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Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche 

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over hormonengebruik bij 
jongeren 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Mijnheer de minister, ook u 
werd tijdens de zomermaanden ongetwijfeld opgeschrikt 
door een verslag uit het jaarrapport 2006 van de federale 
hormonencel. Volgens dit rapport slikt 7 tot 8 percent 
van de veertien- tot achttienjarigen hormonen om een 
beter figuur te krijgen. In 2001 ging het nog maar om 3 
percent. Dat is een heel grote stijging, hoewel we nog 
ver verwijderd zijn van de situatie in Amerika, waar een 
op acht jongeren hormonen slikt. Toch zijn de cijfers bij 
ons ontzettend alarmerend. 

Vooral via fitnessclubs, bedrijfjes voor voedingssupple-
menten en via het internet zouden vraag en aanbod elkaar 
ontmoeten. Het gebruik van de hormonen is echter niet 
zonder gevaar voor de gezondheid. De dosis werkzame 
bestanddelen is bij nepproducten vaak niet correct. Zeker 
de helft van de humane doping zou namaak zijn. Vooral 
te hoge dosissen kunnen gezondheidsproblemen geven, 
zo verklaarde professor Vanderschueren in de artikels die 
verschenen naar aanleiding van het rapport. Onvrucht-
baarheid en kanker zijn de grootste gevaren. Maar ook het 
aantal negatieve bijwerkingen, zoals borstzwellingen, 
agressief gedrag, depressies, zelfmoordneigingen is niet te 
onderschatten. 

Mijnheer de minister, uit uw antwoord op een recente 
vraag van de heer Schueremans leerde ik dat controles in 
fitnessclubs enkel gebeuren op vraag van het parket of 
politie. Kunt u mij zeggen welke logica achter dit beleid 
schuil gaat? Bij welke andere sporttakken wordt er niet 
gecontroleerd, tenzij op vraag van parket of politie? Het 
mag niet de bedoeling zijn een heksenjacht te organise-
ren, want het overgrote deel van de sector wil ongetwij-
feld wel op een serieuze manier werken. Acht u het 
echter nuttig dit beleid aan te passen, aangezien de  
fitnesscentra een van de belangrijkste bevoorradings-
plaatsen zouden zijn voor de jeugd? 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Collega’s, het niet-medisch 
geïndiceerd hormonengebruik, beter bekend als doping-
gebruik, en de fitnesscentra zijn bevoegdheden die onder 
mijn beleidsverantwoordelijkheid vallen, en meer in het 
bijzonder in het onderdeel medisch verantwoord sporten. 

Mevrouw Stevens, u hebt deze vraag ook gesteld aan 
minister Vanackere. Hij heeft me, terecht, meegedeeld 
dat hij vanuit de bevoegdheid Volksgezondheid niets 
zal ondernemen. Ik zal daarom uw vraag ten gronde 
beantwoorden. 

Het dopingbeleid dat ik voer, bestaat er voornamelijk 
in dopingcontroles uit te voeren bij sporters die in 
competitieverband sporten. Er wordt niet gecontroleerd 
op zondagmorgen bij een plaatselijke wielertoeristen-
club of bij de start-to-rungroepjes op het lokale loop-
parcours, laat staan bij de occasionele nordic walker 
die het pad van onze dopingcontroleurs kruist. 

In de fitnesssector is dat niet anders. Mijn administratie 
controleert wél de competities die ook in de fitness 
bestaan, maar zelden of nooit de recreatieve fitness-
beoefenaar in zijn fitnessclub. Enkel wanneer het  
parket of de politie ons daarom vraagt, zullen wij hen 
vanzelfsprekend bijstaan en ook recreatieve, niet-
competitieve sporters testen. Maar dat doen we niet 
alleen in de fitness. Ook andere sporten kunnen hier-
voor in aanmerking komen. 

In het domein van medisch verantwoorde sportbeoefe-
ning en dopingcontroles is voorlopig nog het decreet 
van 27 maart 1991 van kracht. Dat decreet werd volle-
dig herzien bij decreet van 13 juli 2007. Het zal in het 
voorjaar 2008 in werking treden. Belangrijk om weten 
in dit verband is dat de decretale bepalingen van toe-
passing zijn op elke sporter, elke begeleider en elke 
sportvereniging. Bijgevolg kan de bevoegde admini-
stratie dopingcontroles uitvoeren in alle sporttakken  
en bij elke sporter, ongeacht de nationaliteit van de 
betrokken sporter. 

De dopingbestrijding evolueert voortdurend. Dat heeft 
te maken met nieuwe verboden stoffen en methoden, 
nieuwe detectiemogelijkheden en de aanpassing van 
mijn dopingbeleid aan de internationale criteria ge-
vraagd door het Wereld Anti-Doping Agentschap 
WADA. Vanuit dit WADA wordt vooral gevraagd om 
het beleid meer te focussen op controles bij elitespor-
ters buiten wedstrijdverband. In fitnessclubs zullen in 
de praktijk enkel dopingcontroles gebeuren op vraag 
van een onderzoeksrechter en in samenwerking met 
verantwoordelijken van de federale politie. Deze con-
troles gebeuren dan enkel volgens het principe van 
‘target testing’. Dit wil zeggen dat er op die plaatsen 
gecontroleerd wordt waar er een zwaar vermoeden 
bestaat dat er ofwel dopinggebruik plaatsvindt of dat er 
dopingproducten gedeald worden. 

Het voordeel van deze samenwerking is evident. Ze 
komt tot stand na wederzijdse informatie-uitwisseling 
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tussen de verantwoordelijken van justitie en mijn admi-
nistratie. Een onafhankelijk optreden van de erkende 
controleartsen blijft mogelijk, maar ze hebben geen 
politionele bevoegdheid, zoals het recht op fouilleren, en 
geen onbeperkte bevoegdheid tot huiszoeking. Het huis-
zoekingsrecht kan pas uitgeoefend worden nadat zij 
voorafgaandelijk gemachtigd worden door een onder-
zoeksrechter. 

Dit beleid past in de afspraken die vastgelegd werden in 
het protocol van 21 november 2000 betreffende de  
dopingbestrijding in Vlaanderen. Deze overeenkomst 
tussen de procureurs-generaal bij de hoven van beroep 
in Vlaanderen en de Vlaamse overheid voorziet in  
gezamenlijke acties door dopingcontroles te plannen en 
uit te voeren en dit met als doel een meerwaarde te leve-
ren voor een efficiënte dopingbestrijding. Over dit  
gezamenlijke en succesvolle optreden kunt u ook een 
verslag vinden op pagina 19 van het jaarverslag 2006 
van de multidisciplinaire hormonencel. 

Het is niet de bedoeling en het zal ook nooit de bedoeling 
worden om heksenjachten te organiseren, in geen enkele 
sport trouwens. De beste strategie om onze jeugd te sen-
sibiliseren voor deze problematiek, lijkt mij de preventie-
ve weg te bewandelen, eerder dan de repressieve. Daarom 
werd begin dit jaar een communicatiecampagne georgani-
seerd in samenwerking met het departement Onderwijs 
waarbij via de tijdschriften Klasse en Maks! de aandacht 
op deze problematiek werd gevestigd. Alle leraren licha-
melijke opvoeding kregen een documentatiepakket om 
hen te helpen deze problematiek in de les met de leerlin-
gen te bespreken. Op die manier werden 200.000 jonge-
ren van de tweede en derde graad van het secundair on-
derwijs bereikt. Gelet op de resultaten en de positieve 
reacties van zowel sporters als ouders ben ik van plan 
mijn beleid onverminderd voort te zetten. 

De voorzitter: Mevrouw Stevens heeft het woord. 

Mevrouw Helga Stevens: Mijnheer de minister,  
bedankt voor uw uitgebreid en duidelijk antwoord. Ik 
begrijp dat het vooral belangrijk is om controles op 
doping te doen bij topsporters of competitiespelers. 
Maar wanneer we zien dat het dopinggebruik bij recrea-
tieve sporters toeneemt, vooral via de fitnessclubs, lijkt 
een focus op sensibiliseren aangewezen en niet enkel op 
repressief optreden, zoals u zelf net zegt. De sensibilisa-
tiecampagnes moeten worden voortgezet. De minister 
van Onderwijs heeft inderdaad veel leerlingen bereikt en 
dat is een heel mooie doelgroep. We moeten verdergaan 
op de ingeslagen weg. Ik kan u beloven dat ik dit ook 
van nabij blijf opvolgen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Interpellatie van de heer Johan Sauwens tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de oprichting van de vzw 
Jeugdvoetbal Vlaanderen 

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord. 

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de minister, colle-
ga’s, ik heb vandaag gelezen dat u in uw begroting heel 
veel geld hebt kunnen vrijmaken voor sport. Dat steu-
nen wij. In het begin van de legislatuur hebben wij dit 
ook mee een duw gegeven. Vandaag gaat het er ons om 
in hoeverre die gelden efficiënt, nuttig en strategisch 
juist besteed worden. 

In het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2007 lees ik dat 
op 9 juli 2007 de vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen werd 
opgericht. De zetel van de vennootschap is Arenberg-
straat 9, op het departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media. Bij de oprichters en bestuurders vinden we 
naast enkele vertrouwelingen van de KBVB, waaron-
der de voorzitter, ook uw kabinetschef Paul De Knop 
en uw broer de heer Roel Anciaux. 

Onmiddellijk na de oprichting dient de vzw Jeugdvoet-
bal Vlaanderen een aanvraag in tot ondersteuning van 
de werking ten bedrage van 1.700.000 euro. Op 10 juli 
2007 vraagt u als bevoegd minister meteen het advies 
van de Vlaamse Sportraad met hoogdringendheid. De 
sportraad zou moeten adviseren voor 13 juli 2007, een 
termijn van slechts 3 dagen. De sportraad formuleert 
een voorlopig advies, dat op 6 september wordt aange-
vuld met een definitief advies. In veel bedenkingen die 
de sportraad bij het formuleren van de twee adviezen 
heeft gegeven, kunnen wij ons vanuit CD&V sterk 
terugvinden. Ik wil een aantal elementen aanhalen. 

Ten eerste is de lijn in sportief Vlaanderen tot nu toe 
altijd geweest dat jeugdsport de corebusiness is van de 
sportfederaties. Zij moeten daarvoor zelf instaan en 
niet een of andere vzw waarin overigens maar één 
sportfederatie vertegenwoordigd is. Tot vandaag heb-
ben wij in Vlaanderen een driesporenbeleid gevoerd: 
het eigen instrumentarium met het departement en 
Bloso, de sportfederaties die geresponsabiliseerd wor-
den en de lokale sportdiensten van gemeente en pro-
vincie. Nu komt er een vzw die een belangrijk bedrag 
mee zal kunnen beheren. Het is toch niet omdat de 
KBVB faalt in het organiseren van de jeugdwerking 
dat wij nu vanuit de overheid plots de kastanjes uit het 
vuur moeten halen? We doen dat voor geen enkele 
andere sportfederaties, maar wel hier. 

Ten tweede richt het project zich uitsluitend op het 
voetbal. Alle andere ploegsporten, waar jeugdopleiding 
ook essentieel is, komen niet in aanmerking. Binnen 
het voetbal zouden enkel de clubs aangesloten bij de 
KBVB in aanmerking komen. Is dat zo? Door de ver-
tegenwoordiging van de voetbalbond in de raad van 



-3-  Commissievergadering C57 – CUL6 – 8 november 2007 
 
bestuur en de naamgeving van de vzw lijkt het ook niet 
de bedoeling om andere sporttakken of federaties tot de 
vzw toe te laten. 

Ten derde stelden bijna alle andere sportfederaties zich 
al jaren geleden in regel met de Vlaamse regelgeving. 
Ondanks langdurige en aanslepende onderhandelingen 
werd bij de KBVB hiertoe tot vandaag geen echte be-
reidheid gevonden. Er worden gesprekken gevoerd, en 
ze evolueren gunstig, maar van echte stappen vooruit 
merken we niet veel. Nu lijkt het alsof de voetbalbond 
wordt beloond omdat hij steeds heeft geweigerd de 
Vlaamse regels toe te passen. Met een dergelijk ‘cadeau’ 
voor de voetbalbond lijkt het mij ook onwaarschijnlijk 
dat hij nu sneller geneigd zal zijn om een splitsing door 
te voeren. Of heb ik het verkeerd voor? 

Als drukkingsmiddel is de subsidie niet echt goed, want 
dat zou vereisen dat u of uw opvolger binnen drie jaar 
plots subsidies zou moeten ‘afpakken’ van het jeugdvoet-
bal. U beseft ongetwijfeld maar al te goed dat dit, gezien 
de omvang ervan en het brede actieveld van de voetbal-
bond, politiek geen gemakkelijke beslissing zal zijn. 

Ten slotte stellen wij ons vragen over de grootte van het 
subsidiebedrag. De Vlaamse Sportraad merkt terecht op 
dat 1,7 miljoen euro een smak geld is. Het is meer dan 
5,5 keer het totale bedrag dat in 2006 voor de facultatie-
ve opdracht jeugdsport aan alle andere Vlaamse sportfe-
deraties samen werd toegekend. Ook hier lijkt een ver-
breding naar andere sporttakken aangewezen. Tot van-
daag hebben we steeds decreten uitgewerkt die op ver-
schillende sporttakken van toepassing zijn, slechts bij 
uitzondering ging het over een decreet over één sporttak. 

Zoals we al in andere besprekingen hebben gezegd, vindt 
CD&V het goed dat in het kader van de onderhandelingen 
met de KBVB een belangrijk bedrag wordt vrijgemaakt 
voor steun aan het jeugdvoetbal. In mijn ogen moet die 
steun wel aan voorwaarden zijn gebonden en via de be-
staande structuren worden toegekend; dat moet niet via 
een nieuwe vzw gebeuren. Het Vlaamse beleid moet 
transparant zijn: dat staat in het regeerakkoord. Uw colle-
ga’s in de regering zijn ook die mening toegedaan, want u 
hebt van hen niet de toestemming gekregen om door te 
zetten met de plannen voor de vzw Jeugdvoetbal Vlaan-
deren die u in juli hebt bekendgemaakt. 

U kondigde op provinciale informatievergaderingen en 
op de website van de administratie Sport een nieuw 
subsidiereglement aan voor de toekenning van experi-
mentele projectsubsidies voor de ondersteuning van 
eenmalige infrastructuurwerken voor de jeugdaccom-
modatie van de voetbalclubs. Eerst wou men de trainers 
vergoeden, maar plots, en pas in de maand oktober, 
kwam de hele zaak geweldig in beweging. Toen zei men 
dat men subsidies zou geven voor infrastructuurwerken. 
Toch werkt u nog altijd verder met de vzw Jeugdvoet-

bal. Deze specialisten inzake jeugdopleiding en trai-
ning zijn nu plots ook specialisten inzake infrastruc-
tuur- en drainagewerken en jeugdaccommodaties zoals 
kleedkamers en kantines geworden. 

Mensen van een aantal clubs hebben me gezegd dat u 
op die provinciale informatievergaderingen hebt uitge-
legd dat de vzw de ingediende subsidieprojecten zal 
beoordelen. In uw persmededeling zegt u dat het gaat 
over “projectsubsidies die de kwaliteit van het jeugd-
voetbal in Vlaanderen een duwtje moeten geven. De 
vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen vervult een adviserende, 
begeleidende rol. De subsidies zullen rechtstreeks naar 
de clubs gaan. Subsidies zullen enkel verleend worden 
voor de uitwerking van infrastructuurwerken aan  
onroerende goederen, bijvoorbeeld de drainage van het 
terrein, het opfrissen van de kleedkamers en het instal-
leren van verlichting.” Op een van die bijeenkomsten 
zou uw vertegenwoordiger ook hebben gezegd dat  
het ook zou kunnen gaan over kantines, maar dan op 
voorwaarde dat daar ook jeugd komt en jongeren-
bijeenkomsten doorgaan. 

Verder lees ik: “Afhankelijk van het niveau van de 
club kunnen de infrastructuurwerken voor een maxi-
mumpercentage van het totale investeringsbedrag ge-
subsidieerd worden. In de beoordelingscriteria van de 
aanvragen zullen volgens het reglement de volgende 
aspecten beoordeeld worden: het infrastructuurproject-
plan, de kwaliteit van het jeugdvoetbalopleidingsplan, 
het aantal gediplomeerde trainers in de club, de aanwe-
zigheid van de technisch verantwoordelijke jeugd-
opleiding, het aantal aangesloten jeugdspelers, het 
aantal jeugdploegen, het aantal terreinen enzovoorts.” 
De aanvragen moeten voor 1 december 2007 zijn inge-
diend. De infrastructuurwerken moeten klaar zijn voor 
1 oktober 2008. 

