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Ook over de alternatieve media zou Groen een toekomstige gedachtewisseling op
prijs stellen.
Minister Sven Gatz antwoordt nog aan Katia Segers dat de gesprekken over het
sociale charter voor de schrijvende pers nog aan de gang zijn, in het kader van de
al vermelde hervorming van de MediacAdemie. De minister stelt mogelijk nieuws
in het vooruitzicht op het moment dat de nieuwe afspraken over de MediAcademie
op punt staan.

SPORT
I. Toelichting
1.		

Beleidsbrief Sport 2016-2017

Minister Philippe Muyters verklaart dat zijn beleid op acht pijlers gefundeerd blijft:
– faciliteren van breedtesport door partnerschappen;
– optimaliseren van het aanbod aan sportinfrastructuur;
– gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken;
– streven naar een dopingvrij Vlaanderen;
– investeren in kwaliteit, professionalisering en tewerkstelling;
– ontwikkelen en delen van kennis en promoten van sport;
– meer rendement uit topsportpotentieel halen;
– constructief bijdragen aan internationaal sportbeleid.
1.1. Breedtesport
Realisaties
Het devies van minister Muyters luidt ‘door samenspel scoren en winnen’. De fusie
van de afdeling Sport van het departement en Bloso tot Sport Vlaanderen vormen
in dat verband een belangrijke verwezenlijking van 2016.
Ten tweede kwam er in 2016 een nieuw decreet over de georganiseerde sportsector, waarvan de verdere uitvoering een opdracht voor 2017 wordt. Er zijn intussen
ook al uitvoeringsbesluiten goedgekeurd, waarin ook de Code Goed Bestuur is vervat. Minister Muyters beschouwt dit als een belangrijke stap vooruit.
De minister kan de commissie al resultaten voorleggen, namelijk de situatie op
31 oktober 2016. Op dat moment waren de 65 gesubsidieerde sportfederaties herleid tot 47 waarvan 40 voor unisport en 7 voor multisport.
Wat het brede sportaanbod betreft, vermeldt de minister als nieuwigheden de
sportsterrendagen voor scholen en het actieplan over bedrijfssport.
Prognoses
In 2017 wil de minister gevolg geven aan het actieplan voor bedrijfssport. Een
andere belangrijke opdracht komt voort uit de transitietrajecten voor provinciale
bevoegdheden.
1.2. Sportinfrastructuur
Realisaties
In verband met de infrastructuur verwijst de minister naar zijn uitvoerige toelichting bij de gedachtewisseling over het sportinfrastructuurbeleid op 10 november
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2016. De minister is erg tevreden met de lovende reacties van zowel meerderheid
als oppositie.
2016 was ook het jaar van de tweede oproep in het kader van de inhaalbeweging
voor zwembaden.
Vooruitlopend op het Sportinfrastructuurplan hebben de ministers Muyters en
Crevits samen een oproep gelanceerd om schoolsportinfrastructuur open te stellen. Die heeft alvast grote interesse teweeggebracht bij de scholen om hierop in te
tekenen.
Met het oog op een bewegingsvriendelijker openbare ruimte hebben de minister
en ISB samen een brochure samengesteld. Het gaat om een goedkoop project met
duidelijk effect. Het kan immers volstaan om enkele rotsblokken te plaatsen of een
wegel door een park aan te leggen om mensen tot meer beweging aan te zetten.
De brochure beveelt dergelijke maatregelen aan gemeentebesturen aan.
Prognoses
In 2017 moet er een selectie komen uit de zwembadprojecten, die nog tot in december 2016 mogen worden ingediend.
Dat zal ook het geval zijn voor de schoolinfrastructuurprojecten.
Het Globaal Sportinfrastructuurplan zou in 2017 in een decreet moeten uitmonden.
De minister hoopt nog in datzelfde jaar ook de subsidieoproep te kunnen starten.
1.3. Gezond en ethisch sporten
Realisaties
In 2016 heeft het Vlaams Parlement de uitbreiding van het GES-decreet aangenomen. Daarmee wordt de fitnesssector rechtstreeks door dit decreet gevat en niet
langer door het Sportfederatiedecreet. Dat was een logische beslissing aangezien
fitness heel anders is georganiseerd dan andere sporten met hun federaties. Door
deze overheveling wordt het mogelijk om een organisatie te subsidiëren die de hele
fitnesssector kan bereiken.
Het maatschappelijk erg relevante initiatief Time Out tegen Pesten is een andere
realisatie van 2016.
Prognoses
Buiten de voortzetting van het beleid van 2016 wil de minister volgend jaar extra
aandacht besteden aan het risicovechtsportbeleid. De organisatie voor risicovechtsporten behoeft structurele steun, wat mogelijk wordt via het nieuwe decreet over
de georganiseerde sportsector. De kwaliteitsstandaard als instrument in de uitvoering van de generieke richtlijn wordt een belangrijke doelstelling voor 2017.
1.4. Dopingvrij Vlaanderen
Minister Muyters nam in het kader van het WADA recent deel aan bijeenkomsten
in Glasgow en Londen. De minister zal hiervan op het einde van zijn toelichting
verslag uitbrengen.

V l a a m s Par l e m e nt

70

15 (2016-2017) – Nr. 7-D

Realisaties
In 2016 is de eerste stap gezet naar de integratie van NADO Vlaanderen in Sport
Vlaanderen, stelt minister Muyters. Uiteraard is de doelstelling een verbetering
van de werking van de Vlaamse NADO. De minister herinnert de commissie aan de
procesanalyse en de ambities betreffende een spreidingsplan en conflictanalyse. In
2016 waren er nogal wat vragen bij de organisatie van de NADO.
Prognoses
De aanpak van die vragen moet de NADO in 2017 efficiënter en klantvriendelijker
maken, maar ook een sterkere corporate governance meegeven. NADO Vlaanderen
moet streven naar een ISO-certificering, waarvoor het zijn processen duidelijk
in kaart moet brengen. De aanwerving van een nieuwe directeur is intussen in
de laatste fase beland. Er zal dus een nieuwe wind waaien in de organisatie. De
minister beklemtoont voorts de onafhankelijke positie van de NADO binnen het
Agentschap Sport Vlaanderen.
1.5. Kwaliteit, professionaliteit en tewerkstelling
Realisaties
Over de vijfde pijler zal de minister niet uitweiden. Hij zal wel even ingaan op de
semiagorale arbeid. Uit een eerste studie en de contacten met de vorige federale
regering is niets voortgekomen. In augustus 2016 is echter via een overheidsopdracht de voorbereiding van een nieuw wetsvoorstel op gang gebracht. De oplevering daarvan verwacht minister Muyters op 16 december.
Prognoses
Naast de vooruitgang die minister Muyters samen met de Federale Regering hoopt
te boeken in het dossier van de semiagorale arbeid, wil hij in uitvoering van het
Sportfederatiedecreet het beleid van de Vlaamse Trainersschool afstemmen op
een a-tot-z-aanbod. Vandaar dat de minister in 2017 een visienota plant voor de
Vlaamse Trainersschool 2020-2025. Die nota wil de minister te gelegener tijd voorstellen in het parlement.
Voorts plant de minister een nieuw experimenteel project in de sportverenigingsondersteuning. Het gaat om een project om het beleidsvoerend vermogen van
clubs te verhogen. Het clubbeleid moet kunnen inspelen op de veranderende omgeving en nieuwe maatschappelijke rol. In die zin moeten clubs intenser samenwerken.
1.6. Kennis ontwikkelen en delen
Realisaties
Het vorige steunpunt heeft een aantal projecten voorgesteld, waarvan er ook vier
een valorisatie hebben gekregen in 2016.
Het gaat om:
– tewerkstelling van kwetsbare jongeren via sport;
– preventie van sportblessures;
– drop-out tegengaan met licht georganiseerd sporten;
– krachttrainingsprogramma’s voor senioren.
De totaalcampagne #Sportersbelevenmeer heeft de sporters zelf als ambassadeurs laten optreden.
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Prognoses
In 2017 moet er een opvolger komen voor het Steunpunt Sport. De minister wil
ook het evenementenbeleid bijstellen. Dat is niet alleen nodig gezien de inkanteling van de provinciale bevoegdheden maar ook om het a-tot-z-aanbod uit het
decreet betreffende de georganiseerde sportsector door te trekken naar het evenementenbeleid.
1.7. Meer rendement uit topsport
Op 27 oktober 2016 heeft de minister de commissie al de primeur gegeven van het
Topsportactieplan IV. Vandaar dat hij dit niet opnieuw zal toelichten.
1.8. Internationaal sportbeleid
Minister Muyters blijft de vertegenwoordiger van de EU in de WADA-board. Intussen
is Vlaanderen ook toegetreden tot EPAS. Het samenwerkingsverband met de andere gemeenschappen van België veranderde door de aanstelling van een nieuwe
minister van Sport in de Franse Gemeenschap.
2.		

