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Waarnemend voorzitter: de heer Werner Marginet, 
ondervoorzitter 

Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot de heer 
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel, over de promotie van Vlaanderen 
als regio door onze topatleten 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, ik voelde me genoodzaakt 
om een interpellatie in te dienen over dit onderwerp. 
Over dit onderwerp zijn in het verleden moties goedge-
keurd die nageleefd moeten worden. Mijnheer de minis-
ter, in antwoorden en in beleidsnota’s hebt u altijd te 
kennen gegeven dat u als minister van Sport belangrijke 
initiatieven neemt en mensen te werk stelt en dat Vlaan-
deren heel wat middelen veil heeft voor de omkadering 
en ondersteuning daarvan. Dat moet op een gepaste 
manier tot uiting komen in de beeldvorming. 

In uw beleidsnota 2004-2009 staat er een belangrijke 
paragraaf over het maatschappelijke belang van top-
sport. U stelt dat de maatschappelijke betekenis van 
topsport zich laat schetsen vanuit drie dimensies. De 
eerste dimensie is de individuele ontplooiing van wie 
sportief begaafd is. De tweede is de sociaal-culturele 
dimensie. De derde dimensie betreft de economische 
betekenis van topsport voor de samenleving. 

Ik wil in mijn interpellatie dieper ingaan op de tweede 
dimensie. Topsport is niet alleen topamusement maar 
levert ook een bijdrage aan de passieve recreatie en de 
sociale cohesie en integratie in de samenleving. 

Mijnheer de minister, u verklaart verder in uw beleids-
nota dat er aan topsport specifieke functies verbonden 
zijn. Ik som er drie op. Ten eerste zijn topsport en top-
sportmanifestaties een middel tot verhoging van de in-
ternationale erkenning en vormen ze een belangrijke 
mogelijkheid tot promotie van een stad of een regio. De 
huidige Europese competitie toont het belang daarvan 
aan. Ten tweede dragen topsportprestaties bij tot een 
positieve nationale trots. Zij geven Vlamingen of Belgen 
de mogelijkheid zich te identificeren met succes. Tot 
slot zijn topsportprestaties een promotiemiddel. 

Alle marketingstudies wijzen uit dat een ideaal middel 
tot promotie onder meer het verhogen van de visibiliteit 
inhoudt. Onze atleten moeten met andere woorden her-
kenbaar zijn in de internationale optredens. Het tewerk-
stellingsproject Atletiek Vlaanderen heeft voor zijn 
werknemers strikte voorwaarden uitgeschreven over de 
visibiliteit. Bij elk optreden dragen ze de voorgeschreven 

ploegkledij met symbolen die verwijzen naar een van 
hun sponsors, Vlaanderen. Uiteindelijk is de Vlaamse 
Gemeenschap de werkgever en wordt terecht een  
tegenprestatie gevraagd. 

Op dit ogenblik telt het nieuwe Blosotewerkstellingspro-
ject 41 atleten. Daarbij komen allerlei sporttakken aan 
bod: turnen, judo, zwemmen, triatlon enzovoort. Tot 
mijn grote spijt moet ik echter vaststellen dat daarbij elke 
vorm van promotie ontbreekt. Ik ben dan ook van oor-
deel dat Bloso zich ertoe moet verbinden om al zijn atle-
ten te voorzien van training- en wedstrijdkledij waarop 
verwijzingen naar Vlaanderen vermeld zijn. Iedere spon-
sor zou hetzelfde vragen van zijn werknemers. Spijtig 
genoeg stel ik vooralsnog vast dat Bloso daar geen of 
weinig aandacht aan besteedt of wil besteden. 

Ik wil er terloops ook op wijzen dat diezelfde atleten 
wel met symbolen van België moeten optreden bij 
internationale kampioenschappen en dat de atleten 
betaald door Defensie zeer duidelijk met de Belgische 
tricolore op hun kledij trainen en wedstrijden lopen. 

Mijnheer de minister, ik interpelleerde u hierover in het 
verleden al meermaals. Dat resulteerde in de eenparig 
goedgekeurde motie van 4 februari 2005 waarin het 
Vlaams Parlement de Vlaamse Regering vraagt om: “er 
strikt op toe te zien dat zowel bij de tewerkstellingspro-
jecten als bij de subsidiëring van atleten of sportploe-
gen voldoende aandacht wordt besteed aan de zicht-
baarheid van Vlaanderen en die zichtbaarheid in ver-
houding te stellen tot de financiële inbreng van de 
Vlaamse overheid.” 

Mijnheer de minister, u bleek altijd bereid te zijn om 
dit op te lossen. Meer nog, in uw beleidsbrief voor 
2007 lees ik letterlijk op bladzijde 17: “De tewerkstel-
lingscontracten werden inhoudelijk geëvalueerd en in 
samenspraak met de administratie van tewerkstelling 
werd mij een voorstel geformuleerd. Het basisloon zal 
bepaald worden volgens het niveau van de atleet en 
niet volgens diploma. De prestaties op belangrijke 
competities – Olympische Spelen, wereldkampioen-
schappen, Europese kampioenschappen, wereldspelen 
en dergelijke – zullen met een premie beloond worden. 
Het perfecte sporttechnische programma en de perfecte 
omkadering voor de atleet zullen prioriteit krijgen op 
het tewerkstellingscontract. De atleten met een tewerk-
stellingscontract zullen het topsportklimaat dienen te 
ondersteunen en dus bereid zijn om een return te geven 
aan Vlaanderen. Deze return bestaat onder andere in 
het dragen van het logo van Topsport Vlaanderen op 
hun sportkledij met het oog op het garanderen van 
voldoende visibiliteit van Vlaanderen. Ik tracht dit nog 
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rond te krijgen tegen het einde van 2006.” (Opmerkin-
gen van minister Bert Anciaux) 

Er staat tegen het einde van 2006. Het is een letterlijk 
citaat. Het stond in de beleidsbrief 2007. Er staat: ik 
tracht dit nog rond te krijgen tegen het einde van 2006. 

Ten eerste stel ik vast dat de vooruitgang bij de Wieler-
ploeg Vlaanderen opmerkelijk te noemen is, waarvoor 
mijn welgemeende felicitaties. Ten tweede moet ik vast-
stellen dat er in de praktijk bij Bloso ook in 2008 nog 
niets veranderde. Zo blijkt althans uit mijn dagelijkse en 
wekelijkse vaststellingen. Ik heb namelijk de onhebbe-
lijke gewoonte om de krantenfoto’s van onze Bloso-
atleten steeds goed te bestuderen. Het is een beetje een 
hobby, en soms worden er zelfs een aantal bijgehouden. 
Het is, wat Bloso betreft, toch triest om vast te stellen. 

Mijnheer de minister, enkele concrete voorstellen zouden 
daaraan kunnen verhelpen. Zo kunnen kledijverplichtin-
gen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement of 
in het arbeidscontract van de atleet. Dat gebeurt, dacht ik, 
bij Atletiek Vlaanderen. Het symbool dat wordt aange-
bracht moet het logo van Topsport Vlaanderen zijn en dus 
niet het Bloso-logo. Kledij ter beschikking stellen kan 
misschien moeilijk zijn. Het gaat immers om zeer veel 
verschillende sporten en verschillende federaties kennen 
internationale voorschriften. Vandaar dat het misschien 
eenvoudiger is om logo’s ter beschikking te stellen, die 
aangebracht kunnen worden op de kledij. 

Mijnheer de minister, wat ondernam u om de uitvoering 
van de unaniem goedgekeurde motie over topsport als 
promotiemiddel voor Vlaanderen bij Bloso en bij de 
Wielerploeg Vlaanderen – maar ik denk dat dat in orde 
is – te bewerkstelligen? Wat zijn de knelpunten? Waar-
om lukt het bij de wielerploeg wel en bij Bloso niet? 
Gaat u vooralsnog iets ondernemen om strenger toe te 
zien, zoals ook uit het verleden bleek, op wat ook door u 
als belangrijk werd beschouwd? 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de voorzitter, ik 
had me inderdaad graag aangesloten, aangezien we in 
februari 2005 over deze problematiek al een uitvoerig 
debat hebben gehad. Mijnheer Van Dijck, u hebt terecht 
verwezen naar verschillende passages uit de beleidsnota 
2004-2009 van de minister. 

Topsport en topsportmanifestaties zijn voor Vlaanderen 
de mogelijkheid bij uitstek om zich internationaal, maar 
uiteraard ook binnen Vlaanderen, te profileren. Vandaar 
dat de Vlaamse atleten herkenbaar moeten zijn bij inter-
nationale manifestaties. Dat dat niet altijd gebeurt, en 
zeker niet bij Bloso, is eigenlijk onbegrijpelijk. Er is 
daarnet terecht verwezen naar het feit dat Belgische sym-
bolen geen probleem vormen. Het is, mijns inziens, nog 
altijd de werkgever die bepaalt op welke manier een en 

ander gebeurt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat 
Bloso en de door Bloso tewerkgestelde atleten zich 
schikken naar dit gegeven. Mijnheer de minister, als u 
dat in uw beleidsnota duidelijk te kennen geeft, moet u 
consequent zijn en Bloso hierop wijzen. 

Zoals ik al zei: dit is geen nieuw gegeven. Ook ik 
diende, naar aanleiding van het debat over deze pro-
blematiek in 2005, al een motie in. Ik ging daarbij ook 
op enkele andere zaken in en vroeg onder meer het niet 
aanvaarden, in het kader van de structurele en andere 
steun die door de Vlaamse Gemeenschap wordt gege-
ven, dat omwille van commerciële belangen het logo 
van Vlaanderen op de kledij of in de naam van de 
ploeg door eventuele andere sponsors in vraag wordt 
gesteld. Bovendien vroeg ik om erop toe te zien dat de 
zichtbaarheid van de Vlaamse Gemeenschap in de 
nieuwe wielerploeg gehandhaafd bleef en eventueel 
verhoogd wordt op de uitrusting, de website en het 
wagenpark. Dit gegeven geldt uiteraard ook voor wat 
we nu bespreken. 

Ik kan me perfect vinden in de vraagstelling van de 
heer Van Dijck, maar dat is niet de eerste maal. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, mijnheer Van Dijck, ik begrijp perfect dat er in 
dit geval een interpellatie is. 

