eens nadenken over de kerntaken van de Vlaamse overheid.
Moeten we apart een wielerploeg sponsoren of niet? Ik doe nu even geen uitspraak. Ik vind
dat de wielerploeg op zich wel een aantal verdiensten heeft, net als Atletiek Vlaanderen. De
vraag is of die verdiensten niet op een andere manier kunnen worden gehonoreerd en,
overigens, of die verdiensten ook niet in andere sporttakken kunnen worden opgebouwd. Ik
ben zeer kritisch geweest over een aantal dingen, maar dezer dagen staat de krant wel vol van
al die successen in het hockey, het volleybal, het basketbal enzovoort. Dan denk ik toch: kijk
eens aan, ondanks al het politieke gedonder dat we samen veroorzaken, leveren een aantal
mensen toch heel degelijk werk. Dit kan immers toch ook niet toevallig zijn. Het komt er dus
op aan om op een wijze manier krachten te bundelen, niet noodzakelijk in één structuur, maar
in een soort complementair denken dat de sportsector kan activeren, de kwaliteit kan doen
toenemen, het niveau kan verhogen, zowel van de breedtesport als van de topsport. Met de
topsport is dat uiteindelijk toch behoorlijk gelukt. Enerzijds ben ik kritisch. De komende
jaren moeten we schoon schip maken, als ik het zo mag zeggen. Anderzijds mogen we onze
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kwaliteiten niet allemaal weggooien. Het is merkwaardig dat er net bij atletiek en de
wielersport het minst sprake is van nieuw, jong, aanstormend talent van topniveau,
uitzonderingen buiten beschouwing latend, als die al niet bij een Waalse federatie zijn
aangesloten. Dat doet echter niet ter zake. Het is net in de andere sporten dat we blijkbaar een
doorbraak bereiken. Ik vind die van het volleybal zeer opvallend en interessant.

Tot zover een aantal politieke beschouwingen. We bevinden ons hier immers in een politiek
forum. Politiek gezien kan een en ander netter en beter. Ook organisatorisch kan er beter
worden gestructureerd. Vaak zijn de verdiensten van mensen in die structuren ten bate van de
sportsector echter ook groot. Dat zorgt ook voor resultaten. Ik wil ook die positieve kant
benadrukken. Het is niet omdat er iets beter kan qua structuur, wat hier het geval is, dat men
sportief altijd zal falen. Dat is een nuance.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Voorzitter, ik ben blij dat de heer Caron nog maar eens bevestigt
dat die politieke deals nog steeds voorkomen, op sommige echelons meer dan op andere. Dat
is een praktijk die me niet gezond lijkt. Mijn partij blijft die afkeuren.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Caron, eerst wil ik reageren op enkele van uw punten,
alvorens in te gaan op de interpellatie van mevrouw Werbrouck. Wat de onderhandelingen
betreft: voor alle duidelijkheid, ik had toen een heel andere baan, ik heb niet onderhandeld. Ik
sta echter uiteraard achter alle resultaten van die onderhandelingen. Ik ben toegetreden tot de
regering met de bedoeling het regeerakkoord uit te voeren.

Uiteraard hebben wij ook een steunpunt. Het onderscheid waarover u het had, is altijd een
heel moeilijk onderscheid om te maken. Ik noem maar iets: als ik me niet vergis, is het
Topsportactieplan III volledig door Bloso voorbereid. Als ik me niet vergis, is dat nochtans
beleidsvoorbereidend, maar je moet dat toch doen met mensen die de expertise hebben om
dat te kunnen doen.

Ik ben het ook niet eens met uw stelling dat de resultaten van wie bij Bloso zit, beter zijn dan
die van diegenen bij de anderen. Kijk maar naar de Vlaamse renners die het vandaag goed
doen: de meesten hebben ooit bij Topsport Vlaanderen gereden. Kijk naar de tienkamp:
Thomas Van Der Plaetsen is iemand die ook zijn kansen heeft gekregen via de ploeg van
Atletiek Vlaanderen. Dat wou ik toch stellen, voor alle duidelijkheid.

Mevrouw Galle werd hier vernoemd. Ik wil één ding duidelijk stellen: ik deel haar
minachting niet. Het is duidelijk dat ze een persoonlijke mening heeft geuit, nadat ze met
pensioen was gegaan. Dat is hier ook gezegd. Het is niet zo dat 5 miljoen euro zich bij het
‘Departement Cultuur’ bevindt. Ik deel die minachting niet. Ik deel evenmin de minachting
waarmee mevrouw Galle heeft beweerd dat daar niemand zit die zich met topsport of met
sport bezighoudt. Wat mij betreft, is die uitspraak er zwaar over. De aangehaalde middelen
worden door de afdeling Sportbeleid van het departement CJSM beheerd. Ik wil hier zeer
duidelijk stellen dat daar wel degelijk competente sportbeleidsmedewerkers werken.