Begroting 2017

2.1. Ontvangsten
Minister Muyters zal enkele in het oog springende zaken uit de begroting belichten.
Hij trekt van wal met de ontvangstenzijde. Sport Vlaanderen ontvangt voor 2017
103,202 miljoen euro. Dat komt neer op een toename met ongeveer 2 miljoen
euro. Hierin zijn bewegingen in verschillende richtingen actief. Er is een indexering
maar ook een personeelsbesparing. Sommige zaken zijn overgeheveld naar het
Agentschap voor Facilitair Management of keren daarnaar terug. In een niet-olympisch jaar als 2017 verdwijnt ook de 400.000 euro extra die in het olympische jaar
2016 wel in die context ter beschikking was. Het eindresultaat is de nettoaangroei
met 2 miljoen euro.
Zoals hij op 10 november in de commissie heeft toegelicht, voorziet minister
Muyters in 2017 eenmalig in 30 miljoen euro extra voor de lancering van het
Sportinfrastructuurplan. Aan de andere kant was er ook in 2016 een eenmalige
toekenning, namelijk 1 miljoen euro voor schoolsportinfrastructuur.
Het budget voor dopingbestrijding blijft met 986.000 euro ongewijzigd. De DACmiddelen ten slotte komen in 2017 op nul gezien het eenmalige karakter van de
maatregelen van 2016.
2.2. Uitgaven
Apparaatskredieten
Aan de uitgavenzijde vermeldt de minister ten eerste de apparaatskredieten, met
aan de ene kant de lonen en aan de andere kant de werkingsmiddelen en toelagen.
Netto stijgen de lonen met 9000 euro. Hier is een koppenbesparing van toepassing, naast een overdracht van loonkredieten naar Financiën en Begroting aangezien Sport Vlaanderen voortaan een beroep doet op het boekhoudkantoor van dat
departement.
Een andere vermindering van de loonkredieten is te verklaren door de vermelde
overname van gebouwgebonden dienstverlening door het Agentschap Facilitair
Management. De loonindexering heeft daarentegen voor een verhoging gezorgd,
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net als de toegenomen gescowerking. Het eindresultaat ligt dus 9000 euro hoger
dan in 2016.
Op de werkingsmiddelen meldt de minister een afname met 122.000 euro. Die
wijt hij aan de overheveling naar Financiën en Begroting en naar het Agentschap
Facilitair Management.
Topsportbeleid
De loonkredieten voor topsportbeleid bedragen in 2017 1,879 miljoen euro. Dat is
800.000 euro minder dan in 2016. Dit is een gevolg van de vaststelling dat zelfs na
de begrotingsaanpassing van 2016 die middelen nog altijd te hoog waren geschat.
De werkingsmiddelen voor topsport bedragen dan weer 483.000 euro meer dan
in 2016. Er is weliswaar een verlaging met 400.000 euro wegens geen olympisch
jaar, maar daartegenover staat een toename met 750.000 euro in de dotatie aan
Sport Vlaanderen voor de decretale subsidiëring in het kader van het Sportfederatiedecreet, naast enkele andere kleine bewegingen.
Sport voor Allen
Het beleid omtrent Sport voor Allen behelst acht begrotingsposten. Het lonenbudget bedraagt er 3,4 miljoen euro. Vroeger was hierop een opsplitsing tussen Bloso
en het departement van toepassing, maar nu gaat het om één bedrag. Vergeleken
met vorig jaar is dit bedrag verminderd als gevolg van besparingen.
De werkingsmiddelen worden voor 2017 op 48,828 miljoen euro begroot.
Voorts zijn er twee interne stromen. 843.000 euro is bestemd voor de lonen van de
Follo’s. 938.000 is bedoeld voor de uitvoering van het decreet betreffende de sport
in het hoger onderwijs. 178.000 euro gaat naar de Stichting Vlaamse Schoolsport
en 252.000 euro naar de vzw De Rand.
Gezond en ethisch sporten
De middelen voor gezond en ethisch sporten blijven grosso modo dezelfde als in
2016.
Internationaal en wetenschappelijk sportbeleid
Deze middelen nemen in 2017 toe met 271.000 euro, wat de minister verklaart door de uitvoering van de aanbeveling betreffende begeleiding van Sport
Vlaanderen in functie van innovatie in de sport.
Sportinfrastructuurbeleid
De minister vestigt de aandacht op de globale machtiging van 46 miljoen euro.
Het gaat hier om 5 miljoen euro investeringen in de centra van Sport Vlaanderen
en 37 miljoen euro voor het Globaal Sportinfrastuctuurplan. Die bestaat uit 5 miljoen euro structureel per jaar voor bovenlokale sportinfrastructuur en eenmalig
30 miljoen euro bij de lancering. Het resterende bedrag van ruim 2 miljoen euro is
bestemd voor de topsportinfrastructuur. Het gaat om de eerste schijf uit de 10 miljoen euro die minister Muyters per olympiade voor sportinfrastructuur uittrekt.
Voorts is er nog 3,902 miljoen euro voor engagementen uit het verleden. Het gaat
om de pps-constructies die van start zijn gegaan onder de vorige minister van
Sport.
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Dopingbestrijding
Zoals gezegd blijven de middelen voor dopingbestrijding gelijk. Naast de eerder
vermelde dotatie van 986.000 euro verwacht de minister voor 81.000 euro aan
boetes en dergelijke te innen.
3.		

Verslag van de recente WADA-vergaderingen

Met instemming van de commissie brengt minister Muyters in de context van de
beleidsbriefbespreking ook verslag uit van zijn deelname aan de recente WADAbijeenkomsten. Naar aanleiding van de Olympische Spelen in Rio zijn het WADA
en zijn voorzitter Craig Reedie enigszins in opspraak gekomen. Nochtans was het
Rusland dat door het rapport van Richard McLaren in de beklaagdenbank was terechtgekomen. Hieruit volgde de WADA-aanbeveling om alle Russische sportlui te
schorsen, maar het IOC kon erg moeilijk verkroppen dat het WADA hen opdrachten
gaf. Vervolgens is het IOC de WADA-governance en het McLaren-rapport in vraag
beginnen te stellen.
In die omstandigheden kwam het WADA bijeen. Net voor de WADA-vergadering in
Londen op 16 en 17 november is in Doha het IOC bijeengekomen en heeft het bij
die gelegenheid het WADA en zijn voorzitter Reedie opnieuw aangevallen.
Binnen die context heeft het WADA voor het eerst in zijn bestaan een coördinatievergadering gehouden met de vertegenwoordigers van de overheden uit de vijf
continenten in de Foundation Board en Executive Committee. Minister Muyters is
erg tevreden over deze bijeenkomst. Gezien het grote aantal leden – zestig in de
Foundation Board alleen al – is het aangewezen om in de wandelgangen en op de
netwerkmomenten aanwezig te zijn, want daar worden de feitelijke beslissingen
genomen.
De conclusie was hoe dan ook duidelijk. De overheden blijven achter het WADA
staan, hoewel ze de governance voor verbetering vatbaar achten. Mocht de
Foundation Board hebben beschikt over een kader voor de aanpak van onderzoeken als het rapport van Richard McLaren, dan zou de methodologie daarvan achteraf niet ter discussie hebben gestaan.
Alle overheden hebben samen in een tekst hun vertrouwen in het WADA bevestigd,
met daarnaast de mededeling van de verbeterpunten die ze zien.
De minister rapporteert voorts ook enkele beslissingen uit de vergadering van de
Foundation Board. Het WADA ziet enkele nieuwe taken. Bij onderzoekswerk zoals
in Rusland wil het niet meer alleen controleren of de wetgeving in orde is maar ook
hoe de toepassing in de praktijk verloopt. Dat is in Rusland dus gebeurd maar is
voorlopig nog niet het geval in bijvoorbeeld Kenya.
De tweede beslissing was die om meer werk te maken van het ‘compliance program’.
Ten derde blijkt in verband met de onderzoeksdaden ook een programma voor
klokkenluiders nodig.
De Foundation Board heeft deze opdrachten vastgelegd, wat de vraag opriep of
hiervoor geld moest worden opgehaald. Op vraag van Philippe Muyters zal het
WADA voor 2018 werken met een ‘zero-basedbudget’, wat een kerntakendebat
impliceert. Voor de begroting van 2017 beschikte de minister over een Europees
mandaat om een budgetstijging van 3 percent te aanvaarden en om de reiskosten
niet meer te laten vergoeden. Bij de bespreking bleken alle andere continenten
echter gewonnen voor een verhoging met 5 percent en voor een behoud van de
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vergoeding voor reiskosten. Bij dit meerderheidsstandpunt heeft Philippe Muyters
zich als vertegenwoordiger van Europa neergelegd.
Ten vierde besprak het WADA de huidige regel waarbij onderzoekscommissies zoals
die voor Rusland, niet in haar basiswerking zitten. In de toekomst moet dit wel het
geval zijn. Het Russische onderzoek is gefinancierd met vrijwillige bijdragen uit bepaalde landen. De betrokken regeringen hebben daarvoor 500.000 dollar samengebracht. De olympische beweging heeft altijd aangekondigd dat ze in dergelijk
geval hetzelfde bedrag zou inbrengen, maar stelt als voorwaarde een voorinzage
in het tweede rapport-McLaren. Daartegen heeft Philippe Muyters zich uitdrukkelijk
verzet. De olympische beweging heeft daarop aanvaard dat ze deze voorwaarde
niet meer aan haar bijdrage koppelt. Dat vindt minister Muyters een belangrijke
verwezenlijking met het oog op de onafhankelijkheid van dergelijke rapporten.
De Foundation Board heeft Craig Reedie opnieuw voor drie jaar als voorzitter benoemd en de Noorse minister van Sport tot ondervoorzitter.
De board heeft ook de belangrijke beslissing genomen om tegen mei een commissie op te richten die voorstellen zal uitwerken met betrekking tot beter bestuurlijk
beleid. Die commissie krijgt een vertegenwoordiger van elk continent, met daarnaast vijf vertegenwoordigers van de sportbeweging, twee sportlui, vertegenwoordigers van nationale dopingorganisaties en een aantal experts.
Tot op heden zijn er weinig sancties voorhanden bij non-compliance. Veel verder
dan verwijdering uit de Foundation Board reikt het straffenstelsel niet. De board
heeft nu beslist om gradaties van straffen in te voeren. Niet alle overtredingen zijn
even erg. Dat Spanje de code nog niet in eigen wetgeving heeft omgezet, is bijvoorbeeld te verklaren door het uitblijven van een nieuwe regering. De straf voor
die ingebrekestelling hoort minder zwaar te zijn dan die voor een land als Rusland,
dat duidelijk mee in een complot zat om dopinggebruik mogelijk te maken. De
strafmaat hoort gradueel, proportioneel en ook voorspelbaar te zijn.

II.

Bespreking

1.		

Imade Annouri

De Groenfractie kan voorzichtig positief zijn over de beleidsbrief, verklaart Imade
Annouri. In grote lijnen kan de fractie het eens zijn met de minister, maar ‘the devil
is in the detail’.
De afgelopen twee jaar heeft de commissie bijvoorbeeld gedebatteerd over de
uitsluiting van jongeren uit sportclubs omdat ze niet goed genoeg zijn. Recent
schreef een moeder in De Morgen dat haar volleyballende dochter wegens een
foute baltoets al na twee seconden door haar coach naar de bank werd gehaald en
vervolgens werd toegesnauwd dat ze niet mocht huilen. Verwachtingspatronen van
coaches en ouders durven al eens zwaar uiteen te lopen. Zelfs al zit het sportbeleid
over het algemeen goed, dan verdienen dergelijke moeilijk beheersbare details
alle aandacht. In hoeverre acht de minister de trainersopleidingen en vergelijkbare
instrumenten inzetbaar voor focus op dit soort problemen, die zich mogelijk veel
ruimer manifesteren dan verwacht? Hoe kan iedereen sporten zonder een muur
van onbegrip en prestatiedwang?
Wat de sportbegroting betreft, is Imade Annouri alleszins tevreden dat minister
Muyters het sportbudget nagenoeg intact heeft kunnen houden. Bovendien besteedt de minister het geld zinvol. Maar het lid wil wel stilstaan bij de situatie van
de KVV. Die kondigt aan dat hij tegen zijn zin wordt gedwongen tot een fusieoperatie. Zo niet dreigt hij zonder overheidssteun te vallen.