In mijn antwoord op uw vraag om uitleg van 15 maart 
2007 gaf ik al aan dat de visibiliteitsreturn van atleten 
van de Vlaamse Gemeenschap met een contract bij 
Bloso een stuk moeilijker lijkt te liggen dan voor de 
atleten waar we rechtstreeks, via mijn departement, het 
tewerkstellingscontract mee regelen. Ik geef enkele 
voorbeelden van de laatste categorie. Ik kan stellen dat 
niet alleen de wielerploeg Topsport Vlaanderen en 
Atletiek Vlaanderen, maar ook Eventing Vlaanderen, 
Jumping Vlaanderen, de wielerploeg Jong Vlaanderen, 
de dameswielerploeg Vlaanderen en het damesbeach-
volleybalteam een zeer correcte return aan visibiliteit 
geven via hun uitrusting, hun website – onder meer 
logovermelding en link naar de nieuwe website van 
Topsport Vlaanderen – en alle andere communicatie 
die ze verspreiden. Ook bij de volgwagens en de ren-
nersbussen van de wielerploegen en de vrachtwagens 
van de ruiters hebben we een zeer goede return kunnen 
afdwingen. Met al deze ploegen vormt de return aan 
visibiliteit trouwens al twee jaar een vast onderdeel van 
de evaluatiegesprekken en de doelstellingen, zodat we 
hier niet meer voor verrassingen komen te staan. 

Naar aanleiding van de motie van het Vlaams Parle-
ment van 4 februari 2005 heb ik Bloso de contracten 
van de atleten laten aanpassen. Iedereen is dus op de 
hoogte gebracht van het feit dat er een stevige return 
aan visibiliteit wordt verwacht. 
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Op het vlak van aanwezigheid op belangrijke momenten 
kan ik zeker zeggen dat er goede vorderingen zijn ge-
maakt. Tijdens grote sportieve evenementen, zoals de 
Gordel of de uitreiking van de topsportstatuten, was er 
steeds een goede respons van de topsporters. Maar ook 
op overlegmomenten, vieringen en het uitzwaaien naar 
aanleiding van de Olympische Spelen was er een meer 
dan bevredigende opkomst. De atleten haakten eigenlijk 
alleen maar af wanneer ze voor stages of competities in 
het buitenland waren. Er was een zeer correct engage-
ment van de topsporters maar ook van hun trainers. 

Zoals u weet, maakt men bij de individuele olympische 
disciplines een planning op per olympiade. Aan die 
planning worden ook afspraken gekoppeld voor de hele 
periode. In de talrijke contacten met topsporters, hun 
trainers en hun federatie heb ik moeten vaststellen dat de 
afspraken met materiaalsponsors ook per olympiade 
worden afgesloten en dat het dragen van een logo moet 
worden afgedwongen bij de aanvang van een nieuwe 
olympiade. 

Ik stel jammer genoeg vast dat dit door Bloso in 2004 
geenszins werd geëist, integendeel. Ik hoor van Bloso 
voortdurend dat de overheid zich niet als een sponsor 
moet opstellen. De verplichting om het logo van Top-
sport Vlaanderen op de uitrusting aan te brengen, heb ik 
dan ook voorzien voor de contracten die na de Olympi-
sche Spelen van Peking zullen worden uitgereikt. In de 
tekst ter voorbereiding van het Vlaams Huis voor de 
Topsport zult u zien dat deze belangrijke vorm van  
return is voorzien. 

Ik stel ook vast dat de betaling van de topsporters in 
functie van hun prestatie en hun niveau ook geenszins is 
doorgevoerd, ondanks mijn uitdrukkelijke vraag. Ook 
dat zal aangepast worden. 

Ik plan op korte termijn een ontwerp van decreet inzake 
topsport aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voor 
te leggen. Het ontwerp van decreet voorziet in een ern-
stige verhoging van de structurele ondersteuning van het 
topsportbeleid van de federaties en zorgt ervoor dat 
topsporters volgens hun sportniveau moeten worden 
vergoed. Het is dan ook logisch dat we bij de besprekin-
gen over het beleidsplan van de federaties voor de vol-
gende olympiade en de tewerkstellingscontracten die na 
deze olympiade zullen worden toegewezen, de return 
naar Topsport Vlaanderen zullen meenemen. 

Ik denk hier bijvoorbeeld aan een systeem van badges 
voor de kledij, het logo Topsport Vlaanderen op de web-
site van de federaties en een link van de website van de 
federaties naar de website van Topsport Vlaanderen. Het 
is ook perfect mogelijk om het logo van Topsport 
Vlaanderen op de kledij te voorzien. 

Ik durf te zeggen dat het zeker geen kwestie is van 
strenger te durven optreden. Ik blijf erbij dat het een 

logische beslissing is om alle aanpassingen te melden 
aan de atleten bij de start van de nieuwe olympiade. 

In elk geval is uw bezorgdheid ook volkomen mijn 
bezorgdheid, mijnheer Van Dijck. Ik stel vast dat niet 
elke partner hier even soepel mee wil omspringen. We 
zijn nu bijna aan de oogst toe. Na de Olympische Spe-
len in Peking zullen al deze zaken kunnen worden 
afgedwongen, hopelijk ook via het nieuwe decreet. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Uit het antwoord blijkt dat u 
er in de mate van het mogelijk voor gezorgd hebt dat er 
tegemoet wordt gekomen aan de motie. Er zijn natuur-
lijk nog problemen, vooral bij Bloso, anders hadden we 
die vragen niet gesteld. Het is duidelijk dat er zich een 
aantal geschikte momenten en mogelijkheden aandie-
nen via het nieuwe Topsportdecreet om verder invul-
ling te geven aan die motie. Wij zullen dit ook vanuit 
dat oogpunt blijven opvolgen. 

Ik speelde even met het idee om een motie in te dienen, 
maar ik ga dat niet doen. Ik kan het immers niet duide-
lijker formuleren dan hoe het in 2005 is geformuleerd. 
En moties blijven eeuwig overeind. Ik zou wel een mo-
tie hebben ingediend, mocht u nu met een ander verhaal 
voor de dag zijn gekomen. Maar dat is niet het geval. 

We blijven het nieuwe Topsportdecreet opvolgen, ook 
vanuit dat oogpunt. Laat duidelijk zijn dat ook de andere 
zaken die u aanhaalt, relevant zijn, bijvoorbeeld de ver-
loning en dergelijke, maar ik wou deze interpellatie 
beperkt houden. Als dit een onderdeel wordt van het 
decreet, dan zullen we een aantal bakens verzet hebben. 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, u 
zegt dat Bloso stelt dat de overheid zich niet als spon-
sor mag opstellen. Ik vind dat een nogal krasse uit-
spraak. Er is natuurlijk een wezenlijk verschil qua 
invalshoek tussen een doorsnee sponsor en de Vlaamse 
overheid. Als ik het goed begrepen heb, zult u ter zake 
de nodige initiatieven nemen. We zullen dit met  
enthousiasme opvolgen. 

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer de minister, de 
heer Deckmyn wijst op het verschil tussen de overheid 
en een sponsor, maar ik vind dat de overheid in deze 
wel op haar strepen moet staan, zeker voor wat het 
sportbeleid betreft. Al te vaak wordt ons verweten dat 
we te weinig voor sport doen en in het verleden waren 
die verwijten misschien terecht. Het is nooit genoeg, 
we kunnen altijd meer doen, maar via de visibiliteit 
toont de Vlaamse overheid aan dat ze wel degelijk 
inzet op sport. Bloso moet die weg volgen en zou  
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zichzelf serieus moeten nemen. Ik betreur de houding 
van Bloso ter zake. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer Van Dijck, u hebt 
uiteraard gelijk en om dezelfde reden zei ik dat ik de 
uitspraak nogal kras vond en dat ik van mening ben dat 
de minister zijn verantwoordelijkheid ter zake moet 
nemen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

− De heer Paul Delva treedt als waarnemend voorzit-
ter op. 

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de splitsing van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Mijnheer de minister, ook dit 
vraagje keert dikwijls terug. Ik stel het nu omdat ik 
meen dat er tijdens deze maand, juni, een aantal ontwik-
kelingen zijn binnen de Koninklijke Belgische Voetbal-
bond (KBVB). Ik wil graag vernemen wat de situatie nu 
is, voor we aan het zomerreces beginnen. Bij de begro-
tingsopmaak 2009 moet immers rekening worden ge-
houden met een aantal evoluties. 

Ik zal deze vraag kort houden, want we weten allemaal 
waarover ze gaat. We proberen om het voetbal in het al-
gemeen en het jeugdvoetbal in het bijzonder te betrekken 
in het Vlaamse sportbeleid. Met het oog op hervormingen 
moet de KBVB enkele noodzakelijke stappen zetten. Ik 
heb gemerkt dat er in het bijzonder binnen de profliga een 
aantal evoluties zijn. Wat is de stand van zaken? 

Ik wil u ook een waarschuwing meegeven, want de 
kwestie is natuurlijk niet leuk. Bij de start hebben we 
beslist om ze een wortel voor te houden. Op een bepaald 
moment heeft men ook in die wortel mogen bijten, maar 
als straks niet aan een aantal voorwaarden wordt vol-
daan, zullen we de wortel weer moeten afnemen. Het is 
voor een minister natuurlijk niet leuk om te moeten 
zeggen: “het is gedaan, c’est fini”. 

Mijnheer de minister, ik kreeg dus graag een situatie-
schets van u. Onderneemt u in deze omstandigheden nog 
acties? 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Dit is een rode draad in ver-
schillende tussenkomsten van de afgelopen jaren. (Op-
merking van minister Anciaux) 

De minister zegt dat hij nog 20 percent van de hem 
toegemeten tijd heeft. Hij is een positivo. Van in het 
begin heeft hij zich geëngageerd om de resterende 
unitaire bonden te splitsen. De grootste aandacht gaat 
daarbij uit naar de voetbalbond, en dat was dan ook de 
rode draad tijdens besprekingen van begrotingen en 
beleidsnota’s en dergelijke. 

Tijdens een van de laatste discussies hierover heeft de 
minister gezegd dat er ten laatste tegen de begrotings-
opmaak voor 2009 een oplossing zijn. Dat zal dan ook 
moeten. Ik wou u alleszins daarover nog een vraag 
stellen, op het moment dat die begrotingsopmaak in 
zicht komt – tenzij de bond tegen dan al is gesplitst. 