Ik vind absoluut niet dat mijn uitspraken tegengesteld zijn aan de stelling van de Vlaamse
Sportraad. Wat de buitenwereld betreft, is er volgens mij maar een front office voor het
topsportbeleid, namelijk de afdeling Topsport van Bloso. De taskforce Topsport, voorgezeten
door Bloso, stuurt alle beslissingen.

Alle adviezen over evenementen van Topsport Vlaanderen worden aan de taskforce Topsport
voorgelegd. Ik vind het tevens belangrijk dat de nieuwe visietekst voor het damesteam van
Topsport Vlaanderen daar wordt besproken. Op dat vlak gaat het om een enkel loket. Dit
voorjaar is het contract van de binnen het departement CJSM actieve topsportexpert
afgelopen. Er is beslist dit contract niet te verlengen. De afdeling Topsport van het Bloso
heeft de taken van die expert overgenomen. Daarnaast is, zoals mevrouw Werbrouck heeft
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vermeld, tijdens de begrotingscontrole opnieuw 1 miljoen euro, samen met de taken inzake
topsport en wetenschap, aan Bloso overgedragen.

Er is op dit ogenblik slechts een front office over. Er is een loket binnen Bloso, voorzien van
een duidelijk logo van Topsport Vlaanderen. Er is binnen het departement CJSM nog een
beperkte tweede back office. Dit maakt voor de buitenwereld evenwel geen verschil.

Zoals blijkt uit de passage uit mijn beleidsnota die mevrouw Werbrouck heeft aangehaald,
wil ik de eenmaking van het Vlaams topsportbeleid gaandeweg realiseren. Ik kan het ook
eenvoudig uitdrukken: ik ben voor een evolutie en niet voor een revolutie. Ik vind trouwens
dat we de voorbije vier jaar ver zijn gevorderd. Dat is de boodschap die de Vlaamse
Sportraad volgens mij heeft gebracht. Mevrouw Werbrouck heeft geschetst wat tijdens het
bewind van mijn voorganger is gebeurd. Volgens de Vlaamse Sportraad ligt de
eenloketfunctie reeds binnen bereik. Ik zal blijvend werk maken van deze geleidelijke
evolutie. Dit zal echter met respect voor de bestaande personeelsleden en hun expertise
gebeuren.

Wat de timing van deze evolutie betreft, heeft mevrouw Werbrouck het antwoord in feite zelf
al gegeven. Ik veronderstel dat ze het op alle vlakken eens is met wat de Vlaamse Sportraad
heeft verklaard. Het zou mogelijk moeten zijn deze evolutie uiterlijk in 2016 af te ronden.
Aan het huidig tempo kan dat geen probleem zijn.

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik weet eigenlijk niet
goed wat ik nu moet zeggen. Ik weet hoeveel procent van de middelen door het departement
CJSM wordt beheerd. Dit budget is met 5 procent gekrompen. Voor mij hoeft het niet
allemaal bij Bloso te worden ondergebracht. De minister heeft echter zelf geschreven dat hij
de bestuurlijke en budgettaire eenmaking binnen het Bloso wil realiseren. Aangezien we ons
op een jaar van het einde van de legislatuur bevinden, vind ik dat ik hem moet terechtwijzen.
Ik moet aantonen dat de versnippering bestaat.

De cijfers zijn duidelijk. De minister blijft een parallel circuit creëren. Volgens mij is er
onvoldoende gebeurd om van een eenloketfunctie te spreken. In een enkel loket moeten
volgens mij alle beleidsuitvoerende taken worden samengebracht. Wat de beleidsuitvoerende
taken betreft, zitten we nu nog met een versnippering tussen Bloso en het departement CJSM.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag heeft de minister zelf verklaard dat het team
Topsport van het departement CJSM verantwoordelijk is voor de coördinatie van de
projectmatige teams en voor de uitvoering van de topsportevenementen. Dat is volgens mij
niet normaal. Op een bepaald ogenblik moeten de krachten met betrekking tot de
topsportinitiatieven worden gebundeld en bij Bloso worden ondergebracht. Op die manier
zouden de middelen effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet.

Ik ben ervan overtuigd dat het hier vooral holle woorden betreft. Bloso, het departement
CJSM, de Vlaamse wielerploegen en Atletiek Vlaanderen zijn allemaal logge structuren. De
minister heeft deze structuren gehekeld. Nu ze onder zijn bewind vallen, blijven ze nog steeds
pal overeind staan.

Volgens de minister is de eenloketfunctie bijna gerealiseerd of zal dat in 2016 toch zijn
gebeurd. Op dat ogenblik zal de legislatuur echter al voorbij zijn en zal een nieuwe minister
zijn aangetreden. Volgens de minister beschikken we over een eenloketfunctie omdat de
taskforce Topsport gedeeltelijk overkoepelend werkt. Ik vind dat een te gemakkelijk
antwoord. Indien we naar een eenloketfunctie voor topsport bij het Bloso of eender waar
streven, horen alle topsportinitiatieven onder een noemer te worden geplaatst. Op dat
ogenblik zouden we van een efficiënte en effectieve werking kunnen spreken.