V laams Par le m e n t

15 (2016-2017) – Nr. 7-D

75

Het debat over het nieuwe Sportfederatiedecreet is intussen uitentreuren in de
commissie gevoerd. Groen is het idee van vereenvoudiging zeker genegen en vindt
het decreet op zich dan ook degelijk, maar betreurt de snelheid waarmee het in de
praktijk wordt gebracht. Het risico bestaat dan ook dat sommigen niet meekunnen
of – in dit geval – zelfs zonder middelen vallen. Imade Annouri peilt naar de recentste evoluties in dit dossier. Hoe ziet de toekomst eruit voor de KVV?
Bij een beleidsbrief zijn ook de zaken die er niet instaan, significant. De overheveling van provinciale middelen brengt enorme chaos en onduidelijkheid teweeg. De
ongerustheid wordt versterkt door het wegvallen van de oormerking. Daardoor
is er weinig garantie dat de lokale besturen de middelen die vroeger beschikbaar
waren voor sport, daarvoor zullen blijven aanwenden. Imade Annouri vraagt een
stand van zaken. Is de minister op de hoogte van de bezorgdheid en de hang naar
duidelijkheid?
2.		

Joris Poschet

Joris Poschet vindt dat de minister ook dit jaar een pluim verdient voor de exquise powerpointpresentatie van zijn begroting. Over de begroting heeft het lid één
vraag. De financiering van gesco’s staat nu onder een post met 32,807 miljoen
euro aan apparaatskredieten VAK. Hoeveel van die middelen betreft de gesco’s?
Waar worden ze tewerkgesteld?
Bij de rapportage van zijn WADA-activiteiten vermeldde de minister plannen met
betrekking tot klokkenluiders en compliance. Gaat het in dat laatste verband alleen om een gradatie van de strafmaat? Of komt er ook een meer nauwgezette
opvolging van de WADA-compliance van nationale regelgevende kaders? De zerobasedbudgeting vindt Joris Poschet een verstandige beslissing gezien de neiging
van internationale organisaties om uit te deinen bij gebrek aan publieke interesse
in hun functioneren.
De beleidsbrief geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de beleidsnota Sport. Er moet echter nog veel worden geëvalueerd,
onderzocht en besproken. De belangrijkste opdrachten voor 2017 worden ongetwijfeld het ontwerp van decreet met het nieuwe globale sportinfrastructuurplan en
de uitvoering van het nieuwe Sportfederatiedecreet.
Breedtesport faciliteren via diverse partnerships is de eerste en voor de CD&V ook
belangrijkste strategische doelstelling in de beleidsnota. De kern van sportbeleid
is voor de fractie om zo veel mogelijk Vlamingen en Brusselaars zo lang mogelijk
gezond te laten sporten. 2016 stond in het teken van het nieuwe Sportfederatiedecreet. De onrust op het terrein is nog niet weg. Heel wat sportfederaties van verschillende types en groottes zijn ongerust. In de nieuwsbrief van het Agentschap
Sport Vlaanderen stond een overzichtstabel met de stand van zaken bij de fusies.
Minister Muyters maakte al gewag van een reductie van 65 tot 47 federaties op dit
moment. Joris Poschet heeft intussen enkele vragen.
Zo zal de G-sport worden overgeheveld naar Parantee in plaats van binnen elke
unisportfederatie een G-sportafdeling te hebben. Is dat niet strijdig met de basis
filosofie dat elke sportfederatie in een aanbod van a tot z moet voorzien? Bovendien
sluit dit een inclusieve sportbeleving uit. Wie zal dan zorgen voor de paralympische
vertegenwoordiging? Dat blijft toch de verantwoordelijkheid van de aparte uni
sportfederaties? Bestaan hierover al afspraken met de Franse Gemeenschap, die
de G-sport in de reguliere federaties blijft organiseren? Hebben G-sporters dan een
dubbel lidmaatschap nodig van zowel hun federatie als Parantee?
De provinciale ondersteuning voor de G-sport valt weg en wordt overgenomen
door Parantee. Maar blijft de ondersteuning dan dezelfde? Limburg betaalde bijV l a a m s Par l e m e nt

76

15 (2016-2017) – Nr. 7-D

voorbeeld 70 percent van de prijs van sportrolstoelen terug. De G-sporters zijn
ook erg ongerust over de nieuwe regel van de KBVB dat alle G-voetbalclubs deel
moeten uitmaken van een valide club. Dat staat anderzijds ook weer haaks op de
beslissing om op federatieniveau G-sport in een aparte entiteit onder te brengen.
De KVV is intussen uit het fusie-initiatief Voetbal Vlaanderen gestapt wegens gebrek aan garanties met betrekking tot zijn visie om diverse doelgroepen voetbal te
laten spelen op een kwalitatieve maar laagdrempelige manier. Speelgelegenheid,
speelplezier en fair play staan daarin centraal. Dat is heel wat anders dan het cafésportverband waarvoor men hem heeft proberen te slijten. KVV heeft een zekere
expertise met betrekking tot opleiding en tot inclusieprojecten voor allochtonen en
vluchtelingen. Hoe kunnen we die kennis verzekeren in de toekomst?
De KVV heeft geen vertrouwen in de autonome werking van de nieuwe fusie-vzw
daar die alle beslissingen die strijdig zijn met de KBVB, automatisch als nietig zou
beschouwen. Kan de minister dit bevestigen? Hoe beoordeelt hij dit?
De KVV onderzoekt nu of hij ook zonder fusies voortkan. Maar in dat geband is
de band met het algemene sportbeleid helemaal doorgeknipt. Voor de recreatieve
voetballers zou dat erg jammer zijn. Lang niet iedereen gelooft in het ‘one fits all’model van de KBVB.
Ook de enveloppefinanciering veroorzaakt onrust. Amper zes weken voor de inwerkingtreding van het nieuwe decreet is er nog altijd geen zicht op de subsidieverdeling. Vele sportfederaties kampen intussen met de implementatie van het nieuwe
decreet en zullen wellicht de vooropgestelde timing uit het uitvoeringsbesluit niet
halen. Het wordt een zware opgave om een begroting op te stellen voor vier jaar
zonder te weten hoeveel middelen er precies zullen zijn. Wanneer krijgen de federaties die zekerheid? Hoe voorkomen we een herhaling van die toestand in 2017?
Overweegt de minister een subsidievork?
Ropeskipping zal fusioneren met Gymfed. Daardoor dreigen vrijwilligers af te haken die zich jarenlang hebben ingezet voor de ropeskippingfederatie. De triatlonfederatie zal haar werking afslanken omwille van gebrek van financiële middelen.
Hoe vallen die situaties te vermijden?
Dreigen naast de KVV nog andere sportfederaties uit de boot te vallen? Welke acties overweegt de minister om dit te voorkomen?
Welke problemen ervaart minister Muyters zelf bij de implementatie van het nieuwe decreet?
De meeste fusies blijken zuilgebonden. Fusies tussen een unisport- en een recreatieve federatie doen zich amper voor. Dat plaatst het a-tot-z-aanbod toch wel voor
uitdagingen.
De centrale vraag blijft of door dit nieuwe decreet uiteindelijk meer mensen zullen
sporten.
Over lokaal sportaanbod schrijft de minister: “Begin 2016 werd voor de eerste
maal het ondersteuningsreglement ‘lokale en regionale ondersteuning’ gelanceerd
voor steden en gemeenten en sportregio’s. Er werden 166 projecten ingediend,
waarvan 111 effectief werden goedgekeurd, 52 lokale en 59 regionale. 33 van deze
projecten focussen zich op maatschappelijk kwetsbare groepen.”. Kan de minister
uitleggen waarop de andere projecten dan focussen?
Voorts vraagt Joris Poschet een inventaris van provinciale sporttaken die naar de
Vlaamse Gemeenschap gaan. Het budget daarvoor bedroeg 7,269 miljoen euro,
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een raming op basis van het budget van de provincies in 2014. Zal dit bedrag
bij overheveling integraal in sport worden geïnvesteerd? Hoe zal dit concreet in
zijn werk gaan? Hoeveel personeelsleden worden vanuit de provincie overgeheveld
voor de bevoegdheid Sport?
Hoe wil de minister de sportregiowerking aanpakken? Krijgt die weerslag in heel
Vlaanderen? Komt er een congruentieplan ten opzichte van de andere regio’s naar
analogie met die voor verkeer en zorg?
De spreker komt tot het naschoolse sportaanbod. Uit een internationale studie
blijkt dat het slecht gaat met de lichaamsbeweging van Belgische kinderen. Van de
38 onderzochte landen bengelt België helemaal achteraan, in het gezelschap van
China, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.
Het probleem begint pas in de lagere school, want 96 percent van de Belgische
kleuters beweegt makkelijk drie uur per dag. Amper 7 percent van de zeven- tot
negenjarigen komt echter nog aan één uur beweging per dag. Bij de tien- tot zeventienjarigen is dat nog maar 2 percent. De cijfers en het onderzoek zijn nieuw,
maar de vaststelling dat onze kinderen een veel te sedentair leven leiden, is dat
bijlange niet.
Recent hebben de ministers Muyters en Crevits het initiatief genomen om de
schoolsportinfrastructuur te ontsluiten, en daarvoor 2,37 miljoen euro ter beschikking gesteld.
In dit verband pleit Joris Poschet om in meer beweging te voorzien binnen het
klassieke uurrooster. Daarnaast vraagt hij om een gedragswijziging te stimuleren
waarbij kinderen niet langer met de auto naar school en hun vrijetijdsbesteding
trekken. Dat vereist dan wel een veiliger schoolomgeving. Ten slotte moeten we
ook de zitcultuur te lijf gaan. Welke acties plant minister Muyters met het oog op
een algemene mentaliteitswijziging? In welke mate brengen de naschoolse sportactiviteiten een duurzame doorstroming naar sportclubs teweeg?
Wat is de stand van zaken van de evaluatie van het decreet betreffende studentensport? Welke beleidsaanbevelingen komen eruit voort? Moet het decreet worden
aangepast?
Ook de beroepsactieve bevolking is een doelgroep. De bedrijven kunnen een rol
spelen. Heeft de minister een inzicht in de beschikbaarheid van sportinfrastructuur
bij bedrijven? Kan ook die worden opengesteld? Heeft de minister hierover al contact opgenomen met bedrijven?
Zal de aangekondigde evaluatie van de strategische structuur seniorensport gebeuren in overleg met de vertegenwoordigers van de seniorensport?
Wat het beleid voor leeftijds- en kansengroepen betreft, verwijst de minister naar
het nieuwe Sportfederatiedecreet voor de ondersteuning van projecten. Welke projecten? Wat betekenen ze voor de participatie van kansengroepen? Welke acties
kaderen in de uitvoering van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan?
Aan sociale inclusie via sport hecht de CD&V een groot belang. Welke middelen
worden hiervoor begroot?
Wat licht en anders georganiseerde sport betreft, vindt de CD&V de organisatie van
sportkampen geen opdracht voor de overheid. Die kan een aanvullende rol spelen
maar hoort de concurrentie met de privésector niet aan te gaan. Anders zouden
de deelnameprijzen en de vergoedingen van lesgevers wel eens te zeer in het