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op enkele 
concrete vragen. Gezien er veel tijd is verlopen tussen 
het indienen van het interpellatieverzoek en de discus-
sie van vandaag, zoals ook de voorzitter heeft gezegd, 
heb ik een aantal bijkomende vragen. In die periode is 
het dossier immers aan ernstige evoluties onderhevig 
geweest. De eerste vraag is en blijft de kernvraag: hoe 
ver zijn de gesprekken gevorderd met de KBVB over 
zijn aanpassing aan de Vlaamse sportregelgeving? 

Waarom laat u deze betoelaging voor de jeugdsport 
niet verlopen via de geijkte, decretale subsidiekanalen? 
Eventueel kan dat ook om projectsubsidies en subsidies 
voor experimenten te organiseren, maar dan verbonden 
aan de voorwaarde dat de KBVB de Vlaamse decreten 
respecteert. 

Welke mogelijkheden bestaan er voor andere sporttak-
ken en -federaties om mee te genieten van deze subsi-
die? Vier: wat is de reden voor de hoogdringende  
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behandeling van dit dossier door de administratie, de 
Vlaamse Sportraad en de Vlaamse Regering? U zegt dat u 
veel geld hebt. Maar ik kan me toch niet van de indruk 
ontdoen dat er is geïmproviseerd. Ik druk me dan nog 
eufemistisch uit. Eerst wordt een vzw opgericht; nadien 
wordt gezegd dat die wordt betrokken bij de subsidiëring 
van de jeugdopleidingstrainers; nog later komen de infra-
structurele activiteiten erbij; dan kwamen er infosessies. 

Als u snel middelen wou aanbieden, waarom maakte u 
dan geen gebruik van de gemeentelijke sportdiensten, 
zoals in het verleden al gebeurde in het kader van het 
contract jeugdsport? Daar zit expertise en een objectieve 
filter voor de toekenning. U doet het los van het Bloso, 
los van uw departement en van de administratie. Hoe gaat 
u op een billijke en transparante manier die subsidies 
toekennen? Hoe gaat de vzw dat kunnen doen? Op basis 
van welke criteria werd de raad van bestuur van de vzw 
Jeugdvoetbal samengesteld en wat is de expertise van elk 
van de bestuurders op het gebied van jeugdsport? Ik wil 
echt de namen horen en de uitleg krijgen waarom zij in de 
vzw zijn opgenomen. Waarom wordt de vzw Jeugdvoet-
bal betrokken bij de uitvoering van dit reglement? Het 
lijkt me toch een absolute basistaak van de administratie 
om subsidieaanvragen te beoordelen. Zal de vzw Jeugd-
voetbal zelf betoelaagd worden? Het is belangrijk dat we 
duidelijk weten in hoeverre er een financiële vergoeding 
aan de vzw zelf en aan de leden van de vzw betaald zal 
worden voor het werk dat ze doen in opdracht van de 
minister. In hoeverre lijkt 1 december u haalbaar voor de 
clubs die vaak op gemeentelijke terreinen spelen en dus 
toelating moeten vragen aan de gemeente om bepaalde 
werken uit te voeren en eventueel ook een gemeentelijke 
bijdrage kunnen krijgen voor het deel dat ze zelf moeten 
bijleggen? Is dit overlegd met de gemeenten? Houdt u 
vast aan de datum van 1 december? 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, geachte 
collega’s, enige tijd geleden sloot de Vlaamse minister 
van Sport een akkoord met de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond over de subsidiëring van het jeugdvoetbal in 
Vlaanderen. De subsidie werd gepland voor drie jaar en 
voor een bedrag van ongeveer 5,1 miljoen euro. De feiten 
zijn gekend. De voorwaarde die eraan werd gekoppeld 
was dat de voetbalbond de structuren zou aanpassen  
conform de federale logica in dit land. Indien hij dat niet 
zou doen, zou de subsidie na drie jaar worden stopgezet. 

Ik heb u in het verleden al gezegd dat ik niet geloof dat 
deze aanpak de kansen op splitsing van de voetbalbond 
zou vergroten. U had een ander standpunt, maar ik vrees 
dat wat ik denk dichter bij de waarheid zal liggen. 

Omdat het decretaal onmogelijk is om de subsidie recht-
streeks te storten aan de niet-gesplitste voetbalbond, werd 
de vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen opgericht. Daar begin-

nen nu uiteraard de problemen. De minister vroeg advies 
aan de Vlaamse Sportraad. Die was niet onverdeeld 
positief – en ik druk me eufemistisch uit – over het  
ministerieel besluit. Zo werden er vragen gesteld bij de 
aanwezigheid van mensen van de voetbalbond in de raad 
van bestuur, bij de aanwezigheid van een familielid van 
de minister en nog andere zaken. 

Als we de kranten mogen geloven, heeft de minister-
raad het argument weggelachen dat de vzw zou uit-
monden in een splitsing van de voetbalbond. Het 
Vlaams Belang heeft dit trouwens in het verleden 
meermaals gesteld. De minister engageerde zich via 
zijn beleidsnota om de resterende unitaire bonden van 
dit land te splitsen. De onwil om te splitsen is manifest 
groot bij de voetbalbond. Het ziet er meer en meer naar 
uit dat de minister niet zal slagen in zijn opzet. Inte-
gendeel, via allerlei omwegen probeert de minister 
extra middelen te bezorgen aan de voetbalbond. Het 
opzetten van de vzw Jeugdvoetbal is er een van. 

Nu dat opzet voor een deel de mist ingaat, probeert de 
minister op een onorthodoxe manier het geld dat oor-
spronkelijk bedoeld was om betere jeugdtrainers op te 
leiden, ineens te besteden aan infrastructuurprojecten. 
Los van het feit dat jeugdsport inderdaad de corebusi-
ness moet zijn van de sportfederaties en niet onderge-
bracht moet worden in een afzonderlijke vzw – dit 
werd ook door de Vlaamse Sportraad gesteld – getuigt 
de aanpak van de minister toch wel van – de heer  
Sauwens spreekt van ‘improvisatie’– ‘wispelturige non-
chalance’, zou ik zeggen. Dit kan men nauwelijks nog 
een doordacht beleid noemen. Op zijn best kan men het 
een ad-hocbeleid noemen en, zoals de Vlaamse Sport-
raad terecht opmerkt, lijkt het bovendien onwaarschijn-
lijk dat de voetbalbond met zulke cadeaus sneller  
geneigd zal zijn om een splitsing door te voeren. 

De ministerraad stak dus blijkbaar een stokje voor de 
oorspronkelijke plannen van minister Anciaux. Geen 
subsidies dus voor de vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen op 
de manier waarop men het gedacht had. Hiermee wordt 
de minister niet alleen teruggefloten, maar sneuvelt er 
een voor hem belangrijk deel van zijn beleid. Deze 
pijnlijke beslissing komt nog eens bovenop de bestaan-
de kritiek over de manier waarop de minister nu al 
omspringt met subsidies. Maar de 1,7 miljoen euro 
subsidie staat wel ingeschreven in de begroting. Men 
zou een uitweg zoeken voor de te besteden middelen 
die anders verloren gaan. Dit zou men doen door een 
subsidiereglement te gaan gebruiken voor eenmalige 
infrastructuurwerken voor jeugdaccommodatie. 

De heer Sauwens stelt terecht de vraag naar wie de 
evaluatie van die projecten moet doen. Ik ben gaan 
kijken op de website van de voetbalbond. Daar kon 
men het subsidiereglement al vinden. In artikel 16 
wordt gezegd dat ‘de adviescommissie en de admini-
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stratie alle initiatieven kunnen nemen die nodig zijn om 
het dossier op een adequate wijze te onderzoeken’. Wie 
wat doet, is me nog niet volledig duidelijk. 

Ik kan me dus perfect aansluiten bij de vraagstelling van 
de heer Sauwens. Ik voeg nog enkele vragen toe. Welke 
maatregelen heeft de minister genomen om in het kader 
van zijn beleid ter ondersteuning van het jeugdvoetbal, 
zijn plannen om de voetbalbond aan te zetten om te split-
sen, verder gestalte te geven? Die vraag is eigenlijk een 
beetje analoog aan de vraag van de heer Sauwens. Ik heb 
die vraag in het verleden al vaak gesteld en ik zal ze tel-
kens opnieuw blijven stellen. Bent u van oordeel dat u 
met uw beleid de voetbalbond nog kan aanzetten om zich 
te conformeren aan de federale logica vermits het oor-
spronkelijke plan met de vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen 
toch in dit teken stond? Steunt de Vlaamse Regering de 
minister nog in zijn beleid ten aanzien van het voetbal in 
België en heeft de vernoemde situatie dan enkel maar te 
maken met een slecht uitgewerkt besluit van de minister? 

De voorzitter: De heer Schoofs heeft het woord. 

De heer Hans Schoofs: Mijnheer de minister, geachte 
collega’s, ik zou me ook willen aansluiten bij het voor-
gaande, en zeker bij de heer Sauwens, die een aantal 
pertinente opmerkingen heeft gemaakt. 

Ik verwijs in mijn inleiding naar vorige interpellaties in 
deze commissies waarbij inderdaad aangedrongen werd 
op de splitsing van de KBVB. Bovendien is er in mei 
2005 een duidelijk standpunt ingenomen door de 
Vlaamse Sportraad, waarin gezegd wordt zich te con-
formeren of verstoken te blijven van subsidies. Ik denk 
dat we allemaal achter dit standpunt blijven staan. 

Ik stel vast dat het een beetje is zoals autorijden: als we 
met de auto willen rijden, moeten we een rijbewijs heb-
ben. Dat principe geldt hier echter niet. We moeten blijk-
baar wel werkingsmiddelen op tafel leggen. Mijnheer de 
minister, u gaat nu via de omweg van een vzw toch voor-
tijdig aanzienlijke bedragen ter beschikking stellen aan de 
KBVB. Er zijn nochtans andere mogelijkheden om het 
jeugdvoetbal te financieren. Dat zou zelfs rechtstreeks 
kunnen gebeuren. Daarvoor is er niet meteen een vzw 
nodig. Ik blijf erbij: in het verleden hebben we allen het-
zelfde standpunt gehuldigd. De decreetgeving stelde de 
duidelijke voorwaarde dat de bond zich moest aanpassen 
aan een Vlaams systeem en een Vlaamse procedure. Dat 
lijkt me evident. Daarom ook mijn vraag: waarom blijven 
we nu niet duidelijk die eis stellen dat de KBVB eerst aan 
die wettelijke verplichting moet voldoen, alvorens de 
subsidies kunnen worden verstrekt? 

Open Vld wil ook een kanttekening maken bij de grootte 
van het bedrag. Het gaat over 1,7 miljoen euro. De heer 
Sauwens wees er daarnet al op: dat is vijf maal de steun 
die wordt gegeven aan alle Vlaamse sportfederaties 

samen. Zelfs de Vlaamse Sportraad vindt dit overdre-
ven. Zoveel geld in één klap vastleggen voor één doel-
groep is een beetje buiten proportie. We kunnen net zo 
goed andere jeugdsportinitiatieven daarbij betrekken. 
Hoe ziet u dat bedrag in de toekomst evolueren? Gaat 
dit ook bij de volgende begrotingen onverminderd 
worden voortgezet? 

Als controlemechanisme ter zake roept u een vzw in 
het leven. U vindt de KBVB momenteel geen voor 100 
percent transparante partner. Daar kunnen we ons al-
leen maar bij aansluiten. Er zijn voorbeelden legio 
waaruit blijkt dat de KBVB er niet in slaagt een intern 
rechtsorgaan te ontwikkelen dat transparant is en ge-
stoeld op de beginselen van een democratische rechts-
staat. We stellen echter vast dat die garanties dat dat 
bedrag van 1,7 miljoen euro terechtkomt waar het moet 
terechtkomen, al evenmin in die vzw zijn ingebouwd. 
Ook daar is er geen sprake van een onderhevig zijn aan 
controle, zoals dat hoort. Ik lees over vage criteria. 
Andere leden hebben die al vermeld. Het is niet nodig 
ter zake in herhaling te vallen. 

We twijfelen niet aan uw voornemen om te zorgen 
voor enige objectiviteit ter zake. We twijfelen al even-
min aan de vakbekwaamheid van een aantal mensen in 
de raad van bestuur van deze vzw, of aan de vakbe-
kwaamheid van uw broer. U weet echter dat dergelijke 
zaken gevoelig liggen. Elke zweem van verdachtma-
king ter zake zou bij voorbaat moeten worden wegge-
nomen. U weet dat dit in de politieke besluitvorming 
een zeer gevoelig punt is. Ook daarover zou ik graag 
een duidelijk antwoord krijgen, net als een aantal ande-
re leden in deze commissie. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer de voorzitter, er 
zijn al heel wat vragen gesteld. Mijnheer de minister, 
als we kijken naar de evolutie van dit dossier, ben ik 
eigenlijk niet echt verrast. U hebt de hier geponeerde 
stellingen dat de voetbalbond zich moet aanpassen en 
dergelijke, steeds onderschreven. Recentelijk, een half 
jaar tot een jaar geleden, hebt u echter eveneens gesteld 
dat u het zich als Vlaams minister van Sport niet kunt 
veroorloven te blijven wachten op de voetbalbond. Dat 
siert u, omdat eruit blijkt dat u bekommerd bent over 
die sportbeoefening van heel wat jongeren en kinderen. 
Zij kunnen er niets aan doen dat die federatie niet be-
reid is stappen te zetten. Ik ga ervan uit dat uw inten-
ties goed zijn. We kennen elkaar lang genoeg. Ik ga er 
altijd van uit dat de intenties van mensen, en zeker van 
ministers, goed zijn. Ik vrees echter dat u zichzelf in de 
voet aan het schieten bent. Ik zeg dat niet met leed-
vermaak of met afgunst. Ik stel dat alleen vast. 

We krijgen reacties van diegenen die wel doen wat 
hoort, die wel regels en decreten naleven. Ze vragen 
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wat hier nu nog eerlijk aan is. Ik heb begrip voor uw 
bekommernis voor die jonge voetballers, maar ander-
zijds is er die hele sportsector die zich vragen stelt. In 
sport is eerlijkheid en fair play nu eenmaal een basis-
regel. Die mensen vinden dat u als minister een zekere 
vorm van fair play aan de dag moet leggen. 

Sinds de heer Sauwens zijn interpellatieverzoek heeft 
ingediend, is er al wel wat gebeurd. Er is wat evolutie. 
Toch heb ik een wrang gevoel. Waarom zoeken we nu 
andere kanalen dan de bestaande om een tegemoet-
koming te geven voor de infrastructuur? We verwachten 
van de lokale besturen dat ze sportbeleidsplannen opstel-
len. De leden die iets te maken hebben met het lokale 
beleid, weten dat elke gemeente momenteel zeer druk 
bezig is die sportbeleidsplannen vorm te geven. Daarin 
zijn belangrijke infrastructuurelementen aanwezig. 

Ik stel me de vraag: waarom? Het doorkruist de twee 
dingen, vanuit het fair play-gedachtegoed, waar ik het 
net over had. In die optiek stel ik de vraag waarom we 
op deze weg, met een aparte vzw en een aparte dotatie, 
zeer doelgericht voor het jeugdvoetbal alleen een beleid 
voeren. Mijnheer de minister, ik meen oprecht dat u 
hier, hoewel met goede bedoelingen, toch in uw eigen 
voet schiet. Ik wil hierover meer duidelijkheid krijgen. 
Is het niet mogelijk die middelen te kanaliseren via de 
lokale sportwerking zodat de gemeenten daar beschik-
king over hebben en ze kunnen worden geïmplemen-
teerd, niet alleen voor het jeugdvoetbal maar voor de 
jeugdsport in het algemeen? Waarom zoeken naar een 
extra weg waarbij het element van rechtvaardigheid, 
althans naar mijn aanvoelen, voor een stukje verlaten 
wordt, hoewel met goede bedoelingen van uwentwege? 

De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het woord. 

De heer André Van Nieuwkerke: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, we leven in Vlaan-
deren met een vzw-manie. Er zijn honderden vzw’s in 
Vlaanderen. Ik heb in de tijd wat betreft topsport, me 
altijd wat verzet tegen die veelkoppige draak. Het is 
blijkbaar een ingeborenheid bij de Vlaming om een vzw 
op te richten. 