De opmerking van de heer Van Dyck over de wortel is 
terecht. Voetbal krijgt subsidies, en als de splitsing er 
niet komt, zou er wel een grote kater kunnen zijn. De 
aandacht voor deze zaak is dus terecht. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, dit dossier roept bij mij een spreekwoord op: men 
mag het vel van de beer niet verkopen voor hij gescho-
ten is. De kalmte en de stilte rond dit dossier is slechts 
schijn. Er zijn rechtstreekse contacten met de KBVB 
en onrechtstreekse met de Profliga. Er wordt herhaal-
delijk met hen gesproken, en ik neem ook initiatieven. 
De zo verfoeide vzw Jeugdvoetbal Vlaanderen heeft 
een advocatenbureau ingeschakeld om na te gaan wat 
de praktische consequenties zijn voor de KBVB en 
welke stappen de KBVB zou moeten zetten. 

Ik kan zeggen dat de wortel is opgemerkt. Men heeft 
ervan geproefd, en dat heeft veel appetijt opgewekt. 
Mijn demarche van begin 2008, waarbij de Vlaamse 
Regering zich principieel heeft akkoord verklaard om 
mee te werken aan de realisatie van vier of vijf grote 
voetbalstadions, heeft bij de Profliga een evolutie op 
gang gebracht. Ik ben dus hoopvol. Ik geloof dat we 
nog deze legislatuur erin slagen om de Vlaamse Voet-
balliga op te richten. Ik spreek daarbij niet langer van 
een splitsing, want de unitaire bond moet niet splitsen. 
Alle sporten hebben een unitaire bond. Ik blijf erbij dat 
de uitvoering van het decreet over de sportfederaties 
ook in de sector van de voetbalsport zal gebeuren. 

Uw laatste vraag peilt naar het resultaat. Vooralsnog is 
er geen resultaat. Men is zich echter zeer goed bewust 
van het feit dat ik deadlines heb gesteld, en dat de eer-
ste zich in oktober van dit jaar situeert. Ik wil in elk 
geval op 1 januari 2009 de situatie kennen, zodat ik in 
staat ben om zowel rechtstreeks de Vlaamse Voetballi-
ga als onrechtstreeks, via het decreet op de sportfedera-
ties, de jeugdopleidingen te laten doorlopen, zoals ik 
dat voor alle federaties wil doen. 

Zoals het hoort, zijn de middelen daartoe in de opmaak 
voor de begroting 2009 bij de dotaties voor de sportfede-
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raties gevoegd, en niet meer op een aparte basisallocatie 
geplaatst. Ik leg aan de regering nog bijkomende initiatie-
ven in verband met de voetbalstadions voor. In dat ver-
band moeten toch binnenkort – omstreeks 15 juli – prin-
cipebeslissingen worden genomen. In tegenstelling met 
anderen zit ik wat dat betreft in een comfortabele positie, 
want ik kan dat eventueel nog in september regelen. In elk 
geval blijf ik hoopvol, zonder enige twijfel. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Ik neem aan dat u hoopvol 
bent inzake het hele verhaal, en niet enkel over 15 juli! 
Ik wil nog twee zaken zeggen. U zegt dat het budget is 
geïntegreerd in de basisallocatie sportfederaties. Dat 
houdt praktisch gesproken ook in dat geen enkele euro 
nog wordt weggegeven als er geen erkenning is. Het 
engagement dat u in het verleden bent aangegaan, wordt 
als het ware bekrachtigd in de wijze waarop de begro-
ting voor 2009 wordt opgesteld. 

Wat de bouw van de stadions betreft, wil ik toch ver-
melden dat gisteren in de plenaire vergadering de minis-
ter van Ruimtelijke Ordening door mevrouw Van Linter 
is ondervraagd over de inplanting van een nieuw stadion 
op de Heizel. Ik zal de discussie over de opportuniteit 
van die locatie niet heropenen. Ik wil alleen zeggen dat 
ik gisteren heb gesteld dat het aspect van de erkenning 
als sportfederatie een conditio sine qua non moet blijven 
om Vlaams geld in voetbalstadions te kunnen stoppen. 

Minister Bert Anciaux: Volledig akkoord. 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Ook ik ga met dat laatste 
uiteraard volledig akkoord. Er is geen garantie dat er een 
doorbraak komt, stelt de minister. 

Minister Bert Anciaux: Ik ben optimistisch. 

De heer Johan Deckmyn: Dat is een indirecte manier 
om te zegen dat ik pessimistisch ben. Dat is wel zo. Dit 
dossier sleept al jaren aan, en er komt geen schot in de 
zaak. Er is nog niets gebeurd. Ik hoop dat uw hoop be-
waarheid wordt. Ik vrees evenwel dat een doorbraak zou 
kunnen uitdraaien op een typisch Belgisch compromis. 
We zullen zien wat de toekomst brengt. 

Ik stel vast dat u erg voorzichtig bent in uw bewoordin-
gen. Ik zie nu al wat woordspelletjes opduiken. Het zou 
eigenlijk geen splitsing van een nationale bond zijn, want 
uiteindelijk blijft er altijd een bond bestaan. Dat is uiter-
aard waar, maar ik blijf het een woordspelletje vinden. De 
meeste andere bonden die gesplitst zijn, hebben uiteraard 
nog een nationale koepel. Dat is inherent aan het Belgi-
sche verhaal. Wat mij betreft, mag die nationale koepel 
een lege doos zijn. Ik meen toch wel te bespeuren dat u 
zich ter zake in voorzichtige bewoordingen uitdrukt. Het 

getuigt echter alvast van een zekere wijsheid, als ik u 
dan toch een compliment mag geven, dat u het vel van 
de beer nog niet wilt verkopen. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Ik voel me geroepen om de 
minister toch enigszins te verdedigen. We weten alle-
maal goed wat we willen. Een Belgisch compromis of 
niet, de enige toetssteen die ik ken is het decreet op de 
sportfederaties, tenzij de minister me tegenspreekt. 
Voldoet men aan dat decreet, dan is het in orde. Vol-
doet men daar niet aan? Het decreet zal niet worden 
gewijzigd. Zo eenvoudig is het. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer Van Dijck, het is 
duidelijk dat we samen niet alleen een leuk en rijk 
verleden hebben gehad, maar duidelijk ook nog altijd 
samen een toekomst hebben. Ik ben het met u eens. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over een verbod op de 
verkoop van alcohol aan jongeren onder de zestien 

De voorzitter: De heer De Bruyn heeft het woord. 

De heer Piet De Bruyn: Mijnheer de voorzitter, ge-
achte leden, het is wellicht wat ongebruikelijk, maar ik 
wil de minister er al op voorhand voor bedanken dat hij 
deze vraag wil beantwoorden. Dit heeft immers eigen-
lijk toch nog wel een groot voorwaardelijk karakter. Ik 
verwijs naar een beslissing die momenteel eigenlijk 
niet meer is dan een engagementsverklaring van de 
ministers bevoegd voor gezondheid, die voor de con-
crete uitvoering van wat ze vragen een beroep zullen 
moeten doen op andere collega’s. Toch leek het me 
belangrijk die vraag nu te stellen, daar ik ervan uitga 
dat, gezien de zeer grote consensus, die ministers hun 
uiterste best zullen doen en we op de ene of andere 
wijze toch zullen worden geconfronteerd met wat hier 
wordt voorgesteld. 

Het gaat om het voorstel om de verkoop van alcohol te 
verbieden voor jongeren onder 16 jaar, zodat dit sa-
menvalt met de leeftijdsgrens voor het drinken van 
alcohol in cafés of andere horecazaken. Iets dat mis-
schien mag verrassen, maar anderzijds toch ook weer 
niet, zijn de unaniem positieve geluiden die na het 
aankondigen van de maatregel te horen waren in zowat 
alle geledingen. Zo was de VAD, de Vereniging voor 
Alcohol- en andere Drugproblemen, zeer tevreden. 
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Zelfs de Unie van de Belgische Brouwers was tevreden. 
Ook in de jeugdsector heb ik al een paar tevreden gelui-
den gehoord over het feit dat er duidelijkheid komt, 
hoewel niet alles er even positief wordt bevonden: laten 
we wel wezen. 

Er is een vrij grote eensgezindheid omdat men het eens 
is met het doel. Zonder te willen diaboliseren, wordt 
gesteld dat er een leeftijdsgrens is waaronder best geen 
of zo weinig alcohol wordt gebruikt. Bij consensus blijkt 
men die grens op 16 jaar te kunnen en willen leggen. 

Een verbod is altijd iets waar we met gemengde gevoelens 
tegenover staan. Het is heel gemakkelijk om iets te verbie-
den, maar wat bereiken we uiteindelijk met het verbod 
louter op zich? Ik denk dat we daar weinig mee bereiken, 
tenzij ervoor wordt gezorgd dat een verbod maatschappe-
lijk breed wordt gedragen, en dat iedereen, en uiteraard 
diegenen voor wie het verbod bedoeld is, het zinvolle van 
het verbod en het hier gehanteerde middel inziet. 

Mijnheer de minister, in dat opzicht rijzen er een aantal 
vragen, die ik u graag wil voorleggen. Werd u in uw 
hoedanigheid van minister van Jeugd betrokken bij het 
overleg dat aan de beslissing is voorafgegaan? Steunt u de 
doelstellingen die men met het verbod wil bereiken? Hebt 
u al de kans gehad om met actoren uit het jeugdwerk na te 
denken over acties die zouden kunnen bijdragen tot een 
breed maatschappelijk draagvlak voor wat men hier wil 
bereiken? Acht u het raadzaam om overleg te plegen met 
uw collega’s – en ik denk dan in eerste instantie aan de 
minister van Onderwijs en uiteraard ook aan de minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – om eventueel 
samen een actie of initiatieven te nemen? 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, geachte 
leden, net als u vernam ik vorige week via de media dat 
er op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 
tussen de federale overheid en de gemeenschappen een 
consensusvoorstel van de betrokken ministers van 
Volksgezondheid werd geformuleerd over het verbod op 
het verkopen van alcohol aan jongeren die nog geen 16 
jaar zijn. Het is de bedoeling dat consensusvoorstel te 
bezorgen aan de federale regering, en het ook – zo heb 
ik begrepen – te bespreken binnen de Vlaamse Regering. 