V l a a m s Par l e m e nt

78

15 (2016-2017) – Nr. 7-D

voordeel van de overheidsinitiatieven kunnen overhellen. Joris Poschet vraagt een
overzicht van de sportkampen die de overheid heeft georganiseerd.
De spreker komt nu tot de tweede strategische doelstelling, de sportinfrastructuur. In verband met het toekomstige decreet over de bovenlokale sportinfrastructuur kondigt de minister twee uitvoeringsbesluiten aan. Waarom twee besluiten?
Waarin bestaat het verschil?
Over het nieuwe Eurovoetbalstadion op de Heizel en de toekomst van de Memorial
Van Damme schrijft minister Muyters helemaal niets in zijn beleidsbrief. Voor de
CD&V heeft het Heizelstadion zeker nog een toekomst als multifunctioneel sportstadion. De fractie oordeelt dat de renovatie van dergelijke nationale sportinfrastructuur de draagkracht van de stad Brussel overschrijdt. De gemeenschappen
moeten dus bijdragen in de kosten.
In verband met de SD gezond en ethisch sporten polst Joris Poschet naar de rol van
de overheid met betrekking tot de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde.
Krijgt die financiële ondersteuning?
De vierde SD behelst een dopingvrij Vlaanderen. Minister Muyters wil een klantvriendelijker NADO. Intussen bevat dopinglijn.be een vreemde aanbeveling over
de attesttoestemming therapeutische noodzaak voor breedtesporters: “Voor de
sporters die geen elitesporter zijn, raden wij enkel die sporters die een behoorlijk
grote kans maken op dopingcontrole aan om een aanvraag op voorhand in te dienen. (…) Wie heeft minder kans op een dopingcontrole en voor wie lijkt een aanvraag ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak’ ons niet echt aangewezen?
– sporters die aan sporten deelnemen die weinig of niet gecontroleerd worden (…);
– sporters die hun sport voornamelijk recreatief beoefenen;
– sporters die hun sport op lager competitief niveau beoefenen.’’.
De boodschap is dat wie een sport beoefent met weinig risico op controle, best
geen TTN vraagt. De CD&V heeft echter weet van een gymnaste die een middel
tegen astma heeft genomen op basis van de nodige medische documenten. De TTN
had ze echter niet op voorhand gevraagd, maar volgens de informatie op de website kan dit ook achteraf in orde worden gesteld. Het attest is haar echter tweemaal
geweigerd op grond van de beschikbaarheid van alternatieve middelen. Nochtans
werd in haar dossier duidelijk aangegeven dat ze al verschillende homeopathische
alternatieven heeft gebruikt zonder resultaat. Op het einde van de rit ligt het lot
van deze breedtesporter dus in de handen van enkele dokters. Zij kunnen beslissen dat een atleet een attest krijgt maar ook dat die atleet voor vier jaar wordt
geschorst. Deze gymnaste heeft uiteindelijk enkel een waarschuwing gekregen.
Maar stelt deze werkwijze de atleten niet te veel bloot aan risico’s?
In verband met de vijfde SD noteert Joris Poschet de plannen van de minister met
de VTS.
Het lid pleit om in deze SD uitdrukkelijk rekening te houden met de belangrijke
rol van de vrijwilliger en de draagkracht van de clubs. Hij is niet gekant tegen een
grote inbreng van universiteiten zolang daarbij geen corporatisme in beeld komt.
Voor de ondersteuning van clubbestuurders is er het Dynamo Project. Joris Poschet
vraagt of federaties die buiten het Sportfederatiedecreet vallen, nog kunnen rekenen op dergelijke steun.
Voorts kondigt de minister een nieuwe overheidsopdracht aan om een nieuw statuut van de sportbegeleider en de semiagorale arbeid op te stellen. Is het niet
vreemd dat de Vlaamse overheid een studie bestelt om een federaal wetsvoorstel
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voor te bereiden? Komen alle voorbereidingskosten dan ook bij de Vlaamse overheid terecht of draagt ook de Franse Gemeenschap bij?
Vervolgens komt de spreker tot de projecten met laaggeschoolden, die hij liever als
kort geschoolden bestempelt. Het project ‘WIJ! en Sport’ lijkt wel een initiatief van
de WIJ-partij CD&V. Joris Poschet wil weten wie het flankerende wetenschappelijke
onderzoek uitvoert. Zijn er al resultaten?
Het decreet betreffende de niet-betaalde sportbeoefenaar vormt al lang een heet
hangijzer. Het regeerakkoord stelt dat de mogelijkheden zullen worden bekeken
voor een billijke opleidingsvergoeding bij de overgang van de niet-professionele
sportbeoefenaar naar een andere sportvereniging waar hij wel het statuut van
professionele sportbeoefenaar verwerft. De VSF stelt een wettelijk kader voor een
solidariteitsfonds voorop. De beleidsbrief brengt hierin echter geen klaarheid en
beperkt zich tot de vermelding van het voorstel.
De CD&V is alvast gewonnen voor het VSF-voorstel. Al op 19 februari 2004 diende
Johan Sauwens een voorstel van decreet in die zin in. De CD&V vindt dat een transfer niet tot een opleidingsvergoeding kan dwingen. Een amateursporter moet vrij
van club kunnen veranderen. De huidige praktijk is echter dat clubs aanzienlijke
schadevergoedingen vragen, tot duizenden euro’s, of prijzengeld achter de hand
houden om hun leden aan zich te binden. Ook het poolreglement in het voetbal is
strijdig met het decreet. Welke federaties zal de minister betrekken in de aangekondigde consultaties?
SD 6 behelst sportkennis en -promotie. In dat verband noemt Joris Poschet de
VOTAS-databank een goed initiatief. Wordt die gebruikt voor passieve of actieve
communicatie over jobs in de sportsector? Hoe bereikt de databank de burger? Is
er geen overlapping met Vlabus?
Ten slotte vraagt Joris Poschet nog een stand van zaken met betrekking tot Sport
voor Allen.
3.		