Ik zal de terechte vragen niet herhalen, maar ik wil ze in 
een breder kader plaatsen wat voetbal betreft. We kunnen 
de analyse maken wat de nationale ploeg en de fysiek-
technische kwaliteit van onze voetballers betreft. Ik denk 
in het algemeen dat het voetbal en de Koninklijke Belgi-
sche Voetbalbond er belang bij hebben dat men zich aan-
past aan de regionalisering van de sport, want ze hebben 
nood aan ondersteuning. Ik spreek over de aangepaste 
stadions. Je voelt het zo aankomen: Vlaanderen, het 
Vlaams Parlement en de regering, zullen zich moeten 
beraden over de ruimtelijke inplanting. Men zal zich ze-
ker en vast moeten beraden over het instappen in een pps-
formule. Wat topvoetbal betreft, is er heel wat werk te 

verrichten. Het voetbal en de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond zullen steun nodig hebben van de regio’s. 

In de topsportscholen die voetbal aanbieden, is er hier en 
daar nood aan aangepaste topsportinfrastructuur voor 
voetbal, naar aanleiding van de successen in Frankrijk 
en Nederland, waar men overdekte grasmatten heeft en 
de fysiek en techniek in optimale omstandigheden kan 
aanscherpen. Wanneer men een halve meter zijn bal 
verliest, is men hem tegenwoordig kwijt in het topvoet-
bal op Europees vlak. Wanneer je een wedstrijd analy-
seert, zie je dat we op dat vlak een achterstand hebben. 
Ook aan de infrastructuur in de lagere competities kan er 
veel verbeterd worden. Wat betreft het inschrijven in het 
Jeugdsportfonds voor alle federaties, maar ook voor 
voetbal, is er eveneens nood aan. Ik zie geen beleid 
vanuit de voetbalbond omtrent een adequaat jeugdoplei-
dingssysteem. Dat zijn allemaal elementen die ervoor 
pleiten dat Vlaanderen zijn verantwoordelijk opneemt. 
De minister en het Vlaams Parlement willen en kunnen 
dat ook. Ik wil dit koppelen aan het feit dat ze zich zou-
den aanpassen aan onze structuren. 

Het gaat niet alleen over de jeugdopleiding, maar over 
alle andere dingen die we kunnen doen. Het Vlaams 
Parlement en de Vlaamse Regering moeten zich eens 
bezinnen over hoe heel dat pakket kan worden vorm-
gegeven. Misschien is het nodig om vanuit het Vlaams 
Parlement een duidelijk signaal te geven dat we niet 
tegen het voetbal zijn. Integendeel, het heeft de grootste 
sportfederatie. Er zijn heel wat jongeren, families enzo-
voort die met voetbal bezig zijn. Dat is positief. Op dit 
ogenblik zijn we onmachtig om daar in mee te stappen. 

Ik kan begrijpen dat de minister ongeduldig is en met 
verschillende soorten middelen dat voetbal probeert te 
ondersteunen. Ik sluit me deels aan bij de kritiek die hier 
wordt geformuleerd op het aparte systeem. Ik vind dat 
terecht. We hebben er ook al over gediscussieerd. We 
zouden een aantal dingen moeten staken en van nul af 
aan beginnen. De aspiratie van de minister was helemaal 
anders dan enkel met accommodatie werken. Het was 
zijn aspiratie om te werken aan de kwaliteit van de op-
leiding. Hij heeft gezegd dat er geen consensus over was 
binnen de regering, maar hij wil toch iets doen. Ik neem 
hem dat niet kwalijk, integendeel. Ik vind het goed dat 
hij zich betrokken voelt en beseft dat er binnen de groot-
ste sportfederatie in Vlaanderen, dat moet gezegd, geen 
beleid wordt gevoerd. Daar komt het op neer. 

Daarnaast is er ook het decreet op de Vlaamse sport-
infrastructuur. Dit staat daar ook haaks op. Ik voel me 
daar niet zo goed bij. We moeten eens een debat voe-
ren om een globaal plan op te stellen. 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, collega’s, ik kan me aansluiten bij een hele 



-7-  Commissievergadering C57 – CUL6 – 8 november 2007 
 
reeks vragen die werden gesteld en bij het harde oordeel 
dat over de voetbalbond werd geveld. De vraag die van-
daag voorligt, is echter of de Vlaamse overheid al dan 
niet haar beleid moet aanpassen aan de situatie en  
bepaalde maatregelen moet nemen die bijna haaks staan 
op het gevoerde beleid. Uw stelling was dat er een pak 
middelen beschikbaar waren. Met dat geld hoopte u de 
voetbalbond mee te krijgen om een bepaald beleid te 
voeren. Dat was ook de houding van de heer Sauwens. 
Dat is echter niet gebeurd. Dat is hun probleem. De 
vraag die nu op tafel ligt, is echter of we ons beleid 
moeten aanpassen aan dat van de voetbalbond, die niet 
wil meewerken. 

Uit de bedenkingen die ik van de meeste collega’s heb 
gehoord, maak ik op dat we dat niet moeten doen. De 
conclusie van de heer Sauwens is zeer juist. Wat op tafel 
ligt, staat haaks op het beleid dat tot nu toe werd  
gevoerd. We hebben de keuze gemaakt om te werken 
via het Bloso, de administratie, de federaties of de lagere 
besturen, zoals de gemeentes en provincies. Er zijn  
weinig argumenten om dat te veranderen. Ik denk dat er 
andere mogelijkheden zijn. 

Er werd een pertinente vraag gesteld. Uit de opmerkin-
gen van de collega’s maak ik op dat mensen niet willen 
dat we ons beleid aanpassen aan de situatie van de voet-
balbond. (Opmerkingen van minister Bert Anciaux) 

Als u dan toch een vzw opricht, zou u er toch moeten 
voor zorgen dat die zo is samengesteld dat er geen vragen 
over kunnen worden gesteld. Ik wil niet oordelen over de 
privésituatie van bepaalde personen. Dat gaat me echt niet 
aan. Er zijn in een ander dossier echter al vragen gesteld 
over de benoeming van de echtgenoot van de gewezen 
minister van Economie. Dat is geen goede zaak. Het gaat 
er niet om of de persoon al dan niet bekwaam is. Door 
deze benoeming lokt u echter vragen uit. 

Waarom neemt u trouwens geen andere voetbalbonden op 
in die vzw? Ook daar spelen heel wat jongeren voetbal. 

De voornaamste vraag blijft of het beleid zich moet 
aanpassen aan de voetbalbond. Ik heb het gevoel dat 
iedereen hier vindt van niet. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, ik zal trachten te antwoorden op de vele vragen en 
bijkomende opmerkingen. Mijnheer Sauwens, de situatie 
is inderdaad veranderd. De oorspronkelijke interpretatie 
was vooral gericht op een situatie die niet gerealiseerd is. 

Het klopt dat net voor de zomervakantie de vzw Jeugd-
voetbal Vlaanderen werd opgericht. Aanleiding was 
uiteraard mijn intentie om een project op te zetten dat de 
kwaliteit van het jeugdvoetbal kan bevorderen. Ik had 

dat trouwens ook in de beleidsbrief 2007 aangekondigd 
en daarna meermaals verkondigd in de commissie. Het 
gaat dus niet om een nieuw feit. Ik heb herhaaldelijk 
gezegd dat het voor een minister van Sport moeilijk is 
om niets te doen voor een van de belangrijkste doel-
groepen, met name de jeugdvoetballers. Mijns inziens 
is het ook belangrijk dat op een bepaald moment ande-
re wegen bewandeld worden om hetzelfde doel te be-
reiken. Ik denk niet dat iemand mij kan verdenken 
tegen de splitsing van de KBVB te zijn. 

Mijnheer Deckmyn, ik blijf ervan overtuigd dat ik nog 
tijdens deze legislatuur een doorbraak kan forceren. Ik 
heb er inderdaad een andere strategie op nagehouden, 
omdat de vorige tot op heden niet heeft gewerkt. Ik ben 
van mening dat het in een dergelijk geval beter is voor 
een andere aanpak te kiezen om die splitsing van de 
Belgische voetbalbond te realiseren. Maar het is toch 
niet vies er tegelijkertijd naar te streven dat ook het 
sportbeleid het jeugdvoetbal in Vlaanderen ondersteunt. 

Omdat de meeste voetbalclubs half augustus opnieuw 
van start gaan met hun clubwerking, leek het me wen-
selijk het voorstel van project van de vzw Jeugdvoetbal 
Vlaanderen nog voor het zomerreces aan de Vlaamse 
Regering voor te leggen. Dat is ook de reden waarom 
ik aan de Vlaamse Sportraad heb gevraagd om snel een 
advies te formuleren. 

Nadat ik dat advies had ontvangen, werd echter duide-
lijk dat er bij de sportsector nog heel wat onbeant-
woorde vragen waren over het project. Vandaar dat ik 
wat extra tijd genomen heb voor terugkoppeling met de 
vzw én voor een nieuw overleg met de Vlaamse Sport-
raad. Dat vond plaats in september. Het advies dat 
hieruit voortkwam had, mijns inziens, een heel andere 
invulling dan wat selectief uit het eerste advies vaak 
wordt geciteerd. De sportraad gaf in september immers 
een gematigd positief advies. Intussen werd overlegd 
met de regeringspartners in functie van de agendering 
van het voorstel op de Vlaamse Regering. Daar bleek 
er geen consensus te zijn over het feit dat dit project 
best zou worden uitgevoerd via de vzw Jeugdvoetbal 
Vlaanderen. Verschillende alternatieve pistes werden 
vervolgens afgetoetst. Finaal werd in de regering een 
consensus bereikt om de jeugdvoetbalclubs met een 
subsidiereglement rechtstreeks aan te spreken voor 
twee seizoenen, voor twee begrotingsjaren: het begro-
tingsjaar 2007 en het begrotingsjaar 2008. 

In die zin hebt u gelijk. Oorspronkelijk was het de be-
doeling om een regeling uit te werken voor drie seizoe-
nen. Dan zou de beslissing om te stoppen met een subsi-
diëring via de vzw inderdaad genomen moeten worden 
tijdens de volgende legislatuur. Politiek gezien is dat 
niet interessant. De beslissing wordt dan ook over min-
der dan een jaar genomen, met name bij de begrotings-
opmaak voor 2009. Als de Belgische voetbalbond  
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binnen het jaar niet is gesplitst, dan wordt dit bedrag niet 
meer vrijgemaakt op de begroting 2009. Die middelen 
worden dan toegevoegd aan het reguliere sportbeleid. 

Voor het seizoen 2007-2008 heb ik geopteerd voor een 
rechtstreekse oproep aan alle Vlaamse voetbalclubs die 
een jeugdwerking hebben, alsook aan alle Brusselse 
clubs met een Nederlandstalige jeugdwerking, met de 
vraag een voorstel in te dienen voor kleinschalige infra-
structuurwerken die direct ten goede komen aan hun 
jeugdwerking. 

Voor alle duidelijkheid, want twee collega’s interprete-
ren dit nog steeds verkeerd: het is nooit de bedoeling 
geweest om ook maar één euro subsidie te geven aan de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond. Het is evenmin de 
bedoeling om deze subsidies via de vzw te laten verde-
len. De subsidie gebeurt rechtstreeks via het reglement, 
de aanvraag gebeurt rechtstreeks bij de administratie en 
de vergoeding wordt rechtsreeks betaald aan de club en 
gebeurt niet via de vzw en zeker ook niet via de KBVB. 

Voor 2007-2008, gelet op de weinige tijd die ons restte, 
werd geopteerd om de middelen voor infrastructuurwer-
ken aan te wenden omdat daar de rechtstreekse band 
onmiddellijk kon worden gelegd. De beoordeling moet 
altijd gebeuren via een adviescommissie. Ik heb niet 
gezegd dat dat de vzw is. Ik heb wel gesteld dat ik uit 
eerlijke schaamte de mensen die in de vzw zitten zal 
vragen om deel uit te maken van deze adviescommissie; 
niet de vzw, maar wel de mensen die in de vzw zitten. Ik 
zeg u dat heel open. Daar is volgens mij ook niks mis 
mee. Ik verklaar dat aan alle betrokkenen. Ik wil die lijst 
graag overlopen. Deze mensen doen dit totaal gratis met 
heel veel inzet. 

Infrastructuurwerken financieren heeft als bedoeling dat 
de jeugdwerking een betere omkadering krijgt. Kwaliteit 
vereist dat. Voor 2008 willen we dit wel doen, maar 
ingebed in het beleid en via de Vlaamse Trainersschool 
en Bloso. Zo is het ook gevraagd door de collega’s in de 
regering. 

De infrastructuurwerken staan natuurlijk haaks op een 
van de argumenten bij de bespreking van de eerste kwa-
liteitsvolle oefening, namelijk de jeugdopleiding verbe-
teren via de vzw. Er werd gezegd dat het een project was 
dat te ver ging en al te structureel werkte rond kwali-
teitsopleiding. Dat moet eigenlijk via de federatie gebeu-
ren, die nu natuurlijk nog niet gesubsidieerd kon wor-
den. Het zou een uitdrukkelijke taak moeten zijn van de 
federaties, wat logisch is. De vzw die opdracht geven 
ging al te ver, vandaar de focus op infrastructuur. Het 
was ook kort dag. Opleiding in 2008 moet via de 
Vlaamse Trainersschool en via Bloso gebeuren. 

Over deze pistes voor 2007 en 2008 is er binnen de 
regering onderhandeld en een consensus bereikt. Uit de 

voorstellen zullen dossiers geselecteerd worden waar 
een projectsubsidie aan zal worden toegekend voor een 
maximaal bedrag van 20.000 euro. 

In 2008 zullen projecten die de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiding ten goede komen, ondersteund 
worden. Ook hiervoor zal een subsidiereglement wor-
den ontwikkeld waarbij clubs projecten kunnen indie-
nen voor een maximaal bedrag van 10.000 euro. Dit 
project zal via de Vlaamse Trainerschool worden uit-
gewerkt en gecoördineerd. De leden van de vzw 
Jeugdvoetbal Vlaanderen zullen als advies- en begelei-
dingsgroep fungeren bij beide projectreglementen. 

Deze aanpak werd intussen op verschillende infomo-
menten aan de clubs uit alle voetbalfederaties gepre-
senteerd. Laat me ook het misverstand uit de wereld 
helpen dat de subsidies enkel de clubs uit de KBVB ten 
goede zouden komen. 

U vraagt waarom ik de toelagen niet via de geijkte 
decretale subsidiekanalen laat verlopen. Daarop heb ik 
al een antwoord gegeven, maar ik ga er graag nog even 
op door. Ik lees samen met iedereen elke dag in de 
krant hoe het gesteld is met het voetbal in dit land en 
dat dit probleem mee geworteld is in het feit dat het 
jeugdvoetbal op een weinig kwaliteitsvolle manier 
wordt georganiseerd. Voetbalclubs zitten in een felle 
concurrentieslag met het buitenland. Dat maakt de 
dreiging dat de jeugdwerking verder wordt afgebouwd, 
nog groter. De jeugdopleidingen voetbal in Vlaanderen 
verdienen extra impulsen en ondersteuning vanuit het 
Vlaamse sportbeleid. 

Ik wens niet aan de klaagmuur te gaan staan over deze 
situatie. Ik wil vanuit mijn Vlaamse beleidsverantwoor-
delijkheid Sport echt iets doen met een positief jeugd-
project. Het experimentele project was de beste manier 
om een snelle doorstart te geven aan de oplossing van 
het probleem van het jeugdvoetbal in Vlaanderen en zo 
de grote groep jongeren te bereiken die, door de voorlo-
pige weigering van de KBVB om zich aan te passen aan 
de voorwaarden gesteld in het decreet van 13 juli 2001 
op de erkenning en subsidiëring van federaties, niet 
structureel kunnen worden ondersteund. 