Minister, ik zou graag een duidelijk antwoord krijgen op de vraag wat u tegenhoudt om die
projectmatige initiatieven en de evenementen onder een noemer onder te brengen. Wat houdt
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u echt tegen? Ik heb die vraag al een paar keer gesteld. U geeft er echter nooit een antwoord
op.

Misschien heeft het allemaal met politieke benoemingen of zo te maken. Er worden hier veel
spelletjes gespeeld. Ik speel dit niet op politieke manier. Ik beschik over cijfers. Ik weet hoe
het werkt. Ik vraag een duidelijk antwoord op mijn vraag. U mag dit niet uit de weg gaan
door te verklaren dat er een loket is. Alles zit echter bij het departement CJSM en bij Bloso.
Dat zijn in mijn ogen al twee organisaties. Daarnaast bestaat er nog een taskforce. Dat is niet
langer een enkel loket. Voor mij is een en een twee.

We kunnen ook wat verder kijken. Vroeger waren de topsportprojecten van het Departement
CJSM een oplossing voor de atleten die van het Bloso geen contract kregen. We hebben een
parallel circuit gecreëerd. Dat was het geval voor wielerploegen, maar er zaten ook
basketballers en beachvolleybalspelers bij. Ondertussen hebben we een paar dergelijke
initiatieven afgeschaft. Hoewel we een wielerploeg hebben afgeschaft, beginnen we nu
opnieuw met een nieuwe parallelle structuur. Ik heb gelezen dat Topsport Vlaanderen in een
jeugdproject voor motorcross participeert. Als voorvechter van de Vlaamse motorcross ben ik
niet tegen ondersteuning. Het stoort me echter dat het opnieuw om iets aparts in een parallelle
structuur gaat.

Minister, ik blijf herhalen dat u de versnippering blijft voeden. Ik wil graag duidelijke
antwoorden en geen politieke antwoorden.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Met mijn opmerkingen over de successen van een aantal teamsporten
wilde ik niet de indruk wekken dat dit een gevolg van de overheveling naar Bloso is. Dat
onze wielerploegen of atletiekploegen hierdoor plots meer succes zouden hebben, is niet de
boodschap die ik wilde brengen. We hebben een aantal algemene successen geboekt. Die
successen zijn een gevolg van de inzet van goede mensen op een aantal plaatsen. Dat is op
zich dan weer een gevolg van een beleid dat zich over pakweg tien jaar uitstrekt.

Ik vind de analyse van de continuïteit door mevrouw Werbrouck intellectueel en principieel
correct. Ik wil de verdienste van de vele mensen op het terrein eren. Dat is wat ik vooral
bedoelde. Het moet duidelijk zijn dat het niet mijn bedoeling is een afweging tussen bepaalde
zaken te maken.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mevrouw Werbrouck, er is, voor alle duidelijkheid, geen
versnippering. Niemand kan in verband met eenzelfde activiteit op verschillende plaatsen
terecht. Alles komt langs de taskforce Topsport. Dat past binnen een visie. Alle
topsportevenementen worden daar bekeken en toegewezen. Wie achteraf de centjes op tafel
legt, het departement CJSM of Bloso, is voor mij bijzaak. Dit gebeurt in functie van de
toewijzingen in de begrotingen. Voor u is dat blijkbaar de essentie, voor mij is dat bijzaak.
We evolueren verder in die richting. Als u een postzegel koopt, is het voor u misschien
belangrijk te weten van welk kantoor in de back office die postzegel komt. Voor mij is dat
niet belangrijk.

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister, u moet zich niet kwaad maken.

Minister Philippe Muyters: Maar ik mag toch wat emotie uiten? (Gelach)

Mevrouw Ulla Werbrouck: Ik heb het gevoel dat u echt kwaad bent op mij.

Minister Philippe Muyters: Nee, nee, nee.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Ik vind het gewoon raar. We willen tot een eenloketfunctie
komen, en het blijft op verschillende plaatsen zitten. Het maakt me inderdaad niet uit of het
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nu van het een of het andere komt. Ik zeg alleen: we willen een eenloketfunctie en we blijven
op twee paarden spelen.

Ik zie het anders dan u. Ik zie het cijfermatig. Ik zie dat er 23 procent hier zit en 75 procent
daar. Waarom zegt u dan dat u tot een budgettaire eenmaking wilt komen binnen Bloso? Dat
blijft mij een raadsel. Daar staan we tegenover elkaar. Ik zal niet zeggen dat we lijnrecht
tegenover elkaar staan, want we hebben hetzelfde doel: we willen de sport verbeteren en daar
positieve reacties uitlokken. Maar ik zeg: eenloketfunctie en niet een plus een.

De voorzitter: De interpellatie is afgehandeld.

■ 