Bert Moyaers

Na opmerkingen van het Rekenhof uit 2014 over de behoefte aan een samenhangende visie op de sportinfrastructuur, heeft de Vlaamse Regering in 2016 een
Globaal Sportinfrastructuurplan ontwikkeld, stelt Bert Moyaers. Dit plan behelst
enkel de bovenlokale en topsportinfrastructuur, met voor het eerste aspect een
startbedrag van 30 miljoen naast jaarlijks 5 miljoen euro, en voor topsportinfastructuur 10 miljoen euro per olympiade. 5 miljoen euro creëert echter geen onbeperkte mogelijkheden. Met één gemeentelijke sporthal is dat geld al opgebruikt.
Wil de minister het jaarlijkse bedrag spreiden met kleinere steunbedragen of telkens aan één project toekennen?
Het plan lijkt niet uit te gaan van de strategische prioriteiten op basis van de behoeftenstudie. Dus moet de minister er goed over waken dat de middelen naar de
grootste noden zullen gaan en niet naar de beste lobbyisten.
De centra van Sport Vlaanderen zouden volgens dit plan centers of excellence worden. Hun evaluatie is nu echter aan de gang.
Een ambitie waaraan de sp.a veel belang hecht, is de optimale openstelling van
beschikbare sportinfrastructuur en bewegingsvriendelijkheid van openbare ruimte.
Dat wordt cruciaal in het beleid met het oog op Sport voor Allen. Dit project had
gerust grootser mogen worden aangepakt. Intussen hebben de ministers Muyters
en Crevits een oproep gelanceerd tot openstelling van schoolsportinfrastructuur,
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waarop scholen tot 15 december 2016 kunnen ingaan. Komt er in 2017 een nieuwe
oproep?
Deze oproep bevat een hoog potentieel. Hij kadert goed in het idee van de brede
school en de openstelling van schoolsportfaciliteiten voor lokale clubs. Het is daarnaast aangewezen om die infrastructuur ook open te stellen voor buurtinitiatieven
zoals buurtsport. Dat is een goed integratiemiddel voor moeilijk bereikbare doelgroepen.
De drempel naar de sportinfrastructuur moet zo laag mogelijk liggen. Het is dan
ook een terecht streven om openbare ruimte aan te wenden en het aanbod aan
zwemwater op peil te brengen. Op dat gebied ging het de laatste jaren wat bergaf
aangezien zwembaden erg duur uitvallen voor gemeenten.
Sport voor Allen moeten we koesteren. Centraal daarbij staan spelplezier, vriendschap, diversiteit en inzet van vrijwilligers.
In gezinnen met lagere inkomens wordt beduidend minder gesport, blijkt uit onderzoek. De sportparticipatie van kansengroepen gaat er zelfs nog op achteruit.
Het beleid moet ervoor zorgen dat ook mensen die het thuis wat moeilijker hebben,
een sport kunnen beoefenen. Laagdrempeligheid is geen optie maar een must.
De sp.a heeft tegen het ontwerp van decreet betreffende de georganiseerde sportbeoefening gestemd. De fractie was bang voor gevolgen zoals die zich nu manifesteren met bijvoorbeeld de KVV. Blijkbaar is minister Muyters wel van plan om terug
overleg te plegen met die federatie. Welke stappen heeft hij ondernomen? Is er
een oplossing in zicht? Als het decreet inderdaad ingaat op 1 januari 2017, dringt
de tijd. Het decreet moet toch in eerste instantie gericht zijn op de sportbeoefenaar. Het zou dan ook zonde zijn als de spelers in KVV-verband verloren zouden
gaan voor het Vlaamse beleid.
Tegenover het Topsportactieplan is de sp.a positief gestemd. Een studie uit 2012
heeft drie zwakke punten aan het licht gebracht: het budget, de infrastructuur en
de ondersteuning van trainers. Met Topsportactieplan III heeft de minister hieraan gewerkt, wat te zien was aan de puike prestaties van onze olympiërs en paralympiërs. Bert Moyaers is er gerust in dat ook Topsportactieplan IV vruchten zal
afwerpen.
Heel gunstig beoordeelt de spreker de aandacht van dit plan voor topsporters na
hun sportcarrière. In 2015 stelde Vlaanderen 36 gewezen topsporters aan het
werk, wat wel minder is dan de 51 van vijf jaar eerder. Hoe verklaart de minister
dat verschil? In het verleden is nogal wat expertise verloren gegaan door de keuze
van gewezen topsporters voor privébedrijven als Golazo. Dat is jammer gezien alle
investeringen van Vlaanderen in die mensen.
De decretale middelen voor topsport waaronder de ontwikkelingsprogramma’s en
de ondersteuning van paralympiërs, hadden voor de sp.a hoger mogen zijn. In de
topsportschool zou een paralympisch programma een interessante optie zijn.
Sinds 2016 beschikken de gemeenten niet langer over de 2,40 euro extra per
inwoner om sportbeleid te financieren. Dat bedrag is nu in het Gemeentefonds
geïntegreerd, weliswaar met het oormerk sportbeleid. Minister Muyters heeft verklaard dit lokale beleid te willen monitoren, maar dat zal pas vanaf 2018 structureel gebeuren. Heeft hij wel voldoende zicht op wat de gemeenten nu met dit
geld doen? Wenden ze het niet vooral aan om de weggevallen provinciale middelen
voor sportinfrastructuurbeheer te compenseren? In de praktijk zijn vooral kleinere
gemeenten vaak genoodzaakt om hun sportdienst in hun dienst vrije tijd te inte-
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greren. Het hangt dan vaak van de bevoegde schepen af of er voldoende middelen
naar sport blijven gaan.
Over buurtsport heeft in 2014 een nulmeting plaatsgevonden. Met dit initiatief
bereikt minister Muyters op dit moment één gemeente op vijf. Volgende week zal
het ISB een nieuwe enquête afnemen bij de gemeenten. Het initiatief verdient in
elk geval alle inzet, gezien het huidige bereik van 600 jongeren tussen dertien en
vierentwintig jaar, waarvan ruim de helft tot een kansengroep behoort.
Voor het lokale sportbeleid lopen er heel wat prima initiatieven, vaak ook over
de beleidsdomeingrenzen heen. Er is een betere samenwerking tussen Sport en
Armoedebeleid. Er is de Uitpas, die een toepassingsuitbreiding verdient. Heel was
OCMW’s stellen federale middelen ter beschikking. Maar er is ook nood aan structurele samenwerking om al die initiatieven en diensten op elkaar af te stemmen
teneinde lege vlekken en overlappingen te voorkomen. Minister Muyters zou die
coördinerende rol kunnen waarnemen.
Voorts suggereert Bert Moyaers om in de sportkampen die de Vlaamse overheid
inricht, een streefcijfer in te stellen van 10 of 11 percent kansarmenparticipatie,
naar analogie met de kansarmoedefactor van Kind en Gezin.
Het ondersteuningsreglement ‘lokale en regionale ondersteuning’ heeft geleid tot
goedkeuring van 111 projecten, waarvan er 33 op kwetsbare groepen zijn gefocust. In 2017 wil de minister die oproep herhalen, met de focus vooral op het gezonde sporten. Kan hij dit voort toelichten?
4.		

Herman Wynants

Herman Wynants noemt de eengemaakte sportadministratie een goede zaak voor
zowel de sportlui als het beleid. Het lid is tevreden met de keuze voor een variant
op het geel-zwarte logo van Sport Vlaanderen als logo voor Topsport Vlaanderen.
Dat kan de herkenbaarheid en uitstraling in Vlaanderen en daarbuiten helpen versterken.
In 2016 heeft Sport Vlaanderen het ondersteuningsreglement ‘lokale en regionale
ondersteuning’ gelanceerd. Maar wat is daarvan de doelstelling?
In 2017 worden de projecten toegewezen uit de gezamenlijke oproep betreffende
schoolsportinfrastructuur. Komt er in 2017 ook een nieuwe oproep? Wat met de
evaluatie van de eerste oproep?
De nood aan een duurzame oplossing voor sporten die veel geluid produceren of
veel ruimte vergen, is nog altijd hoog.
Wat het GES betreft, vraagt het lid in welke mate de Vlaamse Aanbeveling
Sportmedisch Onderzoek ingang vindt.
De praktijkrichtlijn voor huisartsen zou eind 2016 gevalideerd zijn. Kunnen de
huisartsen ermee aan de slag in 2017?
De beleidsbrief maakt ook gewag van een databank met de medische en sportieve
voorgeschiedenis van sportlui. Het zou gaan om een samenwerking tussen huis- en
sportartsen. Herman Wynants vraagt een stand van zaken.
Hoe ziet de minister, na zijn toelichting van de recentste internationale ontwikkelingen, de toekomstige repressieve en preventieve aanpak van doping in Vlaanderen
concreet?
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Voor het statuut van de sportbegeleider en de semiagorale arbeid heeft minister
Muyters ten volle een bondgenoot in Herman Wynants, die blij is met de extra
overheidsopdracht.
Komt er een voortzetting van de campagne ‘Sporters beleven meer’? Zo ja, wanneer?
Rio 2016 was fantastisch. Sportbeleid moet vooral op de sportlui zelf zijn gefocust.
Iedereen staat dan ook achter het voornemen van de minister met betrekking tot
centralisatie en gerichte investeringen. Voorts moeten we werk blijven maken van
flexibele leertrajecten buiten de topsportschool.
In verband met de opmerkingen van Joris Poschet over de opleidingsvergoeding
oordeelt Herman Wynants dat het aan de federaties zelf toekomt om een regularisatie door te voeren.
Over het algemeen noemt de spreker de beleidsbrief ambitieus en evenwichtig. Er
is ook meer geld beschikbaar dan vorig begrotingsjaar. Daarmee moeten we dan
ook meer Vlamingen en Brusselaars aan het sporten krijgen.
5.		

Peter Wouters

Peter Wouters constateert in de commissie een zeker paniekvoetbal rond KVV. Het
klopt dat de onderhandelingen moeizaam verlopen, maar dramatische uitspraken
over mensen die niet meer zouden kunnen voetballen, zijn nergens voor nodig.
Een kind van Peter Wouters is aangesloten bij een club uit het KVV-verband, maar
daar twijfelt niemand eraan dat de club ook volgend jaar kan voetballen. Er zijn
problemen, maar dan kan de minister zijn engagement invullen om persoonlijk
tussenbeide te komen.
In het lokale sportbeleid speelt het ISB een vooraanstaande rol. Buurtsport is bij
uitstek een middel om iedereen bij sport te betrekken. De impact op sociale inclusie is bij buurtgerichte sportinitiatieven enorm.
De minister maakt volgens zijn beleidsbrief werk van het verzamelen en ontsluiten
van relevante data voor de lokale en Vlaamse overheid. Terecht, want meten is
weten. In de eerste helft van 2017 zou er een tool komen om lokale data te verwerven. Kan de minister de praktische werking daarvan toelichten? Staat het ISB
of Sport Vlaanderen ervoor in? Betrekt het onderzoek alle gemeenten? Op welke
informatie doelt de enquête vooral?
Initiatieven als Multimove, Sportsnack en Sport na School getuigen van de inspanningen van minister Muyters op het vlak van naschools sportaanbod. Ligt hier ook
een opening voor de implementatie van het Vlaams Sportkompas?
Het decreet betreffende de studentensport is geëvalueerd door de vijf associaties
en de VSSF. Wat waren de conclusies? Komt er in 2017 een ontwerp van decreet?
Wat de beroepsactieve bevolking betreft, is het uitkijken naar het actieplan Sport
op het Werk.
Vervolgens komt Peter Wouters tot de leeftijds- en kansengroepen. Hij is tevreden
over de nadruk op laagdrempelig sportaanbod en vooral ook over de toenemende
aandacht voor sportkampen. De sociale inclusie kan er maar wel bij varen. De
minister kondigt aan dat hij deze initiatieven blijft monitoren en de effecten van
de extra stimuli zal meten. Hoe zal dit in zijn werk gaan? Komt er geregelde voortgangsrapportage? Krijgt het parlement inzage?
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De sportdienst van de VGC zette in Brussel een samenwerkingsverband op met
het Brusselse Huis van het Nederlands met het oog op oefenkansen voor cursisten
NT2. De reacties zijn erg positief. In het najaar van 2017 zal de minister samen
met het Agentschap Inburgering en Integratie de uitbreiding van het project onderzoeken. Zullen daarbij andere organisaties met gelijkaardige initiatieven worden betrokken?
Het empoweren van kwetsbare projecten via sport is een mooie doelstelling. CANO
en The Vertical Club zijn prachtige initiatieven waarmee de jongeren zowel mentaal
baat zullen hebben als een opstap zullen meekrijgen naar een opleiding of baan.
Peter Wouters is tevreden met het wetenschappelijke onderzoek over CANO, daar
dit de insteek kan vormen voor nieuwe instrumenten.
Bij het initiële project van The Vertical Club kwam de eventuele uitbreiding naar
Leuven in 2017 ter sprake. In 2018 zou ook Antwerpen erbij komen, in 2019 Gent
en Hasselt en in 2020 Oostende. Is deze planning nog steeds van toepassing?
Komen nog andere steden in aanmerking?
SD 5 behelst het niveau van trainers en sportbegeleiders. Minister Muyters geeft
aan dat het nieuwe Sportfederatiedecreet ook op de VTS een impact zal hebben.
In het begin van 2017 komen er een nieuwe strategische toekomstvisie en beleidsplan voor die school. Kan de minister al enig inzicht bieden in de gevolgen die hij
voor de school verwacht? Peter Wouters vermoedt dat het gaat om meer capaciteit
en/of nieuwe opleidingen.
6.		