Tijdens dit experimenteel project kunnen zowel de 
Vlaamse administratie als de voetbalbonden ervaring 
opdoen die kan worden meegenomen in een op termijn 
structureel ingebed verhaal binnen het decreet op de 
sportfederaties. De experimentele subsidies worden dus 
maar voor twee jaar voorzien, 2007 en 2008. In juni 
2008 start de opmaak van de begroting 2009. In septem-
ber 2009 wordt de politieke bespreking aangevat. Ik wil 
tegen die periode duidelijkheid over de situatie met de 
KBVB om te kijken of er nog een toekomst is voor het 
project jeugdvoetbal. Sowieso worden die middelen 
binnen het decreet op de sportfederaties ingebed. 
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De gesprekken met de KBVB over de herstructurering 
in functie van het conformeren aan de regels van het 
decreet op de sportfederaties worden verder gezet. Ik 
heb recent nog een brief aan de KBVB gestuurd met de 
vraag mij een tijdsschema en plan van aanpak rond de 
herstructurering over te maken. Voorlopig heb ik op 
mijn schrijven nog geen reactie mogen ontvangen. Mijn 
volgende stap zal zijn aan de KBVB te vragen het door 
mijn administratie opgestelde tijdschema te volgen in 
functie van het vrijwaren van de voorziene middelen 
voor dit project jeugdvoetbal. De betrokkenen, van wie 
sommigen in de vzw aanwezig zijn, zijn zeer goed op de 
hoogte van de beslissing dat in september die evolutie 
zich moet hebben voorgedaan. 

De andere sportfederaties kunnen, zoals u weet, een 
beroep doen op de middelen voorzien binnen het federa-
tiedecreet voor de facultatieve opdracht jeugdsport. 

Graag verwijs ik ook naar de impulssubsidies die vanaf 
2009 worden uitgekeerd in uitvoering van het decreet op 
het lokaal Sport voor Allen-beleid voor initiatieven die 
de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding bevorderen in 
clubs die bij door Vlaanderen erkende sportfederaties 
zijn aangesloten. 

De raad van bestuur van de vzw Jeugdvoetbal bestaat uit 
verschillende deskundigen. Affiniteit met voetbal of 
jeugdvoetbal was een must, maar ook de inbreng van 
juridische expertise en topsportervaring was wenselijk om 
van deze vzw een sterke en gedegen structuur te maken. 
Ik hoopte inderdaad dat de vzw een voorloper zou zijn van 
de Vlaamse Liga die tussen vandaag en een jaar zou moe-
ten ontstaan. In de vzw zetelen alleen betrokken personen. 
Op de voorzitter, de heer Frans Van Den Wijngaert, berus-
ten geen verdachtmakingen: hij is een autoriteit op het 
gebied van sport en topsport. De heer François De 
Keersmaecker zetelt ook in de vzw. Het is niet vanzelf-
sprekend dat de voorzitter van de KBVB lid werd van de 
vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen. Zo gaf hij een duidelijk 
signaal aan de KBVB, en daar is intern een hele discussie 
aan voorafgegaan. Ik bezorg u via de commissiesecretaris 
de lijst van de leden van de vzw. 

Alle leden hebben zich persoonlijk geëngageerd om van 
dit project een succes te maken. Interessant om melden 
is dat de vzw binnenkort zal worden uitgebreid met een 
extra bestuurder, op vraag van de Koninklijke Vlaamse 
Voetbalbond. Alle leden zijn in de vzw onbezoldigd 
actief, en ze doen dat met veel inzet. 

Ik heb ervoor gekozen om rechtstreeks de clubs aan te 
spreken via een projectreglement, en dit appreciëren ze 
ten zeerste. Op dit moment aan de gemeenten vragen om 
projecten jeugdvoetbal in te dienen zou niet haalbaar 
zijn geweest. De gemeenten zitten immers in de eind-
spurt van de opmaak en goedkeuring van hun sport-
beleidsplan, in het kader van het decreet op het lokaal 
Sport voor Allen-beleid. 

Ik wil nog enkele zaken verduidelijken. Een: hier is 
gezegd dat de KBVB een ‘cadeau’ krijgt. Ik benadruk 
dat de bond geen euro krijgt. Het is vanzelfsprekend 
niet de bedoeling dat we de bond steunen. Twee: ik heb 
al gezegd dat de periode van drie jaar in deze legisla-
tuur is ingepast, zodat ik er zelf verantwoordelijk voor 
ben dat de subsidie voor 2009 niet meer wordt toege-
kend als de KBVB zich niet volgens de vereisten van 
het decreet heeft aangepast. 

Drie: er is opgemerkt dat er 5,5 keer meer middelen 
naar jeugdvoetbalopleidingen gaan dan naar de faculta-
tieve opdracht jeugdsport. In 2007 werd 300.000 euro 
besteed aan de facultatieve opdracht jeugdsport. In 
2008 wordt dat bedrag voor de sportfederaties opge-
trokken, tot op het niveau van het bedrag dat is uitge-
trokken voor jeugdvoetbal. Ik wijs erop dat de andere 
federaties ook nog via andere kanalen geld ontvangen. 

We zijn van een uitgebreid kwalitatief project over 
jeugdopleiding geëvolueerd naar een keuze voor infra-
structuur. Dat heeft te maken met de lange discussie 
die daaraan is voorafgegaan. De beoordeling van de 
projecten zal gebeuren door de mensen die in de vzw 
actief zijn enerzijds, en door mensen van mijn admini-
stratie anderzijds. De voorwaarde dat de KBVB zich 
aan de vereisten van het decreet aanpast, is duidelijk: 
als de KBVB dat binnen een jaar niet doet, dan krijgen 
de lokale voetbalclubs dat geld niet meer. 

Ik heb er al op gewezen dat dit niet los van het depar-
tement of van Bloso gebeurt: volgend jaar gebeurt de 
hele organisatie via de Vlaamse Trainersschool. De 
vergoeding is nihil. De voorlichtingsvergaderingen 
waren uiterst positief. Hoe zit het met de kans op split-
sing van de voetbalbond? De politieke bereidheid is er 
bij de leden van de KBVB, en die is lange tijd afwezig 
geweest. Steunt de Vlaamse Regering de minister? Ja, 
dit gebeurt in overeenstemming met het standpunt van 
de collega’s-ministers. 

Het geld is in de begroting 2008 opgenomen. Als bij de 
opmaak van de begroting 2009 de KBVB niet is over-
gegaan tot de oprichting van een Vlaamse liga, dan 
worden die middelen voor het reguliere sportbeleid 
aangewend. Het is ook de bedoeling dat we in 2008 
een Jeugdopleidingsfonds oprichten waaruit alle fede-
raties kunnen putten. Ik denk dus niet dat de andere 
federaties de dupe van de zaak zijn, gezien de nieuwe 
initiatieven. 

Moet het beleid zich aanpassen aan bestaande situaties 
of aan de onwil van bepaalde actoren? Het is een fun-
damentele vraag. Ik denk dat naast een regulier beleid 
steeds een impulsbeleid of een ad-hocbeleid nodig is 
dat tot doel heeft een en ander in het reguliere beleid te 
integreren. Het zou onzinnig zijn om een impulsbeleid 
of een ad-hocbeleid uit te bouwen dat haaks staat op 
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het reguliere beleid. Op korte termijn druk uitoefenen 
om een onwillige federatie ertoe te bewegen zich aan te 
passen aan de regelgeving is wél verantwoord. Het be-
drag van 1,7 miljoen euro voor voetbalondersteuning 
kan vanzelfsprekend niet via de bestaande federatie 
worden verdeeld. Want dan is het geld verdeeld. Als we 
dat zouden doen en binnen een jaar 1,7 miljoen euro 
zouden afhouden om in het kader van het decreet dit 
geld aan te wenden voor voetbal, dan worden de andere 
federaties eigenlijk gestraft voor de positieve houding 
van de KBVB. 

Het klopt dat ik een operatie beoogde om een kwaliteits-
vol, goed begeleid project uit te werken via een vzw 
waarvan de leden zich allemaal vrijwillig inzetten. Dat 
kon niet. Daar zijn verschillende redenen voor aan te 
voeren. Ik ben daarin teruggefloten, dat is duidelijk. 
Iedereen weet dat intussen. Ik heb wel van de regering 
de toelating gekregen om deze gelden opzij te zetten om 
een impuls te kunnen geven aan het jeugdvoetbal. Als 
we naar buiten met zijn allen steeds benadrukken dat 
jeugdvoetbal belangrijk is, dan moeten we onze nek 
durven uitsteken. Ik wil dat doen, en wil mijn verant-
woordelijkheid niet te ontlopen. 

Vanzelfsprekend is het de taak van het parlement om 
binnen een jaar te evalueren. Er is in sanctiemogelijk-
heden voorzien. Als de doelstelling niet is gerealiseerd, 
dan zijn deze gelden voor het jeugdvoetbal verloren. Ik 
zal dan toch kunnen zeggen dat ik een inspanning heb 
geleverd om deze sector, die toch een belangrijk be-
voegdheidsdomein is, te ondersteunen. Ik hoop hiermee 
een antwoord op de meeste vragen te hebben gegeven. 

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de voorzitter,  
geachte collega’s, het is bijna niet te geloven hoe hier 
lichtzinnig een aantal vragen ontweken worden en hoe 
een aantal onwaarheden verteld worden. 

Ten eerste zegt u dat er een consensus is binnen de rege-
ring. Tot driemaal toe is het dossier behandeld binnen de 
regering en werd geen akkoord bereikt. (Opmerkingen 
van minister Bert Anciaux) 

Dan wil ik graag de datum weten en de beslissing van de 
regering kennen. 

Ten tweede was er een duidelijke consensus binnen de 
regering om het niet via de vzw te doen, en u doet het toch. 

Minister Bert Anciaux: Ik doe het niet via de vzw. 

De heer Johan Sauwens: Ik neem uw eigen persmede-
deling. U zegt: “In totaal maakt minister Anciaux 1,625 
miljoen euro over aan projectsubsidies. De vzw Jeugd-
voetbal Vlaanderen vervult hier een adviserende en 
begeleidende rol. De subsidies zullen dus rechtstreeks 
naar de clubs gaan.” 

De vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen zal dus uiteindelijk 
de selectie doen. Dat hebben uw vertegenwoordigers 
ook zo gezegd op de infosessies. Maar het gaat hier om 
een pure technisch-administratieve controle die perfect 
door uw eigen administratie kan gebeuren. De vraag is 
wat de toegevoegde waarde van deze vzw hierin is. 

Ten derde zegt u dat die mensen dat vrij en belange-
loos doen. Het bedrag is van 1,7 miljoen teruggebracht 
naar 1,625 miljoen euro. Er zal dus 75.000 euro betaald 
worden aan de vzw. Dat heeft uw medewerker gezegd 
op de toelichtingsvergaderingen in de provincies. Waar 
zal dat geld voor gebruikt worden? Voor werkingskos-
ten? Voor loonkosten? Ik wil juiste en duidelijke in-
formatie. Ik wil de datum waarop dit binnen de rege-
ring beslist is. Ik wil er binnen de kortste termijn een 
antwoord op hebben. 

U zegt dat het kort dag is, maar het is perfect mogelijk 
om de middelen die in de begroting 2007 staan, over te 
hevelen naar de begroting 2008 zodat er op een cohe-
rente manier gewerkt kan worden. Weet u collega’s, 
dat de Vlaamse Sportraad advies heeft moeten uitbren-
gen over dit subsidiereglement, terwijl het al in het 
Staatsblad gepubliceerd was? Is dat een ernstige  
manier van werken? U haalt geen akkoord binnen de 
regering, om redenen die mij vreemd zijn, maar u doet 
het dan toch via een andere constructie. U gaat con-
stant van het ene been op het andere staan. Dan wordt 
de Vlaamse Sportraad nog eens afgedreigd om zeer 
snel een advies op vraag van het kabinet te formuleren. 
Ik gebruik bewust het woord afgedreigd, ik kan u voor-
beelden geven. En de clubs hebben ocharme één 
maand de tijd om het project in te dienen. 

Volgens mijn informatie ligt tweederde van de terrei-
nen op gemeentelijke grond. Dus suggereer ik om min-
stens de gemeenten erbij te betrekken. Om werken te 
mogen uitvoeren op terreinen van de gemeenten moet 
er een erfpachtovereenkomst of een recht van opstal 
toegestaan worden. Dat kan zelfs niet binnen de gewo-
ne huur- of concessieovereenkomsten. 

Ik stel me ook de vraag in hoeverre het Rekenhof en de 
Inspectie van Financiën deze betalingen zullen kunnen 
goedkeuren. 

De vzw is helemaal overbodig in de toepassing voor dit 
subsidiereglement, want in tegenstelling met de beoor-
delingscommissies in de kunstensector, moet er in deze 
dossiers geen subjectieve artistieke beoordeling ge-
maakt worden, maar louter heel zakelijk en technisch 
gekeken worden of de documenten in orde zijn. Het 
druist helemaal in tegen de geest van de beslissing van 
de Vlaamse Regering die niet wenste dat er samen-
gewerkt werd binnen deze vzw. 

In het Staatsblad staat: “De doelstelling van de vzw is 
het bevorderen van de kwaliteit van de jeugdopleiding in 
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het voetbal in Vlaanderen en het stimuleren en bescher-
men van de jeugdopleiding van de Vlaamse voetbal-
clubs.” Dat houdt geen verband met de uitvoering van 
eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugdaccommoda-
ties binnen de clubs. Wat is de link van de doelstelling 
waarvoor uw vzw is opgericht in juli met drainagewerken 
op een voetbalplein? In welke mate zal dit kwaliteits-
verhogend werken? Ik stel me daar grote vragen bij. 

U kunt technisch perfect een bedrag overhevelen naar 
volgend jaar en iets meer tijd nemen, iets meer consulte-
ren en een iets meer afgelijnd programma uitwerken. 
Maar dat is puur improvisatie, waar we het Vlaamse 
sportbeleid op langere termijn geen dienst mee bewij-
zen. Ik zal met een aantal collega’s een motie indienen 
omdat we dit echt niet kunnen aanvaarden. Wij vinden 
het goed dat u wat doet voor het voetbal, maar doe het 
op een consistente en goed voorbereide manier, betrek er 
iedereen bij die er iets van weet en wantrouw uw eigen 
administratie wat minder. 

De voorzitter: De heer Schoofs heeft het woord. 

De heer Hans Schoofs: Ik sluit me volledig aan bij wat 
de heer Sauwens zegt. Ik denk dat het duidelijk is dat 
hierover geen consensus was binnen de regering. Ik stel 
vast dat er ook in deze commissie geen consensus is. Ik 
denk dat u daar niet om heen kunt, mijnheer de minister. 
Dan zou het u sieren dat u beginselvast bent en dat u zegt 
dat u die budgetten zult inhouden. Maar wat ik het meeste 
betreur, is dat er geen lijn en geen logica zit in deze be-
sluitvorming. Het is ingegeven door een zeker ongeduld. 
Laat ons het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezen. 

Ik denk dat u met het toekennen van deze middelen aan 
infrastructuur, een zeker verwachtingspatroon creëert. Ik 
heb toevallig wat ervaring met infrastructuurwerken. 
Dergelijke werken vragen een zeer lange voorberei-
dingstijd. Men moet een architect raadplegen, men moet 
een vergunning aanvragen, men moet eventueel nog 
extra gelden zoeken, want met die projectsubsidie van 
10.000 euro springt men niet heel ver. Maar ik neem aan 
dat heel wat clubs die wortel graag voorgehouden krij-
gen. U zegt dat dit bedrag eindigt binnen dit en twee 
jaar. (Opmerkingen van minister Anciaux) 

Een jaar? Nog erger! U laat infrastructuurwerken  
starten, u laat plannen maken en dan zegt u misschien 
dat de budgetten niet langer uitgekeerd worden. Want 
dat zou nog altijd kunnen, laat ons eerlijk zijn. U bouwt 
de subsidies af in de tijd. 

Minister Bert Anciaux: Ze worden wel beoordeeld. Men 
weet welk project subsidies zal krijgen en welk niet. 

De heer Hans Schoofs: Maar ik neem aan dat men toch 
een dossier moet indienen om subsidies te kunnen krij-
gen, en aan een aantal criteria zal moeten voldoen. Een 

dossier gaat toch uit van een plan, van een architect. U 
gaat toch geen subsidies geven op basis van een lucht-
kasteel. Als u aan infrastructuurwerken subsidies wilt 
geven, dan vergt dat voorbereidingen. En een club draait 
in 99 percent van de gevallen nog altijd op vrijwilligers. 

Ook de rol van de vzw vind ik enigszins verwarrend. 
Daar is net nog op gewezen. De leden van de vzw zou-
den deel gaan uitmaken van een commissie, of heb ik dit 
verkeerd verstaan? Wat is nu eigenlijk het verschil? 
What’s in a name? Is het een vzw of een commissie? 
Laten we eerlijk zijn: het zullen uiteindelijk die mensen 
zijn die zullen beoordelen waar dat geld heen gaat. 