Het voorstel bevat een aantal verbodsbepalingen met 
betrekking tot het verkopen en schenken van alcohol aan 
jongeren. Ik was niet betrokken bij deze conferentie, dus 
ook niet bij het consensusvoorstel. Toch voel ik me be-
trokken bij deze problematiek. Het gaat hier immers niet 
alleen over een maatregel qua volksgezondheid, maar ook 
over een expliciete maatregel qua jeugdbeleid. 

Laat me meteen duidelijk zijn: vanuit het perspectief van 
het jeugdbeleid heb ik problemen met dit consensus-
voorstel. Het zijn er twee. Ten eerste is er de wijze 

waarop deze consensus tot stand is gekomen, namelijk 
zonder de betrokkenheid van de jongeren zelf, zonder 
de betrokkenheid van de Vlaamse Jeugdraad en zonder 
de betrokkenheid van de minister van Jeugd. Het 
Vlaamse jeugdbeleid, zoals trouwens ook uitdrukkelijk 
wordt gesteld in het Vlaams Jeugdbeleidsplan, ontwik-
kelt dit soort maatregelen niet zonder voorafgaand 
debat en dialoog met jongeren en hun vertegenwoordi-
gers. Dit is bij dit voorstel helemaal niet gebeurd. 

Ten tweede is er de methode die met deze maatregel 
wordt gekozen, namelijk een verbod, en mijn twijfel 
over de effecten hiervan. U hebt er eigenlijk zelf al naar 
verwezen. Toch wil ik bij voorbaat heel duidelijk stellen 
dat ik het probleem van overmatig drankgebruik en 
drankmisbruik niet wil onderschatten of minimaliseren. 
Integendeel; alcohol is en blijft in mijn ogen een hard-
drug. De gevolgen van misbruik ervan zijn duidelijk en 
vaak bijzonder tragisch zichtbaar in onze samenleving. 
Daarbij twijfel ik niet aan de theorie die stelt dat wie op 
jonge leeftijd begint te drinken, later meer kans loopt op 
alcoholmisbruik. Het is dus cruciaal om alcoholmis-
bruik, en zeker overmatig alcoholgebruik, te ontmoedi-
gen bij iedereen, en zeker bij jongeren. 

Ik heb echter meer moeite met het aanvaarden van en 
geloven in de manier waarop men deze ontmoediging 
probeert te realiseren. Elke gemeenschap heeft het recht 
en de plicht om normen en regels op te leggen. Daarbij 
hoort zeker ook het bepalen van grenzen en het counte-
ren van problematisch gedrag. Als vader begrijp ik dat 
perfect. Maar dit vraagt wel realiteitszin en het kiezen 
van methodes waarvan men de effecten bij voorbaat als 
positief kan inschatten. Het opleggen van regels aan 
jongeren zonder ze ook maar enigszins te betrekken bij 
het opstellen van deze regels, noch bij het doen naleven 
van die gedragscodes, is een weinig efficiënte strategie, 
en daarom meestal gedoemd om te mislukken. Dat stoelt 
ook op wetenschappelijk onderzoek. 

Zo zal het louter en contextloos verbieden van het 
gebruik en de verkoop van alcohol voor jongeren bij 
velen juist een goesting doen ontstaan om van deze 
verboden vruchten te proeven. Zulk verbod prikkelt de 
nieuwsgierigheid. Hoe waren we zelf toen we jong 
waren? Ik heb dat al vaak gezegd. Ik blijf me verbazen 
over het gebrek aan empathie om zich in te leven in de 
situatie van anderen. Er is zelfs een gebrek aan een 
vorm van eigen empathie. Men beseft niet meer hoe 
men zelf was toen men jong was. Er zijn natuurlijk 
uitzonderingen die nooit jong zijn geweest. 

Daarbij zijn vooral maatschappelijk en psychisch 
kwetsbare jongeren het meest gevoelig voor zulke 
rabiate verbodsregels. Door die te overtreden, vinden 
ze een manier om hun rebellie te uiten, hun aversie 
tegen volwassenen en hun ‘domme’ regels te manifes-
teren. Hoe sterker een verbod, hoe groter de uitdaging. 
Ook hier kunnen we de vraag stellen hoe we zelf  
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waren. Een aanpak die ontstaat uit samenspraak, samen-
spel en constante dialoog met de jongeren biedt de beste 
waarborgen voor een werkzame en efficiënte aanpak van 
een alcoholmisbruik. 

Ik wil ook de wijze van communicatie over deze zaken 
problematiseren. De maatregel is er nog niet. Toch wordt 
de indruk gewekt dat het alcoholverbod nu al een feit is. 
Dat komt de duidelijkheid niet ten goede. In heel de 
communicatie worden enkel jongeren geviseerd. Het 
stoort me mateloos dat het beeld hier wordt geschapen dat 
enkel jongeren probleemdrinkers zouden zijn. Hun repu-
tatie wordt weer eens te grabbel gegooid. De realiteit is 
spijtig genoeg anders. Het zou getuigen van meer politie-
ke moed en correctheid indien bij ontradende maatregelen 
niet enkel jongeren worden geviseerd. Ik verwijs hierbij 
naar het voorbeeldgedrag van ouderen. Het uitsluitend 
viseren van de jongeren draagt ook bij tot een averechts 
effect. Ze worden gestigmatiseerd als dé risicogroep. 

Ik ben dus niet van plan acties op te nemen binnen het 
jeugdwerk om te komen tot een breed maatschappelijk 
draagvlak voor dit verbod. Ik zie ook geen enkele reden om 
ook extra maatregelen te nemen omtrent alcoholgebruik 
van jongeren in het jeugdwerk. Het jeugdwerk neemt op dit 
ogenblik al heel duidelijk verantwoordelijkheid op. Zo zie 
ik bijvoorbeeld de jeugdbewegingen initiatieven opzetten 
samen met de VAD om het thema bespreekbaar te maken 
in hun lokale afdeling. Dit gebeurt al jaren lang, systema-
tisch en voortdurend. Ik zie dan ook geen reden om hier 
een oproep te doen om extra inspanningen te leveren. Ik 
heb er dus meer dan voldoende vertrouwen in dat het 
jeugdwerk de rol speelt die ze moet spelen. 

Ik denk dat uit mijn antwoord ook al blijkt dat ik niet de 
initiatiefnemer zal zijn om met mijn collega’s binnen de 
Vlaamse Regering voor dit draagvlak te zorgen En als 
dit onderwerp ter sprake komt, zie ik hierbij, als minister 
van Jeugd, wel enkele taken. Ik zal ervoor ijveren dat de 
stem van de jongeren nadrukkelijk kan klinken in het 
debat en dat hun visie, verwachtingen en analyse mee-
spelen bij een eventuele besluitvorming hieromtrent. Ik 
zal het niet nemen dat bij dit thema weerom de jongeren 
als zondebok, als oorzaak van ellende worden geviseerd. 
Een stigmatiserende benadering, zoals ook nu gebeurde, 
is niet alleen fout, maar heeft ook een slecht effect, be-
ledigt jonge mensen en besmeurt hun reputatie. Ik zal de 
eventuele maatregelen over dit thema toetsen op hun 
doelmatigheid, en ik stel me daarbij erg kritisch op in-
dien een aanpak zich zou beperken tot algemene ver-
bodsbepalingen die eigenlijk toch niet controleerbaar 
zijn. Ik wil hierbij ook uitdrukkelijk de uitgangspunten 
en de aanpak die in het Vlaams jeugdbeleidsplan worden 
gesteld, als referentiekader bij dit soort problemen han-
teren. Dit beleidsplan is een officieel beleidsdocument 
van de hele Vlaamse Regering. Ook het voorstel tot 
decreet Vlaams Jeugdbeleid, dat door de meerderheids-
fracties in deze commissie werd ingediend, beaamt en 
bekrachtigt dit referentiekader. 

Dit is een vrij hard antwoord. U begrijpt echter dat ik 
dit niet partijpolitiek wil spelen. Ik heb op geen enkele 
wijze enige persreactie gegeven. Ik heb vanzelfspre-
kend mijn ongenoegen kenbaar gemaakt aan mijn col-
lega. Het is ook de eerste keer dat ik het hier duidelijk 
formuleer. Ik hoop dat we dit nog op een positieve 
wijze kunnen draaien. 

De voorzitter: De heer De Bruyn heeft het woord. 

De heer Piet De Bruyn: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw omstandig en duidelijk antwoord. U hebt het 
scherp geformuleerd. Dat heeft het voordeel dat men 
weet waarover men praat en welke standpunten er 
worden ingenomen. In dat opzicht kan men ook vooruit 
kijken naar de discussie die ons nog te wachten staat. 

Mijnheer de minister, ik deel een aantal van uw erger-
nissen en zorgen. U zegt dat u het moeilijk hebt met de 
wijze waarop dit in stand is gekomen en u wijst daarbij 
naar uw niet-betrokkenheid. Dat vind ik terecht. Het 
gaat hier om een maatregel die specifiek is bedoeld 
voor jongeren. Daarnaast gebeuren er nog andere  
inspanningen inzake alcoholmisbruik. 

Aangezien deze maatregel bedoeld is voor jongeren, is 
het evident dat bij het zoeken naar een consensus ook 
contact wordt opgenomen met de minister die daarvoor 
bevoegd is. 

U hebt het verder ook moeilijk met het middel dat 
wordt ingezet, met name het verbod pur sang. U ge-
looft niet in de doeltreffendheid en in het mobiliseren-
de karakter daarvan. Integendeel, de verboden vrucht is 
altijd de meest interessante. Ook op dat vlak kan ik u in 
grote mate volgen. 

U hebt het iets moeilijker met het generaliserende  
aspect, in die zin dat jongeren hier expliciet worden 
geviseerd. Dat klopt maar daarmee is voor mij niet ge-
zegd dat de problematiek van overmatig alcoholverbruik 
verengd wordt tot jongeren. In onze maatschappij zijn 
we ons nog altijd te weinig bewust van de drama’s die 
zich afspelen als gevolg van overmatig alcoholverbruik. 
De maatschappij kan en moet meer doen. Er gebeurt 
echter wel een en ander. Ik denk dan aan de BOB-
campagnes, die zich heel algemeen richten tot alle leef-
tijdsgroepen, en de campagnes van het Belgisch Instituut 
voor de Verkeersveiligheid langs de snelwegen. 

Mijnheer de minister, ik heb er begrip voor dat u in de 
discussie die hoe dan ook gevoerd zal moeten worden, 
het jeugdwerk in al zijn geledingen wilt betrekken. Dat 
lijkt me essentieel om te komen tot een consensus-
standpunt dat enige kans op succes heeft. 