Lionel Bajart

Namens de Open Vld-fractie spreekt Lionel Bajart zijn appreciatie uit voor de uitgebreide en evenwichtige beleidsbrief, die ruim aandacht schenkt aan de betrokken
doelgroepen. Sporten hoeft immers niet per definitie in een sportclub te gebeuren,
maar kan ook op individuele basis. Daartoe is dan wel een sensibilisering nodig bij
niet-sportende mensen over de gunstige effecten van sport. In die zin komt het
erop aan om geen doelgroepen over het hoofd te zien. De investeringen in licht
sportaanbod zoals fit-o-meters kunnen de drempels helpen verlagen.
Het stemt Lionel Bajart tevreden dat minister Muyters de overdracht van persoonsgebonden materies vanuit de provincies naar respectievelijk het Vlaamse en lokale
niveau zal monitoren via het project lokale monitoring. Kan de minister nog in de
loop van het zittingsjaar 2016-2017 de voortgang aan de commissie rapporteren?
Welke timing heeft de minister voor ogen met betrekking tot het statuut van de
sportbegeleider? Welke knelpunten zijn er?
In verband met de geluidsproducerende sporten lijkt het overleg muurvast te zitten.
Dat is onder meer duidelijk geworden uit een antwoord van minister Schauvliege
aan Lydia Peeters (Schriftelijke Vragen Vl.Parl. 2015-16, nr. 914). Het enige terrein
dat intussen in gebruik is genomen, ligt dan nog in Nederland. Intussen worden
ongebruikte havengebieden en militaire sites niet benut ondanks de tijdelijke oplossing die ze zouden kunnen bieden. De mogelijkheden om ontginningsgebieden
aan te wenden zijn al evenmin duidelijk geworden. Hoe zijn de vooruitzichten voor
deze sporten?
In zijn vorige beleidsbrief heeft minister Muyters een specifiek Multimoveproject
voor kinderen met een beperking aangekondigd, maar in zijn antwoord op een
recente schriftelijke vraag van Lionel Bajart heeft hij intussen aangegeven dat dit
nog niet is gebeurd (Schriftelijke Vragen Vl.Parl. 2016-17, nr. 47): “De focus van
Multimove ligt voornamelijk op het informeren en inspireren van bestaande initiatieven en organisaties. Multimove kan namelijk een middel tot integratie zijn van
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kinderen met een beperking binnen de bestaande structuren. We stimuleren om
indien mogelijk inclusief te werken.”. Is de minister dan niet langer van plan om
specifieke proefprojecten te starten?
Een ander project uit de beleidsbrief Sport 2015-2016 is de samenwerking tussen
de VGC-Sportdienst en het huis van het Nederlands om cursisten NT2 als vrijwilliger in te zetten. In die beleidsbrief kondigde de minister ook een uitbreiding naar
andere Vlaamse steden aan. Op schriftelijke vragen van Peter Wouters en Lionel
Bajart (Schriftelijke Vragen Vl.Parl. 2015-16, nr. 662) heeft de minister intussen
geantwoord dat zijn kabinet en Sport Vlaanderen in het najaar van 2016 zouden
beginnen met voorbereiding van de mogelijke uitbreiding. Wat de minister in die
beleidsbrief nog aankondigde als een plan, is intussen nog maar een mogelijkheid.
Wat zijn nu de concrete bedoelingen en met welke timing?
Ook over de Stichting Vlaamse Schoolsport heeft Lionel Bajart schriftelijke vragen
gesteld (Schriftelijke Vragen Vl.Parl. 2016-17, nr. 40). Op een daarvan heeft minister Muyters geantwoord dat de stichting geen sporttakken aanbiedt aan uitsluitend jongens of meisjes. Maar vervolgens ook: “in uitzonderlijke gevallen kan het
in bepaalde kernen voorkomen dat de scholen zelf kiezen om een extra aanbod te
brengen voor jongens, zoals bijvoorbeeld mini- of zaalvoetbal.”. Dat noemt Lionel
Bajart een merkwaardige keuze gezien de inspanningen om ook meisjes voor de
voetbalsport warm te maken. Over het algemeen komen er gemengde schoolsportcompetities en worden meisjes toegelaten in jongensploegen, maar blijkbaar
niet in het voetbal. Daarnaast is in bepaalde scholen het volleybalaanbod blijkbaar
voorbehouden voor meisjes.
Op de SVS-website staat nochtans de ambitie ingeschreven om kwaliteitsvolle
schoolsport aan te bieden aan alle leerlingen, ongeacht de bekwaamheid en geaardheid. Hoe zit het nu met die inclusiviteit als sommigen alleen al omwille van
hun geslacht worden uitgesloten van een bepaalde sport? Waarom is het trouwens
nodig om de geaardheid hier überhaupt te vermelden, en dan nog als enige van
de mogelijke discriminatiegronden? In bepaalde sporten kunnen de heteronorm
en het machogedrag inderdaad voor problemen zorgen, maar dat is hier niet het
geval.
Tot slot komt Lionel Bajart even terug op een begrotingsvraag in de Commissie
voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Het
gaat erom dat de 30 miljoen euro voor sportinfrastructuur eigenlijk afkomstig is
van een andere begrotingspost van minister Muyters.