U plaatst dit allemaal in de context van de toenemende 
professionalisering en mondialisering in de voetbalsport. 
Laten we alsjeblieft eerlijk blijven: het is niet alleen zo 
voor de voetbalsport dat het geld naar de eerste ploeg 
gaat. De wielersport is een ander voorbeeld. Er zijn 
voorbeelden genoeg waarin het geld helaas, om welke 
reden dan ook, naar de elite gaat. Waarom daar dan ook 
niet andere clubs en sporten bij betrekken? 

Ten slotte maakt u melding van een vzw die misschien 
zal uitmonden in een Vlaamse liga. Hoe dat gaat ge-
beuren, is me ook niet duidelijk. Ik vind het wel essen-
tieel dat, als we vragen aan een liga zich te conforme-
ren aan de decreetgeving, ook dat democratisch rechts-
beginsel intern wordt ingebouwd. Een liga moet wor-
den samengesteld uit mensen van de sector, van de 
eigen sportbond. Dat moet gepaard gaan met een inter-
ne democratie. 

Minister Bert Anciaux: Het is een voorloper. 

De heer Hans Schoofs: Goed, maar hoe moet ik dat 
interpreteren? Mij lijkt het alsof de mensen die in die 
vzw gaan zetelen, ook zullen doorstromen naar die 
Vlaamse voetballiga. Ofwel maakt u die vergelijking 
niet, maar dan laat ik die vzw ook voor wat ze is. Ik 
zou daar toch duidelijke antwoorden op willen krijgen. 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, het 
is inderdaad duidelijk dat er tegenspraak is binnen de 
regering. Er is op zijn minst toch onduidelijkheid. De 
heer Schoofs zei het daarnet al: er is geen lijn, er is 
geen logica. Ik vind toch dat er heel wat mist wordt 
gespuid, zeker over de betrokkenheid van die vzw’s. 
Sommige sprekers hebben er daarnet op gezinspeeld. 

Ik steun de heer Van Nieuwkerke als hij vraagt dat het 
Vlaams Parlement een duidelijk signaal zou geven, een 
signaal dat het ons menens is met het steunen van het 
voetbal en jeugdvoetbal. Dat is belangrijk, maar dan 
wel op voorwaarde dat ze zich aanpassen aan de struc-
turen in dit land. Ik meen te begrijpen dat er ter zake 
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een consensus bestaat tussen alle partijen. Zoals de heer 
Stassen met een goede boutade zegt: we moeten ons niet 
aanpassen aan het beleid van de voetbalbond. Ik vind het 
vreemd te moeten vaststellen dat er hier snel wordt 
overgeschakeld naar een subsidiereglement, omdat de 
oorspronkelijke vzw-mogelijkheid blijkbaar politiek niet 
haalbaar is. De minister zegt dat de gemeenten hier niet 
meteen kunnen worden ingeschakeld, daar ze nog bezig 
zijn zich in te schakelen in het ‘Sport voor Allen’-beleid. 
Ze zijn echter toch wel degelijk betrokken partij. Dat 
geeft helemaal geen goede indruk. Het sportbeleid in 
Vlaanderen krijgt hierdoor een vrij amateuristische uit-
straling. Het geld was beschikbaar, en moest dus worden 
uitgegeven. Andere sportfederaties zullen heel wat  
bedenkingen hebben. Daarvan ben ik alvast overtuigd. 

Mijnheer de minister, u stelt ook dat de bespreking over 
de splitsing van de voetbalbond wordt voortgezet. U 
hebt nog geen antwoord gehad op uw jongste brief. 
Volgens mij wordt u, eerlijk gezegd, aan het lijntje  
gehouden. Ik vrees dat het een beetje wachten op Godot 
zal worden. 

U stelt ook dat dit geen cadeau aan de bond is. De bond 
laat uiteraard wel uitschijnen dat hij een onderhandelde 
oplossing – dat is tegenwoordig een modieuze term – met 
u heeft uitgewerkt met betrekking tot de toekenning van 
de experimentele projectsubsidies voor de ondersteuning 
van eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugdaccom-
modatie bij voetbalclubs. Ik heb het vandaag nog eens 
nagekeken: op de webstek van de voetbalbond kan het 
subsidiereglement gewoon worden geraadpleegd. Een 
lokale club zal zich niet echt zorgen maken over de vraag 
of het nu gaat over de vzw, de regering of de voetbalbond. 
Hij ziet het reglement op de webstek van de voetbalbond, 
dus besluit hij dat de voetbalbond, in samenwerking met 
de minister, heeft gezorgd voor subsidies. 

Mijnheer de minister, ik deel uw optimisme niet over 
een snelle oplossing voor de splitsing van de voetbal-
bond. U weet dat. U zult me misschien verbazen in de 
toekomst, maar ik vrees van niet. U houdt me al enkele 
jaren voor dat ik wel zal zien wat er zal gebeuren. 

Minister Bert Anciaux: Een zittingsperiode is een zit-
tingsperiode. 

De heer Johan Deckmyn: Dat klopt, maar we komen 
toch al heel dicht bij het einde. 

Ik wil ook met een redenen omklede motie aankondigen. 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, het is niet 
aan mij om de minister te verdedigen. Mijnheer de minis-
ter, ik stel vast dat u op zijn minst een politiek probleem 
heeft met een aantal meerderheidsfracties, die heel veel 

moeite hebben met deze regeling. Ik begrijp echter uw 
tactiek wel. Daar gaat het immers over. U deelt nu snel 
1,7 miljoen euro uit aan de clubs en als de clubs dan het 
jaar erop te horen krijgen dat ze dat geld niet meer zul-
len krijgen omdat de voetbalbond niet wil splitsen, zal er 
een soort interne opstand komen. Als dat de tactiek is, 
kunt u dat beter op tafel gooien. Nu denken de clubs 
immers, zoals de heer Deckmyn zegt, dat dit via de 
voetbalbond wordt geregeld, omdat het op de website 
staat. Iemand als de clubvoorzitter van Kruibeke, die ik 
toevallig goed ken, weet niet wie dat regelt. 

U hebt dus een politiek probleem. Sommige mensen 
keuren dit, zoals het nu wordt uitgevoerd, niet goed en 
zullen via een motie laten weten dat ze daar niet blij 
mee zijn. Ik begrijp anderzijds uw tactiek. De vraag is 
alleen of die zal werken. U deelt ongeveer 70 miljoen 
frank uit. Dat is dus 400.000 of 800.000 frank per  
club die daaraan kan deelnemen. Er kunnen dus een 
aantal clubs aan deelnemen. Die zullen daardoor waar-
schijnlijk wel zin krijgen. Dan zullen ze de heer De 
Keersmaecker oproepen op te houden met onnozel doen 
en zullen ze vragen dat hij een statuut maakt, zoals dat is 
gebeurd met de basketbalbond en de volleybalbond, 
zodat ze wel kunnen deelnemen. Als dat uw tactiek is, 
dan zou ik dat open en bloot zeggen. Anders maakt u 
mensen binnen de meerderheid iets wijs. 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: In deze commissie is al vaak 
gediscussieerd over de noodzaak de voetbalbond te 
betrekken bij het Vlaamse sportbeleid. Dat zou goed 
zijn voor de voetbalbond, het Vlaamse sportbeleid en 
voor iedereen die voetbalt in dit land, vooral dan voor 
de jeugdspelers. 

Mijnheer Sauwens, bij de bespreking van het ontwerp 
van decreet met betrekking tot de sportfederaties hebt u 
sterk geijverd voor het opnemen van strenge maatrege-
len om de voetbalbond er zeer sterk toe aan te zetten  
– want we kunnen niet dwingen – mee te doen aan die 
Vlaamse beleidslogica, ook in het belang van die spe-
lers. Dat is een moeizaam proces. U hebt dat zelf ook 
ervaren, denk ik. Het blijft moeizaam, maar er worden 
inspanningen gedaan. De vraag is hoe lang we wach-
ten. Gaan we een systeem ontwerpen om toch inspan-
ningen te doen voor die voetballers en clubs, voor de 
terreinen waarop word gespeeld of wat dan ook? 

De heer Johan Sauwens: Wij hebben twee kritiekpun-
ten. We zijn het ermee eens dat er geld moet komen 
voor het jeugdvoetbal in Vlaanderen en de kwaliteit 
van de jeugdopleiding, maar dan duidelijk in een sys-
teem dat leidt tot het instappen van de KBVB. Dat 
gebeurt hier te weinig. Het is te vrijblijvend. Er is geen 
enkel engagement vanwege de KBVB. Herinnert u 
zich nog dat ik tijdens diezelfde bespreking ook heb 
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gevraagd dat we de impulssubsidies voor alle federaties 
met een jaar zouden vervroegen? Dat kan niet. Daar is 
geen geld voor. 

Minister Bert Anciaux: Dan gaat het over bijna 5  
miljoen euro. 

De heer Johan Sauwens: Men had dat stapsgewijs 
kunnen doen. Maar 1,7 miljoen euro is vijf keer meer 
dan de totaliteit van de facultatieve uitgaven voor 
jeugdsport in het decreet op de federaties. 

Minister Bert Anciaux: Neen, dat is evenveel. 

De heer Johan Sauwens: Ten tweede is er de weg van de 
vzw. We hebben onze kritiek daarop uitvoerig toegelicht. 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: We moeten die discussie in alle 
openheid blijven voeren. We kunnen discussiëren over 
de tactiek om dat te bereiken. Men kan niet verlangen 
dat we omwille van de onwil van een paar bobo’s in een 
federatie een deel van het sportveld braak laten liggen. 
Neen, werken eraan, en de infrastructuur is een middel 
om daar toe te komen. Als men dat ook niet wil, als men 
geen stimulans wil die binnen twee jaar wordt inge-
schreven in regulier beleid, wat duidelijk is gezegd, dan 
hebben we niets. 

We moeten discussiëren over de structuren waarbinnen 
dat gebeurt, mijnheer Sauwens. Daar moet de minister 
finaal maar over oordelen. Hij heeft het voorgelegd aan 
de regering. Daar moet over kunnen worden gepraat. Ten 
gronde vind ik dat we concreet moeten aantonen dat 
Vlaanderen iets wil doen voor jonge voetballers en er 
alles aan doet om de Voetbalbond en het sportbeleid daar-
in mee te trekken. Dat is essentieel. Het gaat wat moei-
zaam en is op de rand van de regels, waar we de sport-
bond niet zomaar in krijgen. De vraag is of het de moeite 
waard is om die inspanningen te doen. Ik denk van wel. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer Caron, zowel uit de 
vraagstelling van de heer Sauwens als de uiteenzettingen 
van de andere collega’s, blijkt dat iedereen in grote lijnen 
dezelfde bekommernis deelt. Iedereen beseft heel goed 
dat de minister in een heel moeilijk parket zit. Er is een 
heel groot speelveld. De vragen gaan over welke instru-
menten we nodig hebben om dit te kunnen realiseren. We 
kennen de evolutie van het dossier met de oprichting van 
de vzw. Een vzw en de statuten ervan zijn niet onbelang-
rijk. Daar staat het maatschappelijke doel in geformu-
leerd. Ik heb daarstraks heel duidelijk gesteld dat ik uitga 
van de nobele doelstellingen van de minister. We stellen 
vast dat dat maatschappelijke doel door allerlei omstan-
digheden niet gehaald wordt en dat er geen draagvlak 

voor is. De minister zegt dat hij uit eerlijke schaamte 
vindt dat hij die mensen, van wie hij een engagement 
heeft gevraagd, toch moet inschakelen. Daar bestaat die 
spanning. Schakelen we die mensen in een commissie of 
een raad van wijzen in om advies te geven? Hebben we 
dan de structuur van die vzw, waarvan het maatschappe-
lijke doel ondertussen achterhaald is, nog nodig? Daar 
bestaat voor een groot stuk de discussie in. Ik hoor hier 
velen pleiten om finaal de beoordeling door de admini-
stratie te laten gebeuren en de mensen te gebruiken voor 
ondersteuning of advisering. Daar is de vraagstelling 
over gegaan. We hebben wel begrip voor het opzet op 
zich, mijnheer Caron. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Geachte leden, ik heb de ge-
woonte om het parlement en de commissie ernstig te 
nemen. Ik doe dat ook wanneer ik aangevallen word, 
niet alleen wanneer ik bejubeld word. Er worden straffe 
woorden gebruikt. Als men zegt dat ik onwaarheden 
vertel, dan zegt men dat ik lieg. Men zegt dat ik de 
Sportraad afdreig. Dat is wel het laatste dat ik wil doen. 

Er is inderdaad nog eens een advies gevraagd, nadat er 
een grondig advies is gevraagd over jeugdopleiding 
voetbal, waar men wel de tijd voor heeft gehad. Het 
klopt dat er een advies is gevraagd nadat het reglement 
reeds was verschenen. Dat doet geen afbreuk aan het 
feit dat de Sportraad al grondig heeft gepraat over het 
principe van het ondersteunen van jeugdvoetbal. Mijn-
heer Sauwens, ik ga ervan uit dat u het niet verzint dat 
dat bij sommige leden van de Sportraad is overgeko-
men als afdreigen. Dat is echter wel het laatste wat ik 
wil. Ik heb tot op heden altijd een correcte verhouding 
gehad met de Sportraad, en ik wil dat ook zo houden. 

Ik herhaal mijn woorden, en ik denk niet dat ik hier 
heb staan liegen. Oorspronkelijk was het de bedoeling 
dat het totaal van de middelen werd toegekend aan de 
vzw die middelen ter beschikking ging stellen, mensen 
ging aanwerven en dergelijke meer, op alle niveaus, tot 
op provinciaal en regionaal niveau. Het totaal van de 
middelen werd via de vzw verdeeld. Als ik zeg dat dat 
nu niet meer het geval is, dan is het duidelijk dat die 
middelen rechtstreeks vanuit de Vlaamse Gemeen-
schap betaald worden aan de club. Nogmaals, het be-
drag van 1,625 miljoen euro wordt niet aan de vzw 
gegeven die het op haar beurt verdeelt. De beslissing 
wordt genomen door de minister, na advies, zowel 
zakelijk als inhoudelijk. 

Het feit dat er op een korte periode dossiers binnen-
komen die snel moeten worden behandeld, vereist dat 
dit op relatief korte periode grondig moet worden  
begeleid. Voor de eerste 1,7 miljoen euro hadden we 
het gevoel dat we dat noch aan het departement, noch 
aan het Bloso moesten geven. Eigenlijk zou ik dat 
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structureel in Bloso moeten steken, waaraan ik ook hoe 
langer hoe meer mogelijkheid geef om het Sport voor 
Allen-beleid helemaal uit te werken. Het Bloso is zelf 
vragende partij om dat voor een eerste deel nog niet te 
doen, omdat de periode te kort is. Vanaf volgend jaar, 
2008, wordt dat helemaal ingebed in Bloso en wordt 
erover via de Vlaamse trainersschool ook geadviseerd en 
beslist op voorstel van mijn administratie. 

De vzw zou anderhalf voltijds equivalent aanwerven om 
de begeleiding en de opvolging te doen van die dossiers. 
Dat is iets heel anders dan beweren dat die leden van de 
raad van bestuur dat niet belangeloos en voor niets doen. 
Ik vind dat toch een zware beschuldiging. De leden van 
de raad van bestuur die ik heb gevraagd, doen dat belan-
geloos en voor niets. De 75.000 euro waarin we hadden 
voorzien, diende om twee mensen aan te werven, een 
voltijdse en een halftijdse, om de binnenkomende dossiers 
te onderzoeken. Heb ik daarover gelogen? Gaan die mid-
delen, namelijk 1,625 miljoen euro, via de vzw? Ging het 
oorspronkelijk via de vzw? Dat is een groot verschil. 

Er wordt hier beweerd dat de regering mij niet volgt en 
dat ik ook op dat punt onwaarheden vertel. Ik ben ge-
voelig voor dergelijke verwijten. Het oorspronkelijke 
dossier is tweemaal geagendeerd op de regering, een-
maal officieel en eenmaal als non-paper om erover te 
praten. Ik heb het zelf teruggetrokken nadat ik het ge-
voel had dat daar niet direct vooruitgang in kon worden 
geboekt. We hebben daar binnen de Vlaamse Regering 
eind september uitgebreid over gepraat. Toen zijn een 
aantal zaken genoteerd in een afsprakennota. Dat zijn de 
politieke afspraken die binnen de regering zijn gemaakt 
en waar de regering zich aan houdt. Die zijn terug te 
vinden in de afsprakennota van de Vlaamse Regering 
van 28 september en in die van 5 oktober 2007. In die 
laatste is een rechtzetting gebeurd. In de nota van 28 
september stond dat het reglement voorafgaandelijk aan 
de Vlaamse Regering moest worden voorgelegd. Dat is 
op 5 oktober rechtgezet en nu staat er dat het reglement 
zal worden voorgelegd maar niet meer voorafgaandelijk. 
Die mededeling staat nu geagendeerd. 