We riskeren nu een nobele doelstelling af te dwingen 
met een zeer moeilijk controleerbaar middel. Daarbij 
wordt bovendien de winkelier verantwoordelijk gesteld 
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zonder dat er een breed debat is gevoerd en zonder dat 
ernaar gestreefd is om een maatschappelijk draagvlak tot 
stand te brengen. Het betrekken van ouders, leerlingen, 
leerkrachten en jeugdwerk lijkt me essentieel. 

Ik heb dezelfde vraag ingediend bij minister Vanackere 
om de evidente reden dat dit ook onder zijn bevoegdheid 
valt. Ik heb die vraag nog niet kunnen stellen. Ik kijk uit 
naar zijn antwoord en naar de discussie die later in dit 
parlement zal kunnen worden gevoerd. 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Ik sluit me aan bij de vraag 
van de heer De Bruyn. Wanneer er maatregelen worden 
genomen, dan is het inderdaad belangrijk dat dit gebeurt 
in samenwerking met de sector. Ik heb dat in deze com-
missie al meermaals gezegd. Het doet me plezier dat u 
dit standpunt ondersteunt en dat u de sector daar maxi-
maal bij wilt betrekken. 

Mijnheer de minister, u zegt dat de jongeren worden 
geviseerd. Ik heb daar een andere visie op. Momenteel is 
de maatregel inderdaad gericht op jongeren. Binnen het 
welzijnsbeleid worden echter eveneens initiatieven ge-
nomen ten aanzien van de andere groepen. Er wordt heel 
preventief en curatief gewerkt aan alcoholmisbruik. 

Mijnheer de minister, u gaat ook wat kort door de bocht 
wanneer u zegt dat het niet nodig is dat er extra stappen 
worden ondernomen. We zitten hier met een maatschap-
pelijk gegeven. Ik heb het bewust niet over een pro-
bleem. Ik ben ervan overtuigd dat we problemen kunnen 
vermijden wanneer we op tijd werken aan bepaalde 
thema’s. Wanneer we die systematisch negeren, dan 
dreigt dit wel een probleem te worden. Jongeren gaan 
vandaag op steeds jongere leeftijd uit. De kans dat ze 
met alcohol en alcoholmisbruik in contact komen, stijgt 
dan ook. Mijnheer de minister, daar moet u uw verant-
woordelijkheid nemen en dus niet alleen kijken naar de 
minister van Welzijn, die al een eerste maatregel heeft 
genomen. Een verbod zal geen mentaliteitswijziging 
teweegbrengen en zal jongeren er niet van overtuigen 
om alcohol en een teveel aan alcohol te vermijden. 

Mijnheer de minister, als minister van Jeugd kunt u wer-
ken aan dat thema en daar eventueel campagnes over 
voeren. U zegt dat u geen extra stappen moet ondernemen 
binnen het jeugdwerk. Ik ben er eveneens van overtuigd 
dat het jeugdwerk al heel veel doet op dat vlak. Het is 
echter niet alleen de verantwoordelijkheid van het jeugd-
werk. Als minister van Jeugd bent u verantwoordelijk 
voor alle jeugd en niet alleen voor het jeugdwerk. Ik ben 
dan ook van mening dat er in het algemeen belang nog 
stappen ondernomen kunnen worden. 

Ik ben toevallig schepen van Jeugd. In onze gemeente 
nemen wij initiatieven in samenspraak met de jeugdsector. 

We organiseren een aantal avonden met de jeugdhui-
zen waarbij er tot 24 uur alcoholvrije drank worden 
aangeboden. Op die manier willen we de jeugd leren 
uitgaan en verantwoordelijkheid nemen. Het is belang-
rijk dat we daaraan werken. 

Mijnheer de minister, het is misschien niet zo verstan-
dig om u niet te betrekken bij maatregelen die gericht 
zijn op de jeugd. Ik zou echter willen dat u daar niet 
zozeer principieel over nadenkt maar veeleer uw ver-
antwoordelijkheid neemt als minister van Jeugd. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer De Bruyn, ik heb 
geprobeerd uw vraag omstandig te beantwoorden. 
Voor alle duidelijkheid: het gegeven van alcoholge-
bruik ligt me zeer na aan het hart. Ik ben in mijn leven 
al te vaak geconfronteerd met mensen die kapotgaan 
aan alcohol, om dat te banaliseren. 

Ik vind de campagne die werd opgezet en de media-
communicatie van een zodanig niveau, dat ze inder-
daad uitsluitend één doelgroep viseerde. Het was niet 
gekaderd in een globale campagne over het beter om-
gaan met alcohol. Het was uitsluitend gericht naar 
jongeren. Dat was dus, wat mij betreft, zeer negatief, 
ook wat betreft het imago van jongeren. 

Als minister van Jeugd neem ik vanzelfsprekend mijn 
verantwoordelijkheid op. Ik zal doen wat ik moet en 
kan doen, maar ik zal in ieder geval niet meespelen in 
een spel waarin de jongeren opnieuw worden voorge-
steld als de risicogroep. Bovendien is de betrokkenheid 
van jongeren vanzelfsprekend. Het is mijn verwijt dat 
dat te weinig is gebeurd. Ik ben er ook van overtuigd 
dat er op dit ogenblik vanuit Jeugd voldoende en be-
langrijke zaken gebeuren. 

Mevrouw Rombouts, jeugdhuizen zijn vanzelfsprekend 
ook jeugdwerk. Zulke acties zijn goed en zulke initia-
tieven zijn goed, maar vertrekken vanuit het jeugdwerk 
en vanuit de jeugdsector. 

De voorzitter: De heer De Bruyn heeft het woord. 

De heer Piet De Bruyn: Mijnheer de minister, ik be-
grijp dat de media-aandacht u sterkt in de overtuiging 
dat jongeren hier werden geviseerd, maar de genomen 
maatregel – ik heb die hier niet vermeld omdat die 
niets met uw bevoegdheden te maken heeft – was veel 
ruimer. Die ging ook over het verwijderen – we kunnen 
de discussie voeren, maar ik wil dat hier niet doen – uit 
de etalages van nachtwinkels, het niet meer verkopen 
van alcohol bij tankstations, het scheiden van alcohol 
van niet-alcoholische dranken in koeltogen. Het was een 
bundel van maatregelen. Mijnheer de minister, ik volg u 
wel dat het meest zichtbare element, dat ook het meeste 
aandacht heeft gekregen, het voorstel was om de  
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verkoop van alcohol te verbieden voor jongeren onder 16 
jaar, maar het zat in een ruimer pakket. 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister, ik 
wil toch ingaan op de laatste woorden. Mijn voorbeeld 
was waarschijnlijk niet heel duidelijk, maar ik heb ge-
steld dat het met de jeugdraad was en dus ook met indi-
viduele jongeren en jeugd in het algemeen. U haalt aan 
dat het moet vertrekken vanuit het jeugdwerk. Ik heb 
daar een andere mening over. Ik stel heel duidelijk dat 
het samen met jeugdwerk moet zijn, maar het is niet het 
jeugdwerk dat verantwoordelijk is voor de ingesteldheid 
en het doen en laten van jongeren. 

Minister Bert Anciaux: Wie heeft dat in godsnaam wel 
beweerd? U doet alsof ik dat insinueer, maar dat is niet 
het geval. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik zal kijken naar het ver-
slag. U hebt daarnet gezegd: vertrekkend vanuit het 
jeugdwerk. Ik denk dat we daar samen moeten werken 
met het jeugdwerk. Als u mijn mening deelt, denk ik dat 
we op dezelfde golflengte zitten. We moeten samenwer-
ken rond verantwoordelijkheden binnen de maatschappij. 

Ik denk dat we ook heel sterk moeten opletten dat we 
zelf, als er zulke campagnes zijn, niet te veel zeggen dat 
het negatief is en we een bepaalde groep viseren. Ik 
denk dat we op die manier zelf de campagne negatief 
maken. 

Minister Bert Anciaux: Mevrouw Rombouts, ik heb in 
de pers niets gezegd. Niets. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik heb het over het debat 
hier. Ik ben inderdaad tevreden dat u daar niet openlijk 
op gereageerd hebt. 

De voorzitter: De heer Stassen heeft het woord. 

De heer Jos Stassen: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, collega’s, vooreerst mijn excuses dat ik te 
laat was, maar het was echt de trein die veel te lang 
onderweg was. 

Dus met enige schroom wil ik het volgende zeggen. Ik 
vraag me af waarover we eigenlijk debatteren, want de 
maatregelen waarover het gaat kan de Vlaamse Regering 
niet nemen. De Vlaamse Regering kan geen verbod 
opleggen op de verkoop van alcohol aan jongeren. Ik 
zou niet weten op basis van welke bevoegdheden men 
dat zou kunnen doen. 

De Vlaamse Regering kan wel campagnes voeren, maar 
de productpolitiek en alles dat daarmee te maken heeft, 
is, tenzij ik verkeerd ben ingelicht, geen bevoegdheid 
van de gemeenschappen of de gewesten. Dus als er 

maatregelen zijn rond een verbod – het rookverbod in 
jeugdhuizen is daar een voorbeeld van –, zijn dat fede-
rale maatregelen. 

Wat wel kan, zijn sensibiliseringscampagnes en dergelij-
ke. Ik vermoed dat het daarover gaat, maar de maatregel 
op zich, een verbod om alcohol te verkopen of in de eta-
lage te leggen van de nachtwinkels, kunnen we misschien 
wel goed vinden, maar het is vooralsnog een federale 
materie en zal dat misschien nog wel een tijdje blijven. 

Op zich is het heel moeilijk om een juiste lijn te trek-
ken in dit soort discussies. Langs de ene kant spreekt 
het hart van degenen die ook jong zijn geweest en 
vonden dat ze in staat waren om met dat soort dingen 
om te gaan. De meesten van ons hebben ook bewezen 
dat ze dat konden en zij vinden nu ook dat hun kinde-
ren dat ook moeten kunnen. Langs de andere kant 
speelt het feit dat er een aantal problemen zijn. 