III. Antwoordenronde
Minister Philippe Muyters is tevreden met de betrokkenheid die uit de vele vragen
naar voren komt. Bovendien variëren de opstellingen van voorzichtig positief tot
volmondige instemming.
Een beleidsbrief komt voor een minister neer op de moeilijke oefening om al in september neer te schrijven wat hij tot aan de volgende zomer wil doen. De redactie
begint al in het reces. Bij de bespreking komen er dan automatisch vele vragen
over het precieze wat en hoe. Maar voor heel wat gepland beleid komen de concrete beslissingen pas in 2017. De minister kan de detailvragen dan ook niet altijd
beantwoorden. Een beleidsbrief schept dus onvermijdelijk verwachtingen die de
minister op het moment van de bespreking nog niet helemaal kan inlossen. Voor
Sport is dat probleem overigens minder manifest dan voor de andere bevoegdheden van minister Muyters.
Een minister kan nooit garanderen dat er nergens ook maar enig probleem opduikt,
zoals blijkt uit het door de media opgepikte verhaal over een brute volleybalcoach.
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Een goed voorbeeld is dat niet. Het beleid ter zake van minister Muyters bestaat
ten eerste uit een – nieuw – beloningssysteem voor federaties die met gekwalificeerde trainers werken. Het systeem zal gelden tot op het clubniveau. Ten tweede
krijgt het element motiverend coachen een plaats in de opleidingen. De houding
die Imade Annouri beschreef, zou in de cursus worden afgeraden. Een dergelijk
beleid is een project van lange duur. Op dit moment is het nog steeds mogelijk om
zonder enige opleiding training te geven.
Naar aanleiding van de vragen over de KVV herinnert minister Muyters de commissie eraan dat vier federaties samen aan de oprichting van Voetbal Vlaanderen aan
het werken waren. Toen de overeenkomsten klaar waren voor ondertekening, heeft
de KVV beslist om niet te ondertekenen. De KVV is dan opnieuw onderhandelingen
aangegaan met Sporta, die evenmin resultaat hebben opgeleverd. Volgens de ene
waren er te weinig garanties voor de KVV, volgens de andere ging het over het aantal bestuursmandaten en een gebrek aan financiële transparantie. Om een objectief inzicht in het probleem te krijgen, heeft minister Muyters aan Sport Vlaanderen
een verslag van de onderhandelingen gevraagd. Op basis daarvan wil hij dan het
gesprek met de KVV aangaan om te achterhalen welke oplossing mogelijk zou zijn.
Zoals hij ook in het VTM-nieuws heeft bevestigd, heeft de minister steeds aan de
KVV aangeboden om hen te laten aansluiten bij wat ze nog mogelijk achten. Komt
er inderdaad voor 31 december nog een akkoord, dan is de minister ook bereid om
de oorspronkelijke deadline van 31 oktober naar die datum op te schuiven.
De essentie van dit verhaal ligt – enigszins cru uitgedrukt – niet bij de bestuurders
maar bij de voetballers en de clubs. Het belangrijkste is dus dat hun competitie
kan blijven bestaan.
Joris Poschet haalde in dit verband het ‘one fits all’-principe van de KBVB aan. Dat
vindt minister Muyters niet terecht aangezien Voetbal Vlaanderen zijn beslissingen
over jeugdopleidingen autonoom neemt, los van de KBVB. In een a-tot-z-aanbod
kan op geen enkele manier sprake zijn van one fits all. Dat zou trouwens zelfs de
organisatie van minivoetbal uitsluiten. Uiteraard blijven binnen Voetbal Vlaanderen
verschillende lidgelden en organisatievormen mogelijk. Wie in het Liefhebbersverbond voetbalt, zal vanzelfsprekend niet zoveel lidgeld betalen als wie bij een eersteklassenclub is aangesloten.
Dan komt de minister tot de vragen over de provinciale middelen. Daarop wil hij
niet besparen. Voorts is al een hele tijd duidelijk welke sportinfrastructuur tot de
overheveling behoort en welke niet. Hetzelfde geldt ook voor de middelen en voor
de mensen, behalve dat bepaalde provincies de beslissing nog niet hebben genomen welke mensen ze laten overkomen. Het is aan hen om dat te beslissen. Sport
is met betrekking tot de overheveling van de provinciale bevoegdheden hoe dan
ook een van de betere leerlingen van de klas. Minister Muyters is alvast gewonnen
voor een infosessie in de commissie.
In de toekomst komt er ook een reglement voor de besteding van de provinciale
middelen. Het is niet de bedoeling om specifiek Limburgs of Antwerps sportbeleid
te handhaven maar wel sportbeleid voor heel Vlaanderen.
De apparaatkredieten voor gesco’s bedragen 1,341 miljoen euro.
De minister gaat in op de vragen over het WADA. Compliance betekent in die
context dat een wetgeving conform is aan de WADA-code. Nu wordt het de bedoeling om daarin verder te gaan. Het feit dat een wet bestaat, betekent immers nog
niet dat ze ook wordt toegepast. Ook in de toepassing wil het WADA nu inzicht.
Daarvoor zijn onderzoekers nodig zoals de McLaren-commissie. Dergelijke com-
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missies onderzoeken ook ter plaatse en kosten veel geld. Daarnaast zijn er ook
klokkenluiders nodig en moet er een systeem bestaan dat hen beschermt.
Joris Poschet had een vraag over de gevolgen van het nieuwe Sportfederatiedecreet
voor Parantee en G-sport. Er is geen verplichting voor elke G-sporter om zich bij
een validenclub aan te sluiten, hoewel dat met het oog op inclusie wel wenselijk is.
Aansluiting bij twee federaties is alleszins niet nodig. Er moeten wel afspraken zijn
tussen Parantee en de betrokken federatie. Er is geen dubbele werking, aangezien
Parantee de sportfederaties moet assisteren om in hun sporttakken geïntegreerd
G-sporten mogelijk te maken. Parantee is geen federatie als een andere. Haar
partners zijn niet alleen clubs maar ook andere federaties. Van dubbel lidgeld is
echter geen sprake.
Hoeveel geld elke federatie precies mag verwachten staat nog niet voor 100 percent vast, maar wel voor meer dan 75 percent. Door de vernieuwing zijn nog een
aantal elementen niet bekend. Zo weet de overheid nog niet precies over hoeveel
gekwalificeerde trainers elke federatie beschikt en hoe hun corporate governance
eruitziet. Maar hoe dan ook is in het eerste jaar 75 percent van de middelen gelijk
aan vorig jaar. Bovendien kunnen de federaties wel schatten hoeveel ze voor het
overige zullen krijgen aangezien de criteria voor corporate governance en trainerskwalificaties duidelijk zijn. Enige onzekerheid is er inderdaad, beaamt de minister,
maar het is een foute bewering om te stellen dat federaties helemaal in het duister
tasten over hun toekomstige middelen of dat ze enorme verliezen te vrezen hebben. Dat zou dan ronduit betekenen dat ze heel veel leden hebben verloren want
in de zogenaamd onzekere 25 percent telt net als vroeger het kwantitatieve aspect
mee.
Op de vraag welke andere federaties overwegen om niet mee te stappen in het
Federatiedecreet, antwoordt minister Muyters dat de Vlaamse Zaalvoetbalbond
heeft besloten om zonder subsidies voort te werken. De ruiterijfederatie LRV, die
verbonden is met de Boerenbond, heeft in goed overleg met de minister eveneens
besloten om zonder subsidies voort te gaan. Hetzelfde geldt voor de VWB. Minister
Muyters noemt dergelijke beslissingen perfect legitiem. Ook die federaties blijven
in aanmerking komen voor erkenning, zij het zonder subsidies. Dat impliceert dat
ze dan nog een beroep kunnen doen op projecten als Dynamo. Basissubsidies en
subsidies voor bijkomende opdrachten vallen wel weg.
De lokale projecten blijven gericht op gezinnen en maatschappelijk kwetsbare
groepen. Dat de beleidsbrief in die context ‘gezond sporten’ vermeldt, is een vergissing, verduidelijkt de minister. Daarmee is ook de vraag beantwoord over de 68
van de 111 projecten die niet zijn gericht op maatschappelijk kwetsbare groepen:
die zijn op gezinnen gericht, de andere parameter voor lokale projecten.
De jeugdprojecten als Multimove, Sportsnacks en Sport na School hebben inderdaad geleid tot meer participatie van jongeren in clubs. De meeste aanbevelingen
uit de evaluatie van die projecten zijn gericht op onderwijs veeleer dan op sportbeleid. Op 30 november 2016 overlegt minister Muyters met minister Crevits over
wat ze daarmee samen kunnen doen.
Inzicht in de beschikbare sportinfrastructuur van bedrijven is vooralsnog niet voorhanden. In januari 2017 lanceert minister Muyters het bedrijfsactieplan.
Uiteraard zal de minister de bestaande structuren bij het seniorenbeleid betrekken.
Het project in het kader van armoedebestrijding en integratie gaat uit van minister
Homans. Als minister van Sport verleent Philippe Muyters zijn medewerking.
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Joris Poschet polste naar de budgetten voor sociale inclusie, maar daar dit een
horizontale beleidslijn betreft, vallen die niet uit te begroting te isoleren. Dit beleid
loopt doorheen het hele sportbeleid. Hetzelfde antwoord geeft de minister op de
vraag van het lid over Sport voor Allen.
Minister Muyters beaamt ten volle dat de sportkampen van de overheid niet de
concurrentie horen aan te gaan met die van de privésector, maar in een aanvullend aanbod moeten voorzien. Dat is trouwens ook al grotendeels het geval. Bij
Sport Vlaanderen hebben de meeste sportkampen een internaatformule, wat in
het privé-initiatief minder voorkomt. De doelstelling bevat zeker het element laagdrempeligheid voor doelgroepen. Daarin vult dit aanbod de privésector aan.
Waarom twee uitvoeringsbesluiten bij het Sportinfrastructuurdecreet, vroeg Joris
Poschet. Eén voor het bovenlokale niveau en één voor topsport, antwoordt minister
Muyters.
Hetzelfde lid polste naar de toekomst van de Heizel. Als iemand daarmee een initiatief wil nemen, kan het wellicht in aanmerking komen voor een bovenlokaal project. Gezien de bijzondere regeling met het oog op de invulling van de Brusselnorm,
zou het daarbij zelfs meteen een prioritaire plaats in de rangorde kunnen krijgen.
Het jaarlijkse budget voor steun aan de VVS bedraagt 150.000 euro.
Joris Poschet had ook vragen bij de aanbevelingen aan breedtesporters over de
toestemming therapeutische noodzaak. Minister Muyters pleit voor een pragmatische aanpak. Sommige neussprays bevatten substanties die op de dopinglijst
voorkomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat elke breedtesporter voor een eenvoudige neusspray een toestemming therapeutische noodzaak nodig zou hebben.
Wat het beleid van de VTS betreft, beaamt de minister dat dit moet worden afgestemd op het nieuwe decreet betreffende de georganiseerde sportsector
Een andere vraag was waarom Vlaanderen nu initiatieven neemt in verband met
de federale bevoegdheid voor semiagorale arbeid. De commissie en het Vlaams
Parlement hebben herhaaldelijk gepeild naar de vooruitgang in dit dossier. Daarop
heeft minister een eerste studie laten uitvoeren die een basis voor een oplossing
heeft opgeleverd. De minister heeft zijn federale collega’s daarover aangesproken, maar verdere stappen vanuit die hoek zijn uitgebleven. In dat geval zijn er
twee mogelijkheden. Ofwel blijft Vlaanderen afwachten tot de federale overheid
eindelijk gehoor geeft aan zijn herhaaldelijke aandringen, ofwel bereidt het zelf
een federaal wetsvoorstel voor. Daarvoor heeft minister Muyters gekozen, onder
andere omwille van het grote belang dat de commissie eraan hecht.
De VUB is gelast met het wetenschappelijke onderzoek over de WIJ!-projecten, dat
aan de gang is.
In verband met het decreet betreffende de niet-betalende sportbeoefenaar stelt
Herman Wynants voor om vooral de federaties zelf met oplossingen te laten komen. Dat is ook de bedoeling van minister Muyters, die zeker gesprekken zal
voeren met de belangrijkste betrokken federaties, namelijk die voor wielrennen,
voetbal en andere balsporten.
De VOTAS-databank is eenvoudig via een paswoord bereikbaar voor de burger.
Eventuele overlappingen met Vlabus wil de minister wel onderzoeken. Hij verwacht
geen problemen maar zal indien nodig maatregelen nemen.
Een aantal vragen van Bert Moyaerts over de sportinfrastructuur zijn al behandeld
bij de gedachtewisseling over het Globaal Sportinfrastructuurplan. Bert Moyaerts
V l a a m s Par l e m e nt