Dat we voor 2007 zouden werken met een subsidiëring 
tot maximaal 20.000 euro per club voor infrastructuur en 
voor 2008 met een maximum van 10.000 euro per club, 
in het kader van de kwaliteitsverbetering van de jeugd-
opleiding samen met Bloso en de Vlaamse trainerschool, 
is volledig besproken binnen de regering. Ik heb het fiat 
gekregen en ik vertel daarover dus geen onwaarheden. 
Ik kan alleen maar herhalen dat ik in dezen door de 
Vlaamse Regering wordt ondersteund. We hebben poli-
tiek afgesproken dat deze zaak bij de begrotingsopmaak 
2009 opnieuw zal worden bekeken. Mijnheer Stassen, u 
maakte een samenvatting over hoe dit moet worden 
gecommuniceerd. Ik heb dat ook voor een groot stuk  
zo gedaan. Op het terrein is daar eigenlijk niet zo veel 
onduidelijkheid over. 

Dan was er nog een opmerking over wantrouwen van 
de eigen administratie. U vergist zich. Ik heb geen 
wantrouwen tegenover mijn eigen administratie en ook 
niet tegenover Bloso. Ik kan met de mensen van het 
departement en Bloso op een zeer goede wijze recht-
streeks samenwerken. Ik heb ook helemaal niet de 
bedoeling om daar wantrouwig tegenover te staan. Het 
is alleen de realiteit dat de opvolging van het reglement 
op dit ogenblik het beste gebeurt via die 1,5 voltijds-
equivalent die wordt aangeworven. 

Tot slot zijn er insinuaties gemaakt ten opzichte van 
mijn broer. Ik zal hem met heel veel aandrang vragen 
om toch eens na te denken. Ik denk niet dat hij zelf 
graag wordt verweten iets incorrects te doen. Het is 
wel erg dat dit gebeurt tegenover iemand die zich vrij-
willig wil inzetten zonder één euro vergoeding. De 
vergelijkingen die daarnet zijn gemaakt, waren niet 
allemaal van dezelfde aard. Ik heb er geen enkel  
probleem mee om tegen mijn broer te zeggen dat het 
beter is om dit niet te doen. We zullen een advocaat 
vragen – die dan natuurlijk wordt betaald – om ons in 
het voetbaldossier verder te begeleiden. U moet weten 
dat we reeds een advocaat hebben aangeworven die 
mee de ondersteuning geeft van de KBVB om de over-
gang naar de nieuwe situatie, namelijk de oprichting 
van een Vlaamse liga, mogelijk te maken. Ik hoop daar 
snel resultaat van te krijgen. 

Ik wil tot slot nog iets zeggen over de overheveling van 
de middelen. Ik heb dat uitdrukkelijk laten onderzoeken 
door het kabinet van minister Van Mechelen. Hij heeft 
me gezegd dat daar geen oplossing voor mogelijk was. 

Met redenen omklede moties 

De voorzitter: Door de heer Sauwens en door de heer 
Deckmyn werden tot besluit van deze interpellatie met 
redenen omklede moties aangekondigd. Ze moeten zijn 
ingediend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag 
volgend op de sluiting van de vergadering. 

Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Fournier tot 
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de ondersteu-
ning van topsportevenementen zonder nationale 
media-aandacht 

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord. 

Mevrouw Martine Fournier: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, manifestaties van Topsport 
Vlaanderen moesten voor u ambitieuzer en daarom 
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hebt u de lat in 2007 zeer hoog gelegd. Voortaan werd 
van kandidaat-evenementen geëist dat ze bij de absolute 
top behoren, deelname van de Vlaamse top en jongeren 
verzekeren en nationale media-aandacht opleveren. 

Door deze maatregel krijgen heel wat manifestaties niet 
langer subsidies. Evenementen zoals Kuurne-Brussel-
Kuurne, de Scheldeprijs enzovoort krijgen niet langer 
subsidies van Topsport Vlaanderen. Stuk voor stuk zijn 
het evenementen die zich richten tot succesvolle spor-
tende Vlamingen, Belgen en andere Europeanen, maar 
die meestal met een gebrek aan nationale mediabelang-
stelling kampen. Daarom kunnen hun evenementen niet 
langer rekenen op topsportsubsidies. Dat werd aanvan-
kelijk opgevangen door de subsidies via de 1700-lijn, 
maar die zijn beperkt tot één jaar. 

In antwoord op een vraag van mevrouw Crevits op 1 
februari 2007 over deze problematiek opperde u de mo-
gelijkheid om in een eventuele sponsoring te voorzien 
via ‘Sport voor Allen’-manifestaties die door Sportend 
Vlaanderen worden ondersteund. Uit de aanvraag voor 
de tweede ronde blijkt dat dit reglement zich vooral richt 
op participatieverbredende initiatieven en doelgroepen 
die minder gemakkelijk tot sporten komen. Een tweede 
mogelijke subsidiebron waarnaar u verwees, was  
het reglement voor recreatieve manifestaties. Dat richt 
zich dan weer tot de recreatieve sporter en niet tot de 
professional. 

Concluderend kan ik stellen dat topsportsubsidies enkel 
beschikbaar zijn voor een selecte groep: de sponsoring 
via het nummer 1700 dooft uit en de twee andere sport-
subsidies, Sport voor Allen en Recreatiesport hebben elk 
een eigen doelgroep. Dit betekent dat er voor de tussen-
groep van competitiesporten zonder nationale media-
aandacht geen Vlaamse subsidies meer voorhanden zijn. 

Mijnheer de minister, wilt u hoogstaande sportmanifes-
taties zonder nationale media-aandacht in de toekomst 
nog ondersteunen? Welke initiatieven hebt u genomen 
of wilt u nemen om middelen vrij te maken voor deze 
sportevenementen? 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, ik 
sluit me graag aan bij de vraag van mevrouw Fournier. 
Het is alleszins een feit dat het subsidiebeleid van de 
minister af en toe op zijn minst de indruk wekt van een 
zekere willekeur. Ook op het vlak van subsidiëren van 
bepaalde topsportevenementen wordt deze kritiek naar 
voren geschoven. Het is trouwens zo dat de eisen die 
worden gesteld om gesubsidieerd te worden, vrij arbi-
trair kunnen worden geïnterpreteerd. Wanneer behoort 
men tot de zogenaamde absolute top? Is het ook vol-
doende om eenmaal nationale media-aandacht te krijgen 
of moet dat op een periodieke manier gebeuren? 

Bovendien kunnen bepaalde topsportevenementen door 
deze situatie in een vicieuze cirkel terechtkomen. Sub-
sidies kunnen de schaal en de aandacht voor bepaalde 
topsportevenementen vergroten, met bijhorende natio-
nale media-aandacht tot gevolg, maar deze subsidies 
kunnen uiteraard ook een bepaald evenement doen 
opschuiven in de richting van de zogenaamde absolute 
top. Geen subsidies kunnen er dan ook voor zorgen dat 
de kans op subsidies in de toekomst voor belangrijke 
sportieve gebeurtenissen, verminderen. Dat kan toch 
niet de bedoeling zijn. Een eenduidig beleid ter zake 
zou dus zeker op zijn plaats zijn. 

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord. 

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de voorzitter, ik 
sluit me aan bij deze vraag om wat dieper in te gaan op 
de problematiek van de recreatieve sportmanifestaties. 
Mevrouw Fournier heeft verwezen naar de vraag die 
mevrouw Crevits destijds heeft gesteld. Het is pas 
nadien dat u een omzendbrief hebt verspreid met be-
trekking tot de subsidiëring van recreatieve sportmani-
festaties. Dat is het subsidiereglement voor de toeken-
ning van projectsubsidies voor ondersteuning van 
sportmanifestaties met het oog op participatieverbre-
ding en -verdieping. De nadruk in dat reglement ligt op 
toeleiding en het bevorderen van de participatie van 
groepen waarvan blijkt dat ze minder gemakkelijk tot 
sporten komen, zoals personen met een handicap, men-
sen in armoede, mensen met een diverse etnisch-
culturele achtergrond, senioren enzovoort. Dat lijkt 
mooi, maar dat heeft het aantal evenementen en initia-
tieven dat in aanmerking kwam beperkt: van de 95 die 
werden ingediend, werden er uiteindelijk maar 19 posi-
tief geëvalueerd. Daarom hebt u een tweede oproep 
gedaan. Het resultaat daarvan is ons nog niet bekend. 

Het is wel zo dat alle recreatieve evenementen die niet 
passen in het project ‘participatieverbredende initiatie-
ven’ uit de boot vallen. Via dit reglement is er immers 
geen extra ondersteuning voor voorbeeldevenementen 
– evenementen met nationale en internationale uitstra-
ling – omdat die initiatieven volgens u kunnen rekenen 
op ondersteuning van gemeenten, provincies en privé-
sponsors. Dat is echter onjuist. Het is immers zeer 
moeilijk om privésponsors aan te trekken, zeker voor 
evenementen die niet kunnen rekenen op tv- of radio-
belangstelling. Bij de subsidiëring van topsport-
manifestaties wordt precies de omgekeerde redenering 
gevolgd. Zij kunnen immers enkel rekenen op subsi-
dies indien ze ook media-aandacht krijgen. 

Een ander element dat vaak gebruikt wordt bij het 
afwijzen van subsidieaanvragen voor recreatieve 
sportmanifestaties is dat dergelijke evenementen eigen-
lijk behoren tot hun basiswerking, waarvoor ze regulie-
re subsidies moeten gebruiken. Dezelfde redenering 
wordt echter niet toegepast op de topsportmanifesta-
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ties. Unisportfederaties kunnen wel extra subsidies  
krijgen voor de topsportmanifestaties die tot hun basis-
werking behoren, namelijk de organisatie van Belgische 
en Europese kampioenschappen. 

Het oneigenlijke gebruik van de sporttakkenlijst heeft 
bovendien vaak tot gevolg dat recreatieve sporten uit de 
boot vallen. Seniorensport bijvoorbeeld, wat heel be-
langrijk is in de benadering van de breedtesport, valt uit 
de boot omdat het niet op de sporttakkenlijst staat. 
Daardoor komt het bijvoorbeeld ook niet in aanmerking 
voor een programma als Vlaanderen Sportland. 

Ik wil dit thema nog even verder en breder aankaarten, 
omdat dit niet het enige dossier is waarbij de recreatieve 
sporten ongelijk behandeld worden in vergelijking met 
de topsporten. Mensen moeten meer en meer bewegen, 
daarover is iedereen het eens. Dat kan door het steunen 
van kleinschalige projecten, maar ook door het uitbou-
wen van voorbeeldevenementen. Naast de 20 kilometer 
van Brussel kunnen ook nog andere, laagdrempelige 
voorbeeldevenementen op een brede basis gepropagan-
deerd worden. 

Essentieel is en blijft ook de grote financiële discrepan-
tie tussen de betoelaging van de unisportfederaties en de 
recreatiesportfederaties via het decreet. Ook dat aspect 
moeten we zeker mee in rekening brengen bij de evalua-
tie van het decreet. Ik zou erop willen aandringen, mijn-
heer de minister, om initiatieven te nemen om die dis-
crepantie weg te werken, met als enige bedoeling meer 
mensen ertoe aan te zetten om regelmatig te bewegen. 
De recreatieve federaties voelen zich op dit ogenblik 
helemaal in de hoek gedrongen. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mevrouw Fournier, zoals u zelf 
aangeeft heb ik in 2007 een vrij drastische wijziging 
doorgevoerd in verband met de financiële ondersteuning 
van topsportmanifestaties De formulering van strikte 
subsidiëringscriteria werd ingegeven door de noodzaak 
om de ontstane wildgroei van sportmanifestaties, en de 
daaruit voortvloeiende versnippering van kredieten, aan te 
pakken. Ik erken dat dit een moeilijke oefening was. Niet-
temin was het noodzakelijk de efficiënte besteding van 
middelen te laten primeren op historisch gegroeide reali-
teiten en een duidelijk onderscheid te maken tussen top-
sportmanifestaties en ‘Sport voor Allen’-manifestaties. 
Die noodzaak werd in het verleden ook al opgemerkt door 
de controle-instanties die advies moeten verstrekken bij 
de besteding van de Vlaamse overheidsmiddelen. 

Voor wat betreft topsportevenementen werd het aantal 
manifestaties beperkt tot grote manifestaties die een 
hoge sportieve waarde, de deelname van de internationa-
le top en een grote uitstraling naar een breed publiek 
kunnen garanderen. 

Topsport Vlaanderen is een kwaliteitslabel, en ik kan 
die hoge kwaliteitsquotering en de aanzienlijke kwali-
teitszorg enkel handhaven door resoluut voor grote 
manifestaties te kiezen. Dat is trouwens ook het stand-
punt van de dienst Communicatie binnen het departe-
ment DAR. Als een dergelijke filter niet wordt inge-
bouwd, zou het aantal aanvragen opnieuw spectaculair 
toenemen en dreigt het kwaliteitslabel Topsport Vlaan-
deren opnieuw verloren te gaan. 

In 2008 blijven dezelfde criteria behouden voor het 
toekennen van subsidies aan evenementen van  
Topsport Vlaanderen. Een extra criterium, namelijk 
‘evenementen die passen in het topsportbeleid’, wordt 
toegevoegd. Sport voor Allen-manifestaties worden 
ondersteund via één enkel kanaal, namelijk dat van 
Sportend Vlaanderen. 

Begin 2007 gaf ik het bijbehorende subsidiereglement 
een duidelijke en niet voor de hand liggende oriëntatie. 
Ik koos resoluut voor het bevorderen van de participa-
tie van groepen die minder gemakkelijk tot sporten 
komen: personen met een handicap, mensen in armoe-
de, personen met een etnisch diverse culturele achter-
grond, senioren en dergelijke meer. Het is de bedoeling 
om die kansengroepen te stimuleren om meer en beter 
te sporten. Via dit kanaal wil ik financiële ondersteu-
ning geven aan projecten die deze filosofie in de prak-
tijk omzetten. 

Zoals u hoort, collega’s, heb ik ervoor geopteerd om, 
passend binnen mijn tweesporenbeleid voor sport, twee 
eenvoudige en heldere reglementen uit te werken, waar-
bij ik op basis van duidelijke criteria financiële onder-
steuning verleen aan evenementen die beantwoorden aan 
de gekozen prioriteiten. Ik geloof sterk in de meerwaar-
de van die afbakening ten voordele van de efficiënte 
besteding van de beschikbare financiële middelen. 

Die expliciete keuze betekent inderdaad dat niet alle 
sportevenementen op financiële steun vanuit Vlaande-
ren kunnen rekenen. Ik besef dat ten zeerste en ben 
zeker niet ongevoelig voor de signalen en verzuchtin-
gen uit de Vlaamse sportsector hieromtrent. Ik ben 
altijd bereid om te onderzoeken of en hoe een bijko-
mend ondersteuningsmechanisme voor andere sport-
manifestaties gerealiseerd kan worden. Ook hier zal 
dan echter een duidelijke beleidsafbakening moeten 
gebeuren aan de hand van welomlijnde criteria. Zo niet 
zetten we de deur opnieuw open voor aanvragen voor 
ondersteuning van duizenden, op zich zinvolle, sport-
initiatieven her en der in Vlaanderen. 

Als kanttekening wil ik opmerken dat het ondersteunen 
van recreatieve sportmanifestaties een gedeelde ver-
antwoordelijkheid is, zowel van de verschillende be-
leidsniveaus als van de sportfederaties die in hun ba-
sisopdracht sportpromotie en de organisatie van recrea-
tieve evenementen vervat zien. 
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Ondanks een stijging van het budget voor sport met 59 
percent in deze legislatuur, volstaan de beschikbare 
middelen nog altijd niet om alle sportevenementen die 
her en der in Vlaanderen plaatsvinden duurzaam te on-
dersteunen. Gelukkig worden er ook nog heel wat initia-
tieven genomen die niet rekenen op een ondersteuning 
van de Vlaamse Gemeenschap. Het volstaat de budget-
ten van de ons omringende landen te analyseren om te 
beseffen dat het voeren van een sportbeleid in Vlaande-
ren inhoudt dat er prioriteiten moeten worden gesteld en 
keuzes moeten worden gemaakt. 