Zoals we straks waarschijnlijk ook discussie zullen 
hebben over de gamesector, speelt hier hetzelfde: een 
verbod werkt niet. Verantwoordelijkheid geven aan 
jongeren werkt wel. Het lijkt me logisch dat men ver-
antwoordelijkheid vraagt aan mensen die die willen 
opnemen. Dat zal dan het jeugdwerk zijn. Ik denk dat 
de minister dat heeft gezegd. Wat het jeugdwerk en de 
jeugdhuizen doen om jongeren te leren omgaan met 
moeilijke dingen, is ongelooflijk. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over het charter 'Gemeen-
schappelijke verklaring over de gelijke behandeling 
van hetero- en holebiseksualiteit in de sport' 

De voorzitter: De heer De Bruyn heeft het woord. 

De heer Piet De Bruyn: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, een ander onderwerp, maar 
het is ook niet nieuw. De problematiek is door de hole-
biverenigingen al vaker aangekaart. Er is de vaststel-
ling dat in heel veel sportmilieus nog altijd een weinig 
positieve benadering van holebiseksualiteit bestaat. 
Verschillende uitingen daarvan verschenen ook in de 
pers. Ik ga die niet allemaal in herinnering brengen, 
maar tot de kern van mijn vraag komen. 

Op de Internationale Dag tegen Homofobie, die dit jaar 
samenviel met de Belgian Lesbian and Gay Pride, het 
jaarlijkse holebifeest in Brussel, uitte de Holebifedera-
tie haar ongenoegen, omdat zij vaststelde dat, na een 
aantal beloftevolle initiatieven van de voorbije jaren, er 
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eigenlijk slechts zeer beperkt een kentering in de holebi-
onvriendelijkheid van de sportsector is gekomen. 

Een van de recente positieve initiatieven, waar ook de 
minister zijn medewerking aan heeft verleend, is de 
zogenaamde gemeenschappelijke verklaring over de 
gelijke behandeling van hetero- en holebiseksualiteit in 
de sport, die op het internationaal congres More than 
Playing Games in de marge van de EuroGames in Ant-
werpen werd voorgesteld, en waar de minister zijn hand-
tekening onder plaatste, onder andere naast die van de 
voorzitter van de Belgische voetbalbond. 

Mijnheer de minister, in uw beleidsbrief Sport 2007-
2008 gaf u aan dat u zich engageert om het charter inza-
ke holebivriendelijkheid in de sportwereld verder te 
implementeren en hiertoe, onder meer met Bloso, con-
crete afspraken zou maken. Ik ben even gaan kijken op 
de webstek van Bloso, maar ik vond niet meteen iets 
terug over initiatieven die genomen zouden zijn. Mijn-
heer de minister, het interesseert me te horen of er op-
volging aan werd gegeven en wat dat dan was. 

Uit informatie van de Holebifederatie blijkt dat het char-
ter, samen met een uitgebreid en mooi verzorgd infor-
matief pakket, werd overgemaakt aan alle Vlaamse 
sportfederaties, met de vraag het te ondertekenen en er 
binnen de federatie enige ruchtbaarheid aan te geven. 
Maar slechts een handvol organisaties heeft dat ook 
effectief gedaan. 

Mijnheer de minister, zult u, gezien het beperkte succes 
van de eerste actie rond het charter, bijkomende initia-
tieven nemen om de Vlaamse sportfederaties te sensibi-
liseren rond het thema van holebivriendelijkheid?  

Kunt u bevestigen dat slechts een handvol Vlaamse 
sportfederaties het charter hebben ondertekend? Hebt u 
er kennis van welke federaties dat waren? 

Werden de aangekondigde afspraken met Bloso ook 
effectief gemaakt? Wat waren de afspraken en welke 
werden al geïmplementeerd? 

Heeft het kabinet van de minister over dit dossier on-
langs nog contact gehad met de vertegenwoordigers van 
de Holebifederatie en van de Vlaamse sportfederaties? 
Wat was het resultaat van dat overleg? 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, het klopt dat homofobie nog sterk aanwezig is in 
onze maatschappij en in de sportwereld. Vanuit mijn 
algemene bezorgdheid rond het geven van maximale 
kansen aan elk individu in deze zeer divers samengestelde 
samenleving, heb ik mij geëngageerd om een aantal  
sensibiliserende maatregelen rond verdraagzaamheid, 

respect en begrip voor holebiseksualiteit in en samen 
met de sportwereld op te zetten. 

In het kader van de Open Coördinatiemethode Gelijke-
kansenbeleid heb ik voor de aandachtsgroep holebi’s 
voor mijn beleidsdomein Sport de volgende doelstel-
ling opgenomen: “Het oproepen tot een grotere open-
heid ten aanzien van holebi’s binnen de sportwereld, 
via het opstellen en verspreiden van een sportcharter”. 

De holebifederatie heeft op mijn vraag een charter 
uitgewerkt, getiteld “Gemeenschappelijke verklaring 
over de gelijke behandeling van hetero- en holebisek-
sualiteit in de sport”. Dit charter, dat oproept tot meer 
openheid en verdraagzaamheid rond holebiseksualiteit 
in sport, werd aan de pers voorgesteld tijdens de ope-
ning van de Eurogames, vorig jaar in Antwerpen. De 
bedoeling was om dit charter te laten ondertekenen 
door verschillende sportfederaties, die het dan verder 
kunnen verspreiden onder de bij hen aangesloten clubs, 
als eerste stap naar meer openheid en zichtbaarheid van 
het thema homofobie in de sportwereld. 

Een aantal sportfederaties zijn op die uitnodiging inge-
gaan en hebben het charter getekend, maar het zijn er 
inderdaad slechts zes: de Koninklijke Belgische Voet-
balbond, Sporta, de Wielerbond Vlaanderen, de Vlaam-
se Wandelfederatie, de Dansliga en vanzelfsprekend de 
European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF). 

Na de Eurogames hebben we overlegd met de Holebi-
federatie, de sportfederaties en Bloso om te bekijken 
hoe er verder met het charter kan worden gewerkt. 
Omdat beide sectoren elkaar niet echt goed kennen, 
moet er eerst wat koudwatervrees overwonnen worden. 
Er werd afgesproken elkaar te informeren over moge-
lijke vormingen rond het thema. Daarnaast werd ook 
nagedacht over de vermelding op de websites en in de 
tijdschriften van sportfederaties van het charter, een 
meer algemene inbedding van het thema binnen een 
breder kader rond respect voor diversiteit en verschil-
len tussen mensen enzovoort. 

Binnenkort is er trouwens een nieuw overleg met de 
Holebifederatie gepland om verder te bekijken hoe die 
initiatieven concreet kunnen worden uitgewerkt. De 
Holebifederatie heeft immers een voorstel rond een 
campagne die ze graag wensen te lanceren tijdens de 
Europese FARE-week in oktober dit jaar. FARE staat 
voor Football Against Racism in Europe, en is een 
organisatie die thema’s als racisme en homofobie in de 
voetbalwereld bespreekbaar wil maken. 

De Holebifederatie denkt aan een televisiespot en een 
affichecampagne, die het thema op een laagdrempelige 
manier bespreekbaar kunnen maken en daardoor aan-
leiding geven tot een maatschappelijk debat. Ik bekijk 
verder wat het voorstel precies inhoudt en op welke 
manier ik het kan inbedden in mijn sportbeleid. 
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De afspraak die ik voorlopig met Bloso heb gemaakt, is 
dat binnen de onderdelen van de cursusteksten van de 
opleidingen van de Vlaamse Trainersschool die over 
diversiteit handelen, de specifieke thematiek van homo-
fobie in de sport aan bod komt, samen met voorstellen 
om het thema bespreekbaar te maken en het ondernemen 
van actie binnen de club, zoals voorzien in het charter. 
Daarnaast is mijn administratie Bloso uiteraard betrok-
ken bij alle overleg over het thema en zorgt zij voor de 
uitvoering van de gemaakte afspraken. 

Bloso kondigt de voortgang van die diversiteitsprojecten 
niet altijd meteen en uitvoerig op de website aan. Vaak 
moet er immers heel wat overlegd worden vooraleer er 
echt zichtbare projecten of producten zijn, en zo ver zijn 
we hier blijkbaar nog niet. Men mag daar echter niet uit 
afleiden dat er geen stappen worden gezet of voortgang 
wordt geboekt. 

Daarnaast wil ik ook verwijzen naar mijn voorstel van 
verbreding van het decreet betreffende medisch verant-
woord sporten met een ethisch luik. Ik agendeer dit 
voorontwerp van decreet zeer binnenkort op de Vlaamse 
Regering. Met dat voorontwerp van decreet wil ik alle 
sportactoren oproepen en responsabiliseren om na te 
denken over en beleid te voeren rond een aantal belang-
rijke waarden in de sport, zoals respect voor diversiteit. 
Ook hier zie ik een duurzame verankering mogelijk van 
het thema ‘gelijke behandeling van hetero- en holebi-
seksualiteit in de sport’. 

Los van het charter heb ik vorig jaar, samen met minis-
ter Van Brempt, een subsidie gegeven voor de organisa-
tie van de Eurogames 2007 in juli in Antwerpen. Dit 
grootse internationale sportevenement wil de integratie 
en emancipatie van holebi’s versterken op een sportieve 
en socioculturele manier en de samenwerking bevorde-
ren tussen de verschillende holebigroepen onderling en 
met het reguliere sport- en cultuurcircuit. 

Vanwege het succes van dit evenement heb ik beslist om 
ook mijn steun te verlenen aan het indienen van het 
biddossier voor het binnenhalen van de World Outgames 
2012 – dat zijn de wereldspelen voor holebi’s – in Ant-
werpen. 

Via elk van deze initiatieven wordt op een positieve 
manier aandacht gevraagd voor de thematiek van holebi-
seksualiteit en uitsluiting op basis van seksuele geaard-
heid in de sportwereld. Ik probeer hier vanuit mijn 
sportbeleid en vanuit een diep geloof in respect en ver-
draagzaamheid voor verschillen tussen mensen, mee 
mijn schouders onder te zetten. 

De voorzitter: De heer De Bruyn heeft het woord. 

De heer Piet De Bruyn: Mijnheer de minister, ik dank u 
voor uw antwoord, dat bijna het karakter van een ge-
loofsverklaring of -verduidelijking kreeg. Zeer tot mijn 

tevredenheid legt u de klemtoon op het aspect diversi-
teit. Daarmee wordt het debat meteen ook opengetrok-
ken. De holebibeweging is vragende partij om inder-
daad op die manier aandacht te krijgen voor de pro-
blematiek, namelijk via de inbedding in een bredere 
bekommernis. 