88

15 (2016-2017) – Nr. 7-D

vindt de bedragen nogal bescheiden, maar het gaat om investeringen met een
multiplicatoreffect. Voor elke euro steun die Vlaanderen aan een project geeft,
moet de initiatiefnemer er meer dan twee inbrengen, aangezien de steun maximaal 30 percent van het project kan bedragen. Overigens is het beschikbare bedrag in 2017 geen 30 maar 35 miljoen euro, aangezien bovenop de eenmalige
startimpuls van 30 miljoen euro ook nog de jaarlijkse 5 miljoen euro komt. Dat
betekent dat er ruim 105 miljoen euro beschikbaar zal zijn. Daarna komt dan de
jaarlijkse 5 miljoen euro met hetzelfde multiplicatoreffect.
In de vorig zittingsperiode is vanuit Vlaanderen niet meer dan 7 à 8 miljoen euro
geïnitieerd. Bedragen van deze orde heeft Vlaanderen al heel lang niet meer in
sportinfrastructuur geïnjecteerd. Dit Globaal Infrastructuurplan is een grote stap
vooruit.
Bovendien gaat het hier alleen om bovenlokale infrastructuur, aangezien lokale
infrastructuur, zoals de commissie ook uitdrukkelijk als wens heeft meegegeven,
voor rekening van de gemeenten zal blijven.
De stimulans van 30 percent moet gemeenten aanzetten tot samenwerking met
het oog op bovenlokale projecten.
De centra van Sport Vlaanderen ondergaan inderdaad eerst een evaluatie. Er is
inderdaad een toekomstvisie nodig.
Voor een nieuwe oproep betreffende de schoolsportinfrastructuur in 2017 bestaat er interesse, maar tot nu toe is enkel in een eenmalige oproep voorzien.
Geselecteerde trajecten kunnen wel voor drie jaar op werkingsmiddelen rekenen.
Aan de bewering dat de participatie van kansengroepen erop achteruitgaat, twijfelt
minister Muyters. Er zijn niet veel wetenschappelijke gegevens om die bewering
te staven.
De minister dankt de commissie voor haar appreciatie voor Topsportactieplan IV.
Bert Moyaers peilde naar het verminderde aantal gewezen topsporters met een
tewerkstellingscontract. Ten eerste zijn de criteria verstrengd. Ten tweede heeft
de minister werk gemaakt van de combinatie studie en topsport. De meeste sportlui kunnen rekenen op een sportcarrière van tien tot vijftien jaar. Voor hun latere
carrièreontwikkeling is het een groot voordeel als ze daarnaast over een diploma
beschikken.
Over de paralympiërs op topsportscholen heeft de minister al geantwoord in de
gedachtewisseling over het Topsportactieplan.
Het geld dat voor sportbeleid aan lokale besturen wordt overgeheveld, krijgt geen
oormerk mee. Willen die besturen dat aan pakweg bibliotheken besteden, dan is
dat hun volle recht. Juist daarom heeft minister Muyters Sport Vlaanderen kanten-klare pakketten laten ontwikkelen. Als een gemeente een beleid wil voeren
rond beweging voor jongeren, dan kan ze bij Sport Vlaanderen terecht voor het
Multimoveprogramma en de initiatie door een lesgever. Overigens was het aandeel
van Vlaanderen in de gemeentelijke sportmiddelen al relatief beperkt. Dankzij het
gerichte aanbod van Sport Vlaanderen zal op gemeentelijk vlak wellicht zelfs meer
naar sportbeleid gaan, maar geoormerkt is dat geld niet.
Peter Wouters wees terecht op het belang van buurtsport. Het ISB zal inderdaad
opnieuw instaan voor de enquête. Het komt erop aan best practices uit te wisselen.
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Aan de Uitpas verlenen inderdaad ook andere instanties hun medewerking. Zoals
Joris Poschet suggereert, wil minister Muyters laten nagaan of er sprake zou kunnen zijn van versnippering en of er nood zou bestaan aan meer coördinatie.
De geluidsproducerende sporten vormen een erg ingewikkelde materie. Zeven jaar
beleidsinzet hebben geleid tot initiatieven om hiervoor bedrijventerreinen, havengebieden enzovoort te ontsluiten. Er staat alweer een nieuw initiatief op stapel,
maar de minister wil daarover nog niet uitweiden. Zodra een initiatief nog maar
enigszins bekend raakt, stuit het op verzet. Iedereen lijkt het ermee eens dat er
een oplossing nodig is, maar niemand wil die in zijn buurt. Soms wordt het haast
hallucinant. Bij de verdere zoektocht naar oplossingen moet, kan, wil en zal minister Schauvliege betrokken blijven.
De implementatie van de VASO is nog in ontwikkeling. Er zijn nog verbeteringen
mogelijk.
Er was een vraag over de repressieve en preventieve aanpak door NADO Vlaanderen.
Minister Muyters stelt voor dat de nieuwe NADO-directeur even tijd krijgt om zich
in te werken en vervolgens een toelichting komt geven in het Vlaams Parlement.
De campagne ‘#sportersbelevenmeer’ loopt voort in 2017. Op het einde van dat
jaar komt er een evaluatie.
Over Sportkompas overlegt minister Muyters met minister Crevits. De minister wil
dit in het algemeen bekijken.
Het beleid ten aanzien van studenten in het hoger onderwijs krijgt een herziening,
maar de minister heeft daar nog geen verdere details over.
De monitoring van de sportkampen betreft vrij algemene statistische gegevens
zoals het aandeel van de deelnemers en de verdeling per geslacht. Die cijfers zijn
zeker niet geheim en kan de minister gerust bezorgen als iemand er een schriftelijke vraag over zou stellen.
Met betrekking tot de samenwerking van de VGC-sportdienst met het Huis van het
Nederlands wil minister Muyters een evaluatie organiseren en de best practices in
kaart brengen, ook die van anderen. In 2017 is de voortzetting gepland.
Van The Vertical Club heeft Peter Wouters de timing van geplande introductie in andere steden correct naar voren gebracht. De start van het project verliep enigszins
moeizaam. Vandaar dat de minister niet met zekerheid kan zeggen of het project
nu op schema zit, maar de planning blijft geldig.
Het Multimoveaanbod voor jongeren met een beperking gaat uit van sociale inclusie en samenzijn. In plaats van voor hen aparte Multimovesessies te organiseren,
hebben de begeleiders een opleiding gekregen over de omgang met jongeren met
een beperking.
Wat de schoolsport betreft, kan het soms drempels weghalen als initiatieven alleen voor meisjes openstaan. Daarin wil minister Muyters de autonomie van de
Stichting Vlaamse Schoolsport en de betrokken scholen respecteren. Op zich staat
de minister wel achter een zo groot mogelijke toegankelijkheid van het hele sportaanbod voor de beide geslachten. De vraag van Lionel Bajart over de vermelding
van geaardheid is erg specifiek. Minister Muyters suggereert dat het lid deze vraag
schriftelijk stelt.
Lionel Bajart stelde ten slotte de vraag naar de herkomst van de 30 miljoen euro
voor sportinfrastructuur. In 2016 waren er voor wetenschapsinfrastructuur zware
V l a a m s Par l e m e nt

90

15 (2016-2017) – Nr. 7-D

investeringen in imec en de supercomputer. Voor 2017 bleef er een overschot op
die begrotingspost. Vandaar dat de minister heeft besloten om dit geld voor sportbeleid aan te wenden.

IV. Repliekenronde
Imade Annouri komt terug op het antwoord van de minister dat de trainingsopleidingen bepaald gedrag van coaches zullen helpen vermijden. Een eerdere vraag in
dat verband was of dit geen te hoge drempel opwerpt voor ouders die in hun vrije
tijd een jeugdploeg willen trainen. Daarop wil Imade Annouri niet terugkomen,
maar komen er metingen van situaties waarvan trainers niet goed wisten hoe ze
ermee moesten omgaan? Meten is tenslotte weten. Dat geldt op alle niveaus. Dus
moeten we zeker ook op de hoogte blijven van de ervaringen van en met trainers
in het recreatieve sporten.
Wat de KVV betreft, lopen de emoties hoog op. Minister Muyters bevindt zich in de
unieke positie om die emoties te overstijgen en een oplossing te helpen vinden.
Dat hij de deadline opschuift, is alvast een goede zaak. Imade Annouri roept op
om rekening te houden met emoties en frustraties. Er moet een oplossing komen.
Uiteraard draait alles uiteindelijk om de spelers en de trainers. Die hebben niet
meteen een boodschap aan problemen op het federatieniveau, maar ze willen wel
blijven voetballen. Het zou zonde zijn als ook dit uiteindelijk wordt bemoeilijkt door
de problemen in de federatie.
Imade Annouri is gewonnen voor een duidelijke inventaris van de bestemming van
de provinciale middelen en een debat daarover in de commissie.
Joris Poschet herinnert aan zijn vraag over sportregio’s in verband met bovenlokale
infrastructuur.
Minister Philippe Muyters antwoordt dat er op dit moment geen sportregio’s zijn.
In verband met de onrust van federaties over hun toekomstige begroting hoopt
Joris Poschet dat Sport Vlaanderen het nodige doet om de mensen gerust te stellen. De minister wijst terecht op de verhouding van 75 percent en 25 percent.
Wat de toestemming therapeutische noodzaak betreft, stelt het lid dat gevallen van
het type dat hij heeft beschreven, zich nog steeds voordoen. De NADO moet dan
ook heel duidelijke richtlijnen hebben over hoe ze daarmee moet omgaan, om zo
dure en stresserende procedures te vermijden.
Wat de KVV betreft, beschouwt niemand de bestuurder als de essentie, zelfs de
bestuurder zelf niet. De oplossingen die minister Muyters voorstelt, bevatten potentieel om via een objectieve bemiddeling tot een oplossing te komen.
Bert Moyaers vraagt of de commissie inzage zou krijgen in het verslag dat Sport
Vlaanderen over de onderhandelingen zal opstellen.
Ook hij staat achter de inventarisatie van de provinciale initiatieven. Limburg en
Antwerpen hadden specifieke uitgaven voor G-sport omdat die provincies daarvoor
centra hadden. De minister wil nu beleid voor heel Vlaanderen in plaats van specifiek voor bepaalde provincies, wat begrijpelijk is. Is het dan echter de bedoeling
om de Limburgse en Antwerpse G-sportbudgetten over heel Vlaanderen te spreiden? Of komt er een proportionele verhoging?
De spreker heeft nog een bijkomende vraag over de begroting. Hoewel er in 2017
meer geld beschikbaar zal zijn voor sportbeleid dan in 2016, is het nog altijd 6 mil-
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joen euro minder dan in 2014. Waar situeert de minister dat verschil? Eventueel wil
Bert Moyaers dat overzicht achteraf in een schriftelijke vraag opvragen.
Peter Wouters prijst de minister voor de manier waarop hij het KVV-dossier aanpakt. Hij roept de andere commissieleden op om dit gevoelige dossier niet politiek
te recupereren. Iedereen deelt de bekommernis dat de betrokken voetballers hun
sport kunnen blijven beoefenen.
Minister Philippe Muyters antwoordt dat hij zal nagaan in welke mate de gevraagde
inventaris mogelijk is.
De opmerkingen van Joris Poschet over de NADO-werking zal de minister met de
nodige aandacht bestuderen.
De spreiding van de provinciale middelen betreft niet alleen G-sport, antwoordt
de minister aan Bert Moyaers. Het wordt dus mogelijk om de middelen over heel
Vlaanderen op dezelfde manier voor de verschillende aspecten van dit sportbeleid aan te wenden. Met andere woorden zijn de huidige G-sportmiddelen niet
noodzakelijk de enige middelen die voor dat aspect ter beschikking kunnen zijn.
De minister verduidelijkt nog dat niet alleen de provincies Antwerpen en Limburg
substantiële middelen veil hadden voor G-sport.
De minister is de idee om de commissie inzage te geven in het verslag over de
KVV-onderhandelingen niet erg genegen. Hij wil het verslag in eerste instantie
doornemen met de KVV zelf. Het dient dan ook vooral als basis voor de verdere
gesprekken. Wel is de minister bereid om na de bemiddeling verslag uit te brengen
in de commissie.
Aan Bert Moyaers stelt de minister ten slotte voor om zoals deze zelf suggereerde, een schriftelijke vraag te stellen over de afgenomen middelen ten opzichte van
2014. Het gaat vermoedelijk om personeelsuitgaven.

JEUGD
I. Toelichting
1.		

Begroting 2017

Minister Sven Gatz licht toe dat de begroting voor Jeugd bestaat uit zes beleidskredieten en de dotatie aan de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.
In deze begroting zijn er drie belangrijkste punten. Er is één miljoen euro extra
voor het versterken van het jeugdwerk. Het bedrag van 317.000 euro voor het
op peil houden van de tentenstock blijft behouden en in 2016 is er bovendien een
extra inspanning van 125.000 euro, zoals aangegeven bij de bespreking van het
Masterplan Bivakplaatsen. Ten slotte wordt de subsidiëring van de politieke jongerenbewegingen stopgezet.
2.		

Beleidsbrief 2016-2017

De beleidsbrief bevat de speerpunten van het jeugdbeleid voor het komende jaar.
De diversiteit in het jeugdwerk wordt een belangrijke werf. Parallel daarmee wordt
stedelijkheid een bijkomend beoordelingscriterium voor het jeugdwerk. De minister zal blijven investeren in het brede jeugdwerk. De provinciale taken zullen zo
ordelijk mogelijk worden overgeheveld. Tegelijk probeert de minister nieuwe beleidsmatige en decretale perspectieven te bieden. Hij probeert ook de link met de
gemeenten te behouden via stimulansen om te streven naar het label kindvriendelijke gemeente.
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