Op basis van mijn beleidsbrief Sport, en de bijbehorende 
begroting voor 2008, zal het u duidelijk zijn dat de mar-
ge waarover ik beschik om bijkomende subsidies toe te 
kennen, in ieder geval voor de prioriteiten die we heb-
ben gelegd, op dit ogenblik uiterst beperkt is. Indien een 
extra ondersteuningsmechanisme in het leven wordt 
geroepen, zal dit in de eerste plaats afhangen van de 
beschikbare middelen die ik probeer vrij te maken. Het 
is een kwestie van prioriteiten. Ik heb het al vaak  
gezegd: zelfs indien we erin slagen in deze legislatuur 
een forse verhoging van de middelen te realiseren, is er 
op zijn minst nog een legislatuur nodig om dit verder te 
zetten en om aan alle behoeften tegemoet te komen. 

Mevrouw Martine Fournier: Mijnheer de minister, ik 
sta volledig achter de criteria die u gebruikt voor top-
sportevenementen. Daar is geen discussie over mogelijk. 

Ik betreur dat die verenigingen eind 2006 nogal laat 
verwittigd zijn. Er is pas in november of december een 
brief verstuurd. Dat was jammer voor de activiteiten die 
in februari of maart plaatsvonden. Ik hoop dat alsnog 
ergens een budget kan worden gevonden en criteria 
kunnen worden uitgewerkt om die subevenementen, of 
hoe we ze ook willen noemen, te subsidiëren. 

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord. 

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de voorzitter, ik zou 
de minister willen vragen meer aandacht te besteden aan 
de discrepantie die door de dubbele benadering is ont-
staan. Ik zal in dit verband overigens nog een schriftelij-
ke vraag indienen. 

Minister Bert Anciaux: Ik heb veel begrip voor de vraag 
inzake de discrepantie. Iedereen weet dat er binnen de 
sportwereld duidelijk verschillende kampen bestaan. Het 
zou echter mogelijk moeten zijn om een aantal discrepan-
ties weg te werken. Ik blijf de recreatieve sportfederaties 
als een zeer belangrijk onderdeel van de sportsector en 
van het sportbeleid beschouwen. Ze zijn partners in het 
Sport voor Allen-beleid. Het decreet is evenwel wat het 
is. Mijns inziens is er binnen de sportwereld momenteel 
geen bereidheid om het decreet fundamenteel aan te pas-
sen en om iets te wijzigen aan die opsplitsing. We zullen 

bij het schrijven van de uitvoeringsbesluiten rekening 
moeten houden met deze vraag. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Fournier tot 
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het functioneren 
van de topsportmanager 

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord. 

Mevrouw Martine Fournier: Mijnheer de voorzitter, 
na de mindere beurt die Vlaanderen tijdens de Olympi-
sche Spelen van 2004 heeft gemaakt, heeft de minister 
van Sport besloten de heer Van Aken tot topsportma-
nager aan te stellen en een ambitieuzer sportproject op 
te zetten. De doelstelling is nu het behalen van tien 
gouden medailles in 2016. 

De volgende Olympische Spelen zijn in aantocht, en we 
zien reeds een toename van het aantal Vlaamse deelne-
mers. De stijging is vooral merkbaar bij de grote spor-
ten, zoals wielrennen, zwemmen en atletiek. De kleine 
sporten blijven achterwege. Het topsportbeleid lijkt daar 
moeilijker vruchten af te werpen. Tijdens de evaluatie 
van zijn functie heeft de topsportmanager in de media 
uitvoerig aandacht geschonken aan de moeilijkheden bij 
het uitoefenen van zijn mandaat. Ondanks de ruime 
bevoegdheid en middelen lijkt het niet eenvoudig een 
topsportbeleid voor Vlaanderen uit te werken. 

Mijnheer de minister, welke realisaties heeft de top-
sportmanager ondertussen op zijn conto geschreven? 
Welke realisaties kunnen we in de nabije toekomst 
verwachten? Hoe komt het dat de kleinere sporten 
ondervertegenwoordigd blijven in het afleveren van 
atleten voor de Olympische Spelen? Met welke pro-
blemen wordt de topsportmanager tijdens het realiseren 
van het topsportbeleid geconfronteerd? Welke oplos-
singen zijn er om het moeilijk te realiseren topsportbe-
leid in Vlaanderen aan te pakken? 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw Fournier heeft terecht gesteld dat, ondanks de 
ruime bevoegdheden en middelen, het blijkbaar niet 
eenvoudig is een topsportbeleid voor Vlaanderen uit te 
werken. Wat de Olympische Spelen betreft, heeft een en 
ander ongetwijfeld te maken met het onvermogen tot 
efficiënte samenwerking tussen de gemeenschappen en 
het Belgisch Olympisch Internationaal Comité (BOIC). 

Ik wil er hier opnieuw op wijzen dat de minister zich in 
zijn beleidsnota heeft geëngageerd om tot een splitsing 
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te komen van de resterende unitaire bonden in dit land. 
In het verleden heeft de minister op vragen over dit 
onderwerp geantwoord dat er inzake het selectiebeleid 
voor de Olympische Spelen twee mogelijkheden zijn. 
Hij heeft hierbij benadrukt dat hij voorstander is van een 
totale transparantie, en de betrokkenheid van de Vlaam-
se Gemeenschap bij elke beslissing van het BOIC gega-
randeerd wil zien. 

Dat is ondertussen weer een tijdje geleden. Ik vraag me 
uiteraard af wat de stand van zaken is. Hoe zit het met 
de structurele reorganisatie van het BOIC, conform de 
federale logica van het land? 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, ik be-
treur het eigenlijk dat mevrouw Fournier deze vraag om 
uitleg stelt voor ze mijn beleidsbrief Sport 2007-2008 
heeft kunnen lezen. Op basis van de daarin opgenomen 
informatie zou ze het zeker met me eens zijn dat mijn 
topsportbeleid op kruissnelheid zit en dat de topsport-
manager uitstekend werk levert. 

Ik overloop even de belangrijkste realisaties. Alle  
topsportfederaties zijn tijdens de afgelopen twee jaar 
permanent geëvalueerd en bijgestuurd. Ze hebben op 
regelmatige basis een concreet evaluatiedocument met 
werkpunten ontvangen. De topsportfederaties die de 
juiste coördinatoren en trainers hebben aangesteld,  
hebben structureel grote vorderingen gemaakt. Via de 
Vlaamse wielerploegen, Atletiek Vlaanderen, Eventing 
Vlaanderen en Beachvolley Vlaanderen zijn een aantal 
noden van de topsportwereld ingevuld. 

Naast de structurele verbeteringen binnen de topsportfe-
deraties voorziet het Actieplan Topsport nog in een 
aantal andere initiatieven. Ook deze initiatieven zijn zo 
goed als allemaal gestart of startklaar. Ik denk hierbij 
onder meer aan de sportwetenschappelijke begeleiding 
van onze topsporters die ernstig moest worden verbe-
terd. Hiervoor zijn sporttakoverkoepelend en sportspeci-
fiek al heel wat initiatieven van start gegaan. De projec-
ten zijn binnen de werking van de federatie verankerd of 
in de vorm van een project via de universiteiten ter be-
schikking van de atleten en de trainers gesteld. Sporttak-
overkoepelend zijn een aantal projecten van start  
gegaan, met name de hoogtetrainingkamer en klimaat-
kamer, het project gericht op voeding en voedings-
supplementen, het project omtrent de optimale fietsposi-
tie, de psychofysiologie, het bewegingsplatform en de 
sportpsychologische ontwikkelingslijnen. Sportspecifiek 
is de sportwetenschappelijke begeleiding voor roeien, 
kajak, judo, triatlon, zwemmen en wielrennen op punt 
gezet. Andere sporten die nood aan bijkomende sport-
wetenschappelijke begeleiding hebben, volgen in 2008. 
Om de sportwetenschappelijke begeleiding nog bijko-
mende ondersteuning te bieden, is het initiatief genomen 

om de vertaling van de topsportprojecten van het We-
tenschappelijk Steunpunt Sport ten behoeve van het 
werkveld door middel van bijkomende ondersteuning 
te realiseren. Hierdoor wordt de zekerheid gecreëerd 
dat atleten, trainers en beleidsmakers de onderzoeks-
resultaten ook daadwerkelijk zullen kunnen gebruiken. 

Het project omtrent talentdetectie, dat tot een perfor-
mant talentendetectiesysteem op maat van Vlaanderen 
moet leiden, komt op kruissnelheid. Dit project zal 
nieuw talent detecteren en de instroom van de top-
sportscholen bewaken. 

Het project omtrent de jeugdtopsportindex moet talen-
ten kwantificeren en de vorderingen op een efficiënte 
manier, met het oog op doorstroming naar de absolute 
top, evalueren. Het is de bedoeling de semi-talenten 
van de echte toptalenten te onderscheiden en zo doel-
gerichter te investeren. Tezelfdertijd zal de Vlaamse 
jeugdtopsportindex een beeld van de algemene en 
sportspecifieke prestaties van de jongeren geven. 

Het project omtrent carrièrebegeleiding zal, naar 
Australisch voorbeeld, Vlaamse geselecteerde elite-
sporters en beloftevolle jongeren naast hun sportcarriè-
re opvolgen. Dit moet de combinatie met studies en 
met het dagelijks leven eenvoudiger maken. Dit project 
is tevens bedoeld om de periode na de carrière van 
onze elitesporters te begeleiden. In de eerste fase ligt 
de focus op de begeleiding van elitesporters, van belof-
tevolle jongeren en van jonge talenten die doorgedre-
ven sportprogramma’s aan studies koppelen. In de 
tweede fase zal het project zich op de periode na de 
carrière van atleten toespitsen. 

Het project dat de opleidingen pedagogisch getuig-
schrift lesgever topsportscholen, trainer B en trainer A 
op de topsportnoden moet afstemmen, staat op dit 
ogenblik in de startblokken. 

Tot het takenpakket van de topsportmanager behoren 
tevens de tewerkstellingscontracten, waardoor onder 
meer voor de Vlaamse wielerploegen, Atletiek Vlaan-
deren, Eventing Vlaanderen en Beachvolley Vlaande-
ren atleten worden tewerkgesteld. 

In de marge hiervan werden intensieve contacten gelegd 
over de hervorming van het tewerkstellingsproject ‘top-
sporters’. In de toekomst worden tewerkstellingscontrac-
ten voor topsporters gehonoreerd op basis van het  
niveau van de atleet en niet langer volgens de diploma’s. 

De topsportmanager engageerde zich om de ‘kader-
overeenkomst Topsport’ tussen de minister van Sport, 
het departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media,  
of CJSM, de topsportmanager en Bloso, afdeling  
Topsport, en de daaraan gekoppelde ‘werkafspraken 
Topsport’ tussen de topsportmanager en de afdeling 
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Topsport van Bloso tot een goed einde te brengen. Hier-
door is de werking van het topsportbeleid veel coherenter 
en performanter geworden. In de ‘kaderovereenkomst 
Topsport’ wordt de werking van de Stuurgroep Topsport, 
de Task Force Topsport en de procedure voor de toeken-
ning van topsportsubsidies en werkingsmiddelen Top-
sport bepaald, alsook de wijze van wederzijdse financiële 
en andere informatie-uitwisseling en rapportering. 

De topsportmanager heeft ook intensief samengewerkt 
met het bureau Ernst & Young in het kader van de audit 
van de sportfederaties en het decreet van 13 juli 2001 
houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring 
van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties 
en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, 
en de uitvoeringsbesluiten. 

De topsportmanager was ook betrokken bij de onderhan-
delingen om een intentieverklaring tot samenwerking 
tussen de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC af te ron-
den. De intentieverklaring heeft tot doel om in een volle-
dige complementariteit, transparantie en synergie samen 
te werken rond topsport. Dat gebeurt volledig en met alle 
kaarten op tafel. Een grotere efficiëntie van het topsport-
beleid wordt daarmee beoogd. Intussen werkt de top-
sportmanager ook aan de werkafspraken die deze inten-
tieverklaring tot samenwerking concreet moeten maken. 

De ondersteuning van topsportevenementen die Vlaan-
deren een internationale uitstraling geven, wordt opge-
volgd en begeleid door de topsportmanager en zijn team. 
In 2007 werden – op basis van nieuwe criteria – een 
veertigtal organisaties financieel ondersteund. Het betrof 
manifestaties verspreid over verschillende sporttakken 
en -disciplines. 

U vroeg ook welke realisaties we in de nabije toekomst 
kunnen verwachten. Zoals ik al aangaf, werd het groot-
ste deel van de te nemen initiatieven, op enkele sport-
wetenschappelijke projecten na, in 2007 opgestart. Het 
komt er nu op aan die projecten verder uit te bouwen. 
Het gaat immers dikwijls om langetermijnprojecten die 
gestadig moeten groeien. Dit geldt uiteraard voor de 
reeds genoemde projecten talentdetectie, topsport-
indexen en carrièrebegeleiding. 

Ook het opleidingsproject dat de opleidingen ‘pedago-
gisch getuigschrift lesgevers topsportscholen’ en ‘Trai-
ner B en A’ meer moet afstemmen op de topsportnoden, 
zal in 2008 via een pilootproject het raamwerk geven 
van de competenties voor de verschillende cursussen, en 
zal een aantal universiteiten de kans geven om voor 
sporttakken met kans op succes het raamwerk sport-
specifiek uit te bouwen. 

De nieuwe aanpak van de wielerploegen die door de 
Vlaamse Gemeenschap worden ondersteund, zal kritisch 
opgevolgd worden en indien nodig worden bijgestuurd. 

Het ABCD-project ‘Be Gold’ zal in 2008 worden inge-
zet om de beloftevolle jongeren optimaal te begeleiden. 

Verder mogen volgende realisaties worden verwacht. 
Ten eerste de vertaling naar de praktijk van de inten-
tieverklaring tot samenwerking tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en het BOIC, door de werkafspraken zo 
concreet mogelijk te maken. Zo zullen de Vlaamse 
vleugels van de federaties, de Vlaamse topsporters, de 
Vlaamse toptrainers en andere belanghebbenden uit-
sluitend via één loket ondersteund worden. Het BOIC 
en de Vlaamse Gemeenschap zullen hun budgetten 
voor de topsport in overleg en complementair aan el-
kaar inzetten. De Vlaamse topsportfederaties of liga’s 
van de Olympische sporten zullen eveneens nauwer 
betrokken worden bij het topsportbeleid van het BOIC. 
Zoals ik in mijn beleidsnota van 2004 vooropstelde, 
mijnheer Deckmyn, zal dit gebeuren door de installatie 
van een Vlaamse Interfederale voor Topsport, of VIT, 
binnen de schoot van het BOIC. De VIT brengt recht-
streeks advies uit aan de raad van bestuur van het BOIC. 

Ten tweede moet de topsportmanager in 2008 de reali-
satie van het Vlaams Huis voor de Topsport uittekenen. 
Het BOIC stapt samen met het Topsportteam Vlaande-
ren en de afdeling Topsport als partner in het Vlaams 
Huis voor de Topsport. Ondertussen wordt de com-
plementariteit, de transparantie en de synergie in prak-
tijk omgezet door de werkafspraken al in een virtueel 
Vlaams Huis voor de Topsport om te zetten. 

Mevrouw Fournier, u vroeg hoe het komt dat de klei-
nere sporten ondervertegenwoordigd blijven in het 
afleveren van atleten voor de Olympische Spelen. Ik 
vrees dat u deze vraag stelt op een moment waarop de 
beschikbare gegevens nog te onvolledig en te onnauw-
keurig zijn om er al correct op te kunnen antwoorden. 

U moet er rekening mee houden dat het moment waar-
op selecties kunnen worden afgedwongen, voor iedere 
sport verschillend is. Voor veel sporten kan de beslis-
sing pas vallen in de maand mei of juni van 2008. Ik 
kan deze vraag dus pas volledig beantwoorden wan-
neer alle selecties voor alle sporttakken zijn afgesloten. 

Dat de kleinere sporten ondervertegenwoordigd zijn 
voor het afleveren van atleten voor de Olympische 
Spelen, wordt op dit moment trouwens tegengesproken 
door de vaststelling dat de sporttakken kajak, roeien en 
zeilen, die zeker niet tot de grootste topsportfederaties 
behoren, al over geselecteerden beschikken. Het feit 
dat grote federaties zoals atletiek, wielrennen, gymnas-
tiek, paardrijden en zwemmen al een aantal geselec-
teerden hebben, heeft in de eerste plaats te maken met 
de regelgeving van hun internationale federatie en 
natuurlijk ook met het aantal disciplines waarin een 
selectie kan worden afgedwongen en ook met het  
vandaag bekende talent. 