De onrust die bestond, was misschien gedeeltelijk te 
wijten aan het feit dat er niet meteen veel zichtbare 
resultaten waren. U hebt er zelf naar verwezen: slechts 
zes sportfederaties hebben het charter ondertekend en 
de initiatieven van Bloso zijn niet meteen zichtbaar.  

Alle begrip daarvoor, maar net daarom was het zinvol 
om deze vraag te stellen. Nu kunnen we de holebi-
beweging immers duidelijk maken dat er ook achter de 
schermen wordt gewerkt en dat er stap voor stap resul-
taten worden bereikt. 

Ik ondersteun uiteraard de initiatieven die u samen met 
minister Van Brempt hebt genomen en het engagement 
dat u aangaat om de World Outgames in Antwerpen 
ook financieel en maatschappelijk tot een succes te 
maken. Ook het aangekondigde initiatief in het kader 
van de FARE-week, dat de Holebifederatie nog zal 
bespreken met uw kabinet, lijkt mij bijzonder zinvol.  

Het is een uitgelezen gelegenheid om de thematiek 
opnieuw onder de aandacht te brengen. We mogen niet 
opgeven voor we daar meer resultaten hebben bereikt. 

De koudwatervrees is inderdaad groot en moet over-
wonnen worden. In de ene sportfederatie is ze nog 
groter dan in de andere. Het zal een aangehouden  
inspanning vragen, zowel van de holebibeweging als 
van het beleid, maar het is mijns inziens mogelijk om 
daar op relatief korte termijn toch flinke stappen voor-
uit te zetten. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Karlos Callens tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de opmaak van de 
sportbeleidsplannen in het kader van een Sport 
voor Allen-beleid 

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord. 

De heer Karlos Callens: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, dankzij het decreet Sport 
voor Allen is er een verhoging mogelijk van het ge-
meentelijke budget voor sport en kunnen meer bijdragen 
worden gegeven aan de sportverenigingen. Dit decreet is 
dan ook zeker een lovenswaardig initiatief. Het decreet 
is aangekondigd als een responsabilisering van de  
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gemeenten waarbij respect voor de gemeentelijke auto-
nomie wordt gewaarborgd. Er was ook beloofd om de 
gedachte van administratieve eenvoud indachtig te zijn. 

Niettegenstaande de sportbeleidsplannen dienden te 
worden opgestuurd tegen eind 2007 en de juiste spelre-
gels heel laattijdig werden bepaald, hebben de meeste 
gemeentebesturen een sportbeleidsplan ingediend. In de 
loop van de maanden februari en maart werden door de 
minister veel sportbeleidsplannen aanvaard met daarin 
de volgende zinsnede: “Aangezien in voldoende mate 
aan de decretale verplichtingen werd voldaan, aanvaard 
ik het sportbeleidsplan voor subsidiëring, overeenkom-
stig de bepalingen van het decreet van 9 maart 2007 
houdende subsidiëring van de gemeente- en provinciale 
besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 
het voeren van een Sport voor Allen-beleid.” 

Op 27 mei 2008 kregen veel gemeenten echter een brief 
waarin staat dat het subsidiereglement moet worden aan-
gepast. Verder staat letterlijk vermeld: “Het handboek 
subsidiereglementen en de recente infomomenten hebben 
daarvoor de nodige bijkomende inspiratie gegeven. De 
subsidies 2008 al uitbetalen op basis van deze nieuwe 
spelregels, blijkt volgens de reacties die ik recent mocht 
ontvangen voor de meeste lokale besturen niet haalbaar.” 

Enigszins verbaasd las ik dit schrijven en ik stelde me 
daarbij de vraag of ook tijdens een sportwedstrijd de 
spelregels kunnen veranderen. Blijkbaar worden met 
nieuwe spelregels het handboek ‘subsidiereglementen’ 
bedoeld. In dit handboek, opgesteld door Bloso, wordt 
een eigen interpretatie aan het decreet gegeven. 

Mijnheer de minister, ik kreeg daarom graag antwoord 
op volgende vragen. Waarom worden nog nieuwe spel-
regels uitgevaardigd in 2008 als het sportbeleidsplan al 
moest worden ingediend voor 1 januari 2008? 

Waar is de rechtszekerheid voor de gemeenten als in 
februari het sportbeleidsplan wordt goedgekeurd door de 
minister en einde mei een brief wordt gestuurd naar de 
gemeenten met de melding dat het subsidiereglement 
dient te worden aangepast? 

Kunnen er nog nieuwe spelregels worden uitgevaardigd 
vijf maanden na de uiterste datum voor het indienen van 
een sportbeleidsplan? 

Is het mogelijk dat de administratie, en dan denk ik 
vooral aan Bloso, een handboek opstelt dat bindend is 
voor de opmaak van het gemeentelijk sportbeleidsplan? 
Wat is de juridische waarde van dit handboek? 

De kwaliteitscriteria die in het toelagereglement dienen 
vervat te zijn, richten zich eerder tot de mogelijkheden 
van grote sportclubs, terwijl het hier een Sport voor 
Allen-decreet betreft. Worden de kleinere clubs hierdoor 
niet benadeeld? 

Kunt u vertellen waar, gelet op de zeer gedetailleerde 
benadering van elk punt in het sportbeleidsplan, de 
beloofde administratieve vereenvoudiging blijft? 

Mijnheer de minister, dit zijn vragen waarmee de 
meeste gemeenten zitten en waar ik graag een ant-
woord op kreeg. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer de voorzitter, dames 
en heren, ik denk dat de heer Callens op het einde van 
mijn antwoord een gelukkig man zal zijn. Ik meen 
immers dat dit een misverstand betreft. 

Op 9 maart 2007 werd het nieuwe decreet ‘lokaal en 
regionaal Sport voor Allen-beleid’ bekrachtigd en 
afgekondigd, waarmee lokale besturen ondersteund 
worden voor de uitvoering van hun lokaal Sport voor 
Allen-beleid. De ambitieuze doelstelling ervan is loka-
le besturen te ondersteunen in het ontwikkelen van een 
breed en divers sportaanbod op maat van zoveel moge-
lijk mensen. Aandachtspunten in dat lokale sportbeleid 
zijn de ondersteuning van de sportclubs, initiatieven 
anders georganiseerd sporten en het bevorderen van de 
toegankelijkheid en diversiteit in sport. 

Ik ben ten zeerste verheugd over de massale respons op 
mijn oproep om in dit decreet te stappen. De lage instap-
drempel, de financiële impuls, de ruime autonomie die 
gegeven is aan de gemeenten binnen het algemene be-
leidskader van het decreet en de aandacht voor begelei-
ding en ondersteuning, hebben daaraan wellicht bijgedra-
gen. In het vorige decreet werden ongeveer 200 gemeen-
ten gesubsidieerd, nu is dat aantal gestegen tot maar liefst 
281 gemeenten en in een tweede instapfase zullen er 
wellicht nog een twintigtal sportbeleidsplannen volgen. 

Tijdens de infomomenten voor de sportambtenaren en 
schepenen werd telkens gesteld dat de subsidies aan 
sportclubs moeten worden uitgekeerd op basis van een 
subsidiereglement – of indien de gemeente daarvoor 
kiest van meerdere reglementen – met objectiveerbare 
kwaliteitscriteria, zoals het decreet trouwens letterlijk 
stelt. Ik wilde immers met de Vlaamse middelen mee 
inzetten op een kwaliteitsimpuls voor sportclubs. De 
meeste sportbeleidsplannen bevatten dan ook een opera-
tionele doelstelling over het aanpassen van hun subsidie-
reglementen in de loop van 2008. En deze sportbeleids-
plannen, inclusief de bepaling dat ze hun subsidieregle-
ment zouden aanpassen, heb ik inderdaad aanvaard. 

Begin 2008 zijn de gemeenten dan beginnen nadenken 
over de andere invulling van hun reglement en over de 
kwaliteitscriteria die ze wensen te hanteren, mede op 
basis van het handboek dat ze eind 2007 ontvangen 
hebben. Omdat bleek dat er ondanks het handboek nog 
wel wat vragen waren, werden bijkomende info-
momenten georganiseerd. 
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Zowel in het handboek als tijdens de infomomenten, 
werden vooral voorbeelden gegeven van hoe een thema 
dat lokaal belangrijk is voor subsidiëring, kan worden 
vertaald in kwaliteitscriteria voor een subsidiereglement. 
Er worden dus geen criteria opgelegd, gemeenten bepa-
len zelf en autonoom bij welke relevante thema’s zij 
willen subsidiëren, bijvoorbeeld voor opleidingen van 
trainers en bestuurders, een laagdrempelig en divers 
aanbod, een degelijke en transparante structuur en boek-
houding van de sportclub, een degelijk clubbeleid, aan-
dacht voor communicatie, milieuzorg en veiligheid en-
zovoort. Er kan bovendien ook gewerkt worden met 
kwantitatieve parameters, zoals het aantal leden of het 
aantal afdelingen. 

Ik heb dus helemaal geen nieuwe spelregels opgelegd, 
maar ik heb in het door de gemeente geplande proces 
van het aanpassen van het subsidiereglement, enkel via 
voorbeelden proberen duidelijk maken wat een regle-
ment met kwaliteitscriteria is en welk breed palet aan 
kwaliteitscriteria er zijn. 

Aangezien het proces van het herwerken van het subsi-
diereglement en het daarover communiceren met de 
achterban van de clubs, toch wel wat tijd in beslag 
neemt, kreeg ik van verschillende gemeenten de vraag of 
het mogelijk was om in 2008 de subsidies nog uit te 
betalen op basis van hun oude reglementen. Na onder-
zoek heb ik hun de bewuste brief gestuurd, met daarin 
het antwoord dat dit kan. U verwijst naar een passus uit 
deze brief waarin verwezen wordt naar “nieuwe spelre-
gels”. Het gaat hier voor alle duidelijkheid dus over de 
krijtlijnen die een gemeente uittekent in haar nieuwe 
subsidiereglement voor clubs, en niet over nieuwe spel-
regels vanuit Vlaanderen. 

Ik hoop dat ik hiermee voldoende op uw eerste twee 
vragen te hebben geantwoord. 

