
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 468
van ANN BRUSSEEL
datum: 27 maart 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Sport Vlaanderen  -  Regenboogvlagactie  -  Initiatieven tegen homo- en transfobie

Sinds een aantal jaar roept Cavaria de lokale overheden op om op 17 mei, de 
internationale dag tegen homo- en transfobie, de regenboogvlag uit te hangen aan het 
gemeentehuis of elders op een goed zichtbare plaats. De praktijk is inmiddels dermate 
ingeburgerd dat ongeveer alle gemeenten, steden en stadsdistricten in Vlaanderen 
hieraan deelnemen. Vorig jaar ging het om 314 deelnemende besturen. Helaas weigert 
nog een handvol gemeenten de actie te steunen. Dit jaar heeft ook de NMBS te kennen 
gegeven te zullen deelnemen aan de actie. Dat is positief vermits stations publieke 
gebouwen zijn waar heel wat mensen passeren. 

Gelet op het taboe van homo- en transseksualiteit dat in de sport toch nog altijd een 
werkpunt is, zou ook Sport Vlaanderen, dat eveneens beschikt over sportcentra en 
sportdomeinen, in aanmerking kunnen komen om op 17 mei de regenboogvlag uit te 
hangen.

1. Zal de minister Sport Vlaanderen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
regenboogvlagactie op de internationale dag tegen homo- en transfobie? Zal hij Sport 
Vlaanderen stimuleren om actief deel te nemen aan deze actie?

2. Ziet de minister eventuele praktische obstakels of werkpunten die deelname van 
Sport Vlaanderen aan de regenboogvlagactie in de weg staan? Zo ja, welke?

3. Welke andere initiatieven heeft Sport Vlaanderen de afgelopen jaren genomen om het 
taboe van homo- en transfobie in de sport weg te werken?

4. Wat is de stand van zaken van het aantal sportclubs, federaties en dergelijke die het 
sportcharter hebben ondertekend?

5. Welke acties onderneemt de minister om dit sportcharter blijvend te promoten?



PHILIPPE MUYTERS 
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD
op vraag nr. 468 van 27 maart 2017
van ANN BRUSSEEL

1. Ik zal Sport Vlaanderen wijzen op deze actie. 

Ik refereer terzake naar de Omzendbrief VR 2015/37 van 26 juni 2015 inzake 
richtlijnen voor de Vlaamse Regering, de diensten en instellingen van de Vlaamse 
overheid en de provincies, de gemeenten en de districten voor de bevlagging van de 
openbare gebouwen en de uitvoering van het Vlaamse volkslied. 
De diensten van Sport Vlaanderen, waaronder de 13 centra, vallen onder deze 
omzendbrief, aangezien de richtlijn geldt voor de openbare gebouwen waar diensten 
gevestigd zijn van de Vlaamse overheid of van instellingen die ressorteren onder de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Naast de officiële bevlagging en de data waarop dit verplicht moet gebeuren, zijn er 
volgende aanknopingspunten:
- Op de dagen dat er geen vlaggen gehesen hoeven worden, mogen een of meer 

andere vlaggen worden uitgehangen;
- Als dat zinvol en mogelijk is, kunnen een of meer themavlaggen worden gehesen. 

Themavlaggen zijn geen officiële vlaggen, maar vlaggen die gemaakt zijn voor 
een speciale gelegenheid.

De regenboogvlag kan als themavlag gecatalogeerd worden. Er is weliswaar geen 
Vlaamse overheid overkoepelende instructie omtrent deze regenboogvlagactie. Dit 
wordt wel door de dienst Diversiteitsbeleid en door çavaria gestimuleerd. Binnen de 
Vlaamse overheid wordt door de gebouwbeheerders (Facilitair Bedrijf) getracht om op 
17 mei in ieder geval de Brusselse administratie- en kabinetsgebouwen te bevlaggen. 
Zo hangt de regenboogvlag alleszins uit aan het Arenberggebouw, waar het 
hoofdbestuur van Sport Vlaanderen gehuisvest is. 

2. Ik zie voor Sport Vlaanderen geen obstakels om deel te nemen aan deze actie met 
haar centra. 

3. Voor een overzicht van aanknopingspunten binnen mijn sportbeleid rond dit thema, 
verwijs ik naar mijn antwoord op de vraag om uitleg nr. 1195 van Bert Moyaers over 
sportpromotie en rolmodellen en de vraag om uitleg nr. 1254 van Imade Annouri over 
het Vlaams beleid rond diversiteit en gendergelijkheid in de sport naar aanleiding van 
het project 'Heroes of Football', behandeld in de Commissievergadering Sport op 9 
maart 2017. 

4. Uit uw vraagstelling is niet meteen duidelijk naar welk sportcharter u refereert. 
- Er is het charter ‘Gemeenschappelijke verklaring over de gelijke behandeling van 

hetero- en holebiseksualiteit in de sport' van çavaria dat in 2007 werd opgesteld, 
en naar aanleiding van de World Outgames en Antwerpen Europese 
sporthoofdstad in 2013 opnieuw werd gelanceerd.

- Er is het recente initiatief van Raf Van Puymbroeck die een charter lanceerde in 
aanloop naar en aansluitend op zijn verkiezing tot Mr Gay Belgium en Mr Gay 
Europe. De heer Van Puymbroeck staat als bachelor Lichamelijke Opvoeding en 
Bewegingsrecreatie en dansdocent aan Thomas More midden in de sportsector, en 
zet zich in om holebiseksualiteit in de sport meer bespreekbaar te maken. Dit 
geniet uiteraard mijn volle waardering. Aangezien dit een privaat initiatief is, 
beschik ik niet over cijfers.

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/richtlijnen-over-de-bevlagging-van-openbare-gebouwen
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1119063/verslag/1121602
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1119063/verslag/1121602
https://cavaria.be/sportcharter-voor-clubs
https://cavaria.be/sportcharter-voor-clubs
http://www.hetrozehuis.be/node/608
http://www.hetrozehuis.be/node/608


- Als u met ‘het sportcharter’ de Panathlonverklaring bedoelt, dan verwijs ik naar de 
website van Panathlon Vlaanderen.  

5. Charters, gedragscodes en dergelijke meer zijn slechts elementen binnen een breder 
kwaliteitsbeleid van waaruit elke sportorganisatie zou moeten werken. Rond ethisch 
sporten erken en subsidieer ik daarom het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 
(ICES) om de Vlaamse sportsector te informeren, stimuleren en ondersteunen om 
actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een 
kwaliteitsvolle sportbeoefening. Naast thematische informatie, stimuleert ICES net 
een bredere en meer structurele aanpak om tot een ethisch sportklimaat te komen in 
een sportorganisatie.
Op de website van ICES wordt enerzijds de Panathlonverklaring mee uitgedragen, en 
is anderzijds de informatie over het charter tegen homofobie terug te vinden.

http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/
http://www.ethicsandsport.com/themas_en_aanpak
http://www.ethischsporten.be/panathlonverklaring
http://www.ethicsandsport.com/thema/instrumenten/holebis