Commissievergadering C57 – CUL6 – 8 november 2007  -20- 
 
De twee laatste jaren werd heel wat gerealiseerd. Op dit 
ogenblik kan ik stellen dat een groot aantal federaties al 
heel wat aanpassingen doorvoerden voor wat hun top-
sportwerking betreft en ook goed samenwerken met 
onze topsportmanager. Het feit dat we in 2007, dankzij 
de extra werkingsmiddelen, de projecten die ik reeds 
opsomde, konden opstarten, is een belangrijke reden 
waarom het topsportbeleid in een versneld tempo verbe-
terde. De atleten, hun trainers en federaties voelen de 
daadwerkelijke ondersteuning van deze projecten. Dit 
heeft een gunstig effect op hun houding ten opzichte van 
het gevoerde beleid. 

Dit wil niet zeggen dat er in de topsportwereld geen 
ontevreden atleten, trainers, federaties en clubs te vinden 
zijn. Eerlijke insiders zullen echter moeten vaststellen 
dat het dikwijls gaat over die atleten en federaties die het 
noodzakelijke topsportniveau niet altijd aanbieden. Als 
beleidsmaker kan ik me hierdoor niet laten leiden. Ik 
kies resoluut voor het verdergaan met de implementatie 
van het uitgetekende topsportbeleid, waarvan de positie-
ve resultaten nu reeds zichtbaar zijn en, geloof me, ik zie 
de topsporttoekomst positief tegemoet. 

U vroeg ook naar oplossingen om het moeilijk te realise-
ren topsportbeleid in Vlaanderen aan te pakken. Mijn 
antwoorden op de vorige vragen maken duidelijk dat ik 
op dit ogenblik niet op zoek meer hoef te gaan naar 
oplossingen om mijn topsportbeleid te kunnen realise-
ren, aangezien er geen noemenswaardige problemen zijn 
– al zijn er natuurlijk altijd wel wat problemen. Atleten, 
trainers en federaties die topsportsucces kunnen afleve-
ren, weten dat ze op het beleid en op de Vlaamse Rege-
ring kunnen rekenen. Ik krijg van hen alleen maar de 
vraag om de ingeslagen weg te blijven volgen. 

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord. 

Mevrouw Martine Fournier: Ligt het doel nog altijd 
op tien gouden medailles in 2016? 

Minister Bert Anciaux: Zeker. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Johan Sauwens tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de resultaten van de 
audit van de Vlaamse sportfederaties 

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord. 

De heer Johan Sauwens: Deze vraag om uitleg sluit 
aan bij mijn vraag van 15 maart 2006 over de audit van 
de Vlaamse Sportfederaties. Toen hebt u gezegd dat de 

resultaten van de audit door Ernst & Young tegen eind 
juli bekend zouden zijn (Hand. VL. Parl. 2005-06, nr. 
C133, 13). 

Mijnheer de minister, hebt u het auditrapport ondertus-
sen ontvangen? Indien niet, wat is de reden voor de 
vertraging? Wanneer zal het er wel zijn? Zo ja, wan-
neer en hoe worden de resultaten bekendgemaakt? Hoe 
zullen de aanbevelingen worden omgezet in regel-
geving en wat is daarvoor de timing? 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Ook op 15 maart formu-
leerde ik verschillende bedenkingen naar aanleiding 
van de audit van de Vlaamse Sportfederatie. Ik sluit me 
dan ook aan bij deze vraag. Toen stelde ik dat andere 
dan de erkende sportfederaties op vrijwillige basis 
zouden kunnen participeren aan de audit en dat de 
Belgische voetbalbond al positief had gereageerd om 
mee te doen. Ik blijf bij mijn kritiek van toen dat het 
niet ernstig is om niet-erkende federaties eraan te laten 
participeren, aangezien het oogmerk van de audit onder 
andere het herwerken van het decreet was. 

Mijnheer de minister, u stelde dat de deelname van de 
voetbalbond aan deze audit zonder voorgaande was en 
een positieve stimulans zou zijn omdat het auditen van 
de voetbalbond mogelijk was en zelfs een invloed zou 
kunnen hebben op de reorganisatie van de bond. Ik 
hecht daar niet zoveel geloof aan, zeker in het licht van 
de laatste evoluties. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: De efficiëntie en de effectivi-
teit van de totale werking van de sportfederaties werd 
via een audit geëvalueerd om het huidige decreet van 13 
juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en 
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepel-
organisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijds-
besteding en de uitvoeringsbesluiten, waar nodig, aan te 
passen of een nieuw decreet hiervoor uit te werken. 

De audit had een tweeledig doel: enerzijds de doorlich-
ting en evaluatie van de totale werking van de sportfe-
deraties, van het huidige decreet op de sportfederaties 
en van de uitvoeringsbesluiten en anderzijds het formu-
leren van beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit de 
evaluatie van het decreet en de uitvoeringsbesluiten, 
alsook het formuleren van optimaliseringsaanbevelin-
gen naar de sportfederaties. Ik kan u melden dat Ernst 
& Young het auditrapport over de sportfederaties op 16 
oktober 2007 heeft opgeleverd. 

De oplevering gebeurde inderdaad later dan oorspron-
kelijk was vooropgesteld. De reden voor deze vertra-
ging ligt in het feit dat de sportfederaties meer tijd 
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nodig hadden om te kunnen antwoorden op de uitvoeri-
ge vragenlijsten en bovendien moesten terugkoppelen 
binnen hun raden van bestuur. 

Mijn medewerkers nemen momenteel het rapport ten 
gronde door en distilleren de belangrijkste resultaten. Op 
basis van deze bevindingen, zullen ze mij adviseren en 
een aantal concrete voorstellen formuleren. Ik zal de 
belangrijkste resultaten van het rapport, alsook mijn 
besluiten hieromtrent, op 8 december via een informa-
tiemoment aan de Vlaamse sportfederaties overbrengen. 

Het prefinale rapport en de talrijke vergaderingen van de 
stuurgroep van de audit geven aan dat in een eerste fase de 
uitvoeringsbesluiten bij het decreet op de sportfederaties 
moeten worden gewijzigd. Op basis van de te maken aan-
passingen zullen in die zin voorstellen worden uitgewerkt 
in overleg met Bloso. De wijziging van de uitvoerings-
besluiten zijn gericht op administratieve vereenvoudiging 
en betere aanwending van de voorziene middelen. Een 
grondiger bijsturing van het decreet kan eventueel worden 
overwogen door de volgende Vlaamse bestuursploeg. 

Begin 2008 wil ik een eerste inhoudelijk voorstel klaar 
hebben voor overleg met de sector. Afhankelijk van de 
snelheid waarmee hierover een consensus kan worden 
bereikt, wil ik in het voorjaar een ontwerp van uitvoe-
ringsbesluit voorleggen aan de Vlaamse Regering, zoda-
nig dat het definitieve uitvoeringsbesluit voor het zomer-
reces door het Vlaams Parlement kan worden behandeld. 
Ik zal deze audit bezorgen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van mevrouw Els Robeyns tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over ethiek en ethisch ge-
drag in de jeugdsport 

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord. 

Mevrouw Els Robeyns: Mijnheer de minister, colle-
ga’s, ethiek en ethisch gedrag in de sport kwamen giste-
ren even aan bod in de plenaire vergadering naar aanlei-
ding van de actuele vraag van de heer Schueremans. Dat 
gebeurde na de recente racistische uitspraken van de 
voorzitter van FC Brussels. Mijn vraag om uitleg kwam 
er naar aanleiding van enkele gewelddadige incidenten 
in de amateur- en jeugdsport. Of het nu gaat om racisme 
of geweld, beide kunnen absoluut niet en wijzen erop 
dat onethisch gedrag nog steeds aanwezig is in de sport. 
Dat moet worden aangepakt. 

Alle positieve effecten van het gevoerde sportbeleid 
worden helaas al te vaak overschaduwd door het toene-

mende geweld in de amateur- en jeugdsport. Vooral in 
het jeugdvoetbal neemt de agressie almaar ernstigere 
vormen aan, waarbij de competitiedruk, de houding 
van trainers, ouders en supporters als de voornaamste 
oorzaken kunnen worden aangewezen. 

Mijnheer de minister, in uw beleidsbrief 2006-2007 
hecht u veel belang aan de ethische aspecten van de 
jeugdsportbeoefening. De campagne ‘Sport op jonge-
renmaat’, mede gebaseerd op de ‘Panathlon Verklaring 
over Ethiek in de Jeugdsport’ mag zeer zeker als een 
lovenswaardig beleidsinitiatief worden beschouwd. 

Mijnheer de minister, om het probleem van geweld in 
de amateur- en jeugdsport op te lossen zal op verschil-
lende niveaus gewerkt moeten worden. Een van de 
mogelijkheden bestaat erin om, zoals u zelf reeds 
meermaals opperde, het ethische aspect van de sport-
beoefening als onderdeel toe te voegen aan het decreet 
Medisch Verantwoord Sporten. 

Mijnheer de minister, welke beleidsmaatregelen plant u 
concreet om de toenemende agressie in de jeugdsport 
een halt toe te roepen? Maakt deze aangelegenheid het 
voorwerp uit van besprekingen met de sportfederaties, 
bijvoorbeeld om te komen tot ethische richtlijnen en 
code? Zo ja, wat is de stand van zaken? Plant u andere 
acties zoals informatiecampagnes om de gerezen  
problemen op een positieve manier aan te pakken? Kan 
er naast de competitierangschikking ook een soort 
fairplayranking worden ingevoerd, zoals dit reeds 
wordt toegepast door de Limburgse afdeling van de 
voetbalbond? Uiteraard zal dat het probleem niet uit de 
wereld helpen, maar het is een goed initiatief om de 
fairplay in de sport te bevorderen. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Het klopt dat ik een uitgespro-
ken belangstelling heb voor ethiek in de jeugdsport-
beoefening. Als minister en als vader wil ik dit thema 
een duidelijke plaats geven in de verschillende aspecten 
van mijn sportbeleid op een duurzame wijze. 

Jongeren zijn sterk en tezelfdertijd heel kwetsbaar. Het 
is de verantwoordelijkheid van velen, en zeker ook van 
de Vlaamse overheid, te garanderen dat jongeren kun-
nen sporten in een setting waarin ze zich goed voelen. 
Zoals u zelf aangaf, werd de eerste aanzet gegeven 
door de campagne ‘Sport op Jongerenmaat’. Op mijn 
vraag hebben Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie 
in 2006 deze campagne invulling gegeven. 

De kick-off van deze actie was het gelijknamige sym-
posium, waarop sportfederaties, scholen, overheids-
instanties, media en sponsors van gedachten wisselden 
over zes ethische thema’s in de jeugdsport. 

Elke werkgroep formuleerde op basis van de Panathlon-
verklaring, de internationale ethische code inzake
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jeugdsport, een aantal beleidsaanbevelingen die de sector 
wil nemen om de verklaring in de praktijk te kunnen 
toepassen. Daarnaast werd in dezelfde huisstijl de website 
www.sportopjongerenmaat.be gerealiseerd. Een mooie 
folder voor trainers en leerkrachten bundelde een aantal 
praktische tips om sport meer op maat van kinderen en 
jongeren te maken. Ook tijdens de Dag van de Trainer 
werd binnen het thema ‘Maximale participatiekansen 
voor jongeren’ aandacht besteed aan de thematiek. 

Om te voorkomen dat al deze waardevolle initiatieven en 
ideeën verloren zouden gaan, heb ik ondertussen een 
aantal aanbevelingen uit de campagne structureel inge-
bouwd. Zo wordt in het opleidingsaanbod van de Vlaam-
se Trainersschool bijzondere aandacht besteed aan een 
ethisch verantwoorde omkadering van jongeren. Boven-
dien worden de diploma’s van de kersverse jeugdsport-
begeleiders vergezeld van een ethische code. Als thema 
van de impulssubsidies uit mijn nieuwe ‘Sport voor  
Allen’-decreet, heb ik ook gekozen voor het verbeteren 
van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding. 

Een ander initiatief dat ik hier kan vernoemen, is de 
mediacampagne tegen racisme in voetbalstadions die in 
het najaar van 2006 werd opgestart en dit jaar wordt 
voortgezet. Deze campagne, getiteld ‘Hang de aap niet 
uit’, was enerzijds gericht op de bestrijding van racisme 
en discriminatie in het Belgische voetbal en anderzijds 
op de promotie van diversiteit en de participatie van 
minderheden via deze sport. De campagne bestond uit 
diverse initiatieven en activiteiten, gaande van de onder-
steuning van clubs, een analyse van het fenomeen en de 
vorming van sleutelactoren tot een sensibiliserings-
campagne. Daarnaast gaf ik in 2007 de opdracht tot een 
inleidende studie over mogelijke beleidsinterventies met 
betrekking tot ethisch verantwoord sporten. Boven op de 
meer sensibiliserende aanpak, zoals voorzien in de  
eerder vermelde campagne of in het charter tegen homo-
fobie in de sport, beoog ik een decretale verankering van 
een aantal mechanismen om ethische wantoestanden in 
de sport het hoofd te bieden. 

Momenteel ben ik volop bezig het decreet Ethisch Ver-
antwoord Sporten invulling te geven. Het zal als afzon-
derlijk deel worden toegevoegd aan het bestaande  
decreet Medisch Verantwoord Sporten. Het is de bedoe-
ling dit aangevulde decreet uiterlijk in het najaar van 
2008 ter goedkeuring voor te leggen aan het parlement. 
Ik kan u nu al zeggen dat de concrete problematiek die u 
aankaart in deze decreettekst zeker aan bod zal komen. 

De oproep die ik in het kader van de campagne ‘Sport 
op jongerenmaat’ richtte aan alle Vlaamse sportfedera-
ties om de Panathlonverklaring te ondertekenen, blijft 
tot vandaag gelden. Heel wat sportfederaties, zij het 
niet alle, hebben hier inmiddels positief gevolg aan 
gegeven. Door de ondertekening engageren de sportfe-
deraties zich tot het opnemen van deze principes in hun 
beleid en hun dagelijkse werking. Uit contacten met de 
sportfederaties over dit thema blijkt trouwens duidelijk 
dat ook zij vragende partij blijven om verdere en  
concretere stappen te zetten die de ethische uitwassen 
in de sport, en specifiek in de jeugdsport, aanpakken. 
Ze zullen bij de uitwerking van het decreet te gepasten 
tijde, als ervaringsdeskundigen in deze materie worden 
geraadpleegd. 

Dan kom ik tot de derde vraag. Onder meer werd ge-
vraagd of er ook een soort fairplayrangschikking kan 
worden opgelegd, zoals die inderdaad wordt toegepast 
in de reeds afgesplitste Limburgse afdeling van de 
voetbalbond. Het is te vroeg om al uitspraken te doen 
over de concrete uitvoeringsmodaliteiten van het  
decreet. Die vormen nog volop het voorwerp van nader 
onderzoek. Ik kan u wel al zeggen dat het mijn betrach-
ting is om in de eerste plaats een positieve boodschap 
te brengen, waarbij ik organisaties, hun leden en andere 
betrokkenen wil stimuleren om een aantal fundamente-
le maatschappelijke waarden te internaliseren – zoals 
de heer Jos Bex dat altijd zo mooi zegt – en dus ook uit 
te dragen. Enkel wat de extreme wantoestanden betreft, 
zal ik, waar mogelijk, de nodige bestraffingsmecha-
nismen inbouwen. 

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord. 

Mevrouw Els Robeyns: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw uitgebreide antwoord. Ik ben blij om te  
horen – maar dat wist ik al wel – dat u ethiek in de 
jeugdsport belangrijk vindt en daartoe ook de nodige 
beleidsinitiatieven wilt nemen. Het is ook goed te ver-
nemen dat de campagne ‘Sport op jongerenmaat’ blijft 
lopen, dat die niet eenmalig was, en dat er ook een 
aantal aanbevelingen structureel worden ingebouwd. Ik 
deel ook uw visie dat een positieve benadering beter is 
dan een beteugeling. Dat er niet kan worden uitgeweid 
over de concrete uitvoeringsmodaliteiten, begrijp ik 
uiteraard. Ik zal dit echter zeker volgen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

 