Op uw vraag in verband met het handboek subsidie-
reglementen, kan ik u het volgende antwoorden. Om de 
invoering van dit nieuwe decreet zo vlot mogelijk te 
laten verlopen, heb ik ervoor gekozen om in 2007 een 
intensief begeleidingstraject op te zetten met vorming, 
intervisiemomenten en een individuele begeleiding van 
130 gemeenten door een coach die het planningsproces 
samen met en in de gemeente begeleidde. 

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatie-
beleid (ISB) heeft de coördinatie en uitwerking van dit 
begeleidingstraject op zich genomen. Omdat niet alle 
gemeenten individueel begeleid konden worden, vond ik 
het belangrijk om ook een aantal informatieve en ge-
bruiksvriendelijke handboeken voor alle gemeenten aan 
te bieden. 

Het eerste handboek en een aanvulling erbij, gingen over 
sportbeleidsplanning in de gemeenten en de inhoudelijke 
invulling van de drie grote kernthema’s van het decreet. 

Het tweede handboek was specifiek gericht op de net 
nieuw opgerichte sportraden, die, zoals u weet, een be-
langrijke rol spelen in het tot stand komen van de sport-
beleidsplannen. Een derde handboek, dat ook door het 
ISB en het Bloso werd uitgewerkt, gaat over de subsi-
diereglementen. Net zoals de andere handboeken bun-
delt dit handboek een veelheid aan informatie en is het 
doorspekt met heel wat praktische voorbeelden, ditmaal 
over gemeentelijke subsidiereglementen. 

Het handboek heeft dus niet de bedoeling om te rege-
len – dat doen het decreet en de uitvoeringsbesluiten 
immers – maar wel om te inspireren vanuit een breder 
kader. Vele gemeenten bellen voor bijkomende infor-
matie echter ook naar het Bloso. Indien blijkt dat mijn 
administratie hierin te sturend of te beperkend optreedt, 
zal ik haar daar zeker op aanspreken. 

Met uw opmerking dat kwaliteitscriteria ten nadele zijn 
van kleinere clubs, ben ik het niet eens. Ook kleinere 
clubs kunnen immers op een zeer gedegen manier hun 
werking ontplooien en daar via het subsidiereglement 
ten volle voor worden gehonoreerd. Bovendien is het 
de bedoeling dat gemeenten hun lokale clubs ook bege-
leiden en ondersteunen, zodat die hun werking voort 
kunnen optimaliseren. Het handboek met betrekking 
tot de subsidiereglementen geeft daarvoor trouwens 
ook de nodige inspiratie. 

Voor het antwoord op uw laatste twee vragen verwijs 
ik nogmaals naar het eerste deel van mijn antwoord. Ik 
leg helemaal geen bijkomende zaken op. Ik zorg er 
integendeel alleen voor dat gemeenten brede informa-
tie en voorbeelden krijgen over degelijke subsidie-
reglementen, die werken met kwaliteitscriteria, zoals 
het decreet vooropstelt. De keuze van de thema’s en de 
manier waarop die worden verwerkt tot kwaliteitscrite-
ria, berust helemaal en autonoom bij de lokale bestu-
ren, en zo hoort het ook. De bedoeling van mijn brief 
was dus de gemeenten het recht te geven nog te werken 
met het oude subsidiereglement, en de druk bij de ge-
meenten weg te nemen. In principe moesten ze immers 
vanaf 1 januari 2008 op basis van het nieuwe subsidie-
reglement werken. Mijnheer Callens, ik hoop dat deze 
brief door de meesten, en ook nu door u, juist wordt 
geïnterpreteerd als een verlichting en niet als een ver-
zwaring van de opdracht. 

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord. 

De heer Karlos Callens: Mijnheer de minister, ik dank 
u. Dit komt van mijn eigen gemeentesecretaris. Die 
had een probleem, en ik denk dat hij ter zake groten-
deels gelijk had. Wat is er gebeurd? Binnen onze lagere-
afdelingsvoetbalploeg heeft men getracht om, via het 
decreet Sport voor Allen, een aantal bekwame trainers 
te zoeken voor de jeugdploeg. Financieel is dat erg 
moeilijk voor dergelijke ploegen. Een van de elemen-
ten van die reglementen met betrekking tot Sport voor
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Allen is, als ik me niet vergis, het bevorderen van de 
jeugdsport. Ik was deels aanwezig bij de bespreking van 
het ontwerp van decreet. U kunt zich voorstellen dat, als 
die mensen voelen dat voor dit jaar het oude reglement 
daadwerkelijk kan, maar dat het moeilijk zal zijn om die 
subsidies te krijgen, ze op die wijze reageren. Ik vind het 
normaal dat ze zo reageren. Ik had alleen maar de hoop 
uitgedrukt dat ons dat geld, volgens het nieuwe regle-
ment en het nieuwe beleidsplan dat we hebben gemaakt, 
zou worden toegewezen door het Bloso. Het schijnt 
echter dat het Bloso zelf, dus niet u, mijnheer de minis-
ter, daar voor iets tussen zit. Klopt dat? 

Minister Bert Anciaux: Neen. Kijk, indien u wilt wer-
ken op basis van het nieuwe reglement, dan hebt u daar 
alle recht toe. Het enige wat u moet weten, is dat de 
impulssubsidie die specifiek is bedoeld voor het onder-
steunen van de kwaliteit van de jeugdopleiding, pas 
vanaf 1 januari 2009 wordt uitbetaald. 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister, ik 
dank u eveneens voor uw antwoord. Ik heb enkele bij-
komende vraagjes. 

In uw antwoord hebt u verwezen naar het aantal inge-
diende dossiers. Een paar weken geleden heb ik inder-
daad de vraag gesteld wat er zou gebeuren met de ge-
meenten die nog geen toekenning hadden gekregen. Ze 
hebben de kans gekregen om opnieuw een dossier in te 
dienen. Wat is momenteel de stand van zaken met be-
trekking tot die gemeenten die de kans hebben gekregen 
om hun dossier bij te stellen? Kunnen zij eventueel nog 
een goedkeuring krijgen? Het kan zijn dat u daar mo-
menteel het antwoord niet op weet. Dan probeer ik wel 
een schriftelijke vraag te stellen. 

Ik wil even terugkomen op de vraag van de heer Callens. 
In het decreet Sport voor Allen is inderdaad heel duidelijk 
gekozen voor objectieve kwaliteitscriteria. Op zich is dat 
goed. We moeten inderdaad via alle kanalen werken aan 
de kwaliteit van onze diverse verenigingen. Dan kom ik tot 
het punt van de subsidiereglementen voor verenigingen. 
Het is niet evident om dat op te maken. Er zijn een aantal 
gemeenten waar vroeger ook een reglement was en waar 
ook vroeger al werd ingezet op kwaliteit. Nu er een nieuwe 
discussie begint over de manier waarop er moet worden 
bijgestuurd, blijkt dat een heel moeilijke discussie te zijn. 
We moeten ons er immers vooral voor hoeden de clubs te 
demotiveren. We moeten hen blijven enthousiasmeren en 
aansporen om aan die kwaliteitscriteria te werken. 

Er worden inderdaad geen bijkomende kwaliteitseisen of 
-criteria opgelegd. Er worden suggesties gedaan door het 
Bloso, dat ook duidelijke ondersteuning geeft aan de 
diverse gemeenten en antwoordt op de bijkomende vra-
gen. Wel merk ik het volgende. Daar is er misschien 
toch wel wat verschil tussen grotere en kleinere clubs, of 

goed gestructureerde clubs en clubs waar er nog veel 
werk is met betrekking tot de kwaliteit. Ik heb het over 
de kwaliteit van de trainers. Daar mag hoog op worden 
ingezet. Voor het Bloso is dat heel belangrijk. Deze 
instelling is daar volledig op gericht, en geeft ook vor-
ming aan trainers, om er het maximum uit te halen. Ik 
merk echter dat vandaag de drempel om trainerscursus-
sen te volgen, vrij hoog is. Ik ben het er volledig mee 
eens dat we aan de kwaliteit moeten werken, maar 
vraag me af of we niet met een meer getrapt systeem 
kunnen werken. Vandaag is het zo dat, indien we wil-
len inzetten op kwaliteit in ons reglement, er in princi-
pe alleen ondersteuning mag worden gegeven aan die 
trainers die daadwerkelijk de nodige cursussen achter te 
rug hebben. Anders wordt dat niet als kwaliteitsvol 
beschouwd. Voor het Bloso mag ervaring niet meetel-
len. Ik kan dat enigszins begrijpen: ervaring is inder-
daad geen opleiding, maar levert toch ook enigszins 
een bijdrage aan de kwaliteit. 

Ik ben het ermee eens dat we moeten werken aan meer 
vorming en meer opgeleide trainers, maar als mensen dan 
plots 60 uur cursus moeten gaan volgen, is dat voor di-
verse clubs of trainers toch wel een hele stap. Mijnheer 
de minister, kunt u, eventueel in overleg met het Bloso, 
eens nadenken over de manier waarop we de trainers van 
de diverse clubs en de diverse sectoren zo ver kunnen 
krijgen deel te nemen aan die vormingscursussen? Kun-
nen we daar geen tussenstappen maken, zodat we meer 
mensen kunnen aanzetten om meer vorming te volgen, 
op langere termijn? Vandaag worden daar punten voor 
gegeven, maar ik denk dat we getrapt moeten werken. Dit 
jaar zouden ze daar ook ondersteuning voor moeten kun-
nen krijgen, en volgend jaar eventueel meer. 

U hebt inderdaad uitstel gegeven aan de gemeenten om 
dat reglement in te dienen. Ik denk inderdaad dat aan 
de gemeenten werd gevraagd te snel van start te gaan 
met die reglementen, namelijk op 1 januari 2009. Het is 
trouwens ook belangrijk dat de diverse verenigingen 
voldoende tijd krijgen om te worden geïnformeerd en 
zich te richten op het nieuwe reglement. De ruimte die 
werd gecreëerd voor uitstel, is zeker welkom, zeker 
voor de verenigingen. 

Minister Bert Anciaux: Dat zijn natuurlijk heel wat 
bijkomende vragen, die niet altijd rechtstreeks verband 
houden met de vraagstelling. 

Mevrouw Rombouts, ik wil graag verwijzen naar de 
antwoorden die ik heb gegeven op precies dezelfde 
vragen, die hier een tijd geleden zijn besproken, over 
de toegankelijkheid en de initiatieven die we nemen om 
opleidingscursussen toegankelijker te maken. Daar heb 
ik in deze commissie al uitgebreid op geantwoord. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 


