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Voorzitter: de heer Dany Vandenbossche 

Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot 
de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de hervormingsplan-
nen voor de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoeris-
me (ADJ) 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister, bij 
de bespreking van de beleidsbrief Jeugd 2008 meldde u 
dat u de dienstverlening van de vzw Algemene Dienst 
voor Jeugdtoerisme of ADJ wilt optimaliseren. Het doel 
van de herstructurering zou zijn om de jeugd nog meer 
te laten genieten van de centra De Hoge Rielen en Des-
telheide en nog meer kampeermateriaal uit te lenen via 
de uitleendienst. Daartoe zou de vzw ADJ worden opge-
splitst en zou de uitleendienst bij de administratie wor-
den ondergebracht. U benadrukte in november 2007 dat 
u van plan was om sterke impulsen te geven om de wer-
king van ADJ te versterken. 

Ik heb toen namens mijn fractie al enkele kritische be-
denkingen geuit, onder andere over het zogenaamde 
insourcen van de uitleendienst voor kampeermateriaal 
bij het IVA Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Vol-
wassenen, over de vermindering van de inspraak van het 
jeugdwerk bij de werking van ADJ, over de opsplitsing 
van ADJ in een vzw voor jeugdverblijfcentrum Destel-
heide en een vzw voor De Hoge Rielen, enzovoort. 

Mijnheer de minister, sindsdien hebben we in het 
Vlaams Parlement niets meer vernomen over dit dossier. 
Ik wil u dan ook een aantal vragen stellen over de con-
crete stand van zaken in de herstructurering van ADJ. 

Zijn de onderhandelingen met alle betrokkenen en dan 
vooral met het jeugdwerk en de vertegenwoordigers van 
het personeel afgelopen? Welke conclusies hebt u ge-
trokken uit dit overleg? Werd de uitleendienst al onder-
gebracht bij het IVA Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd 
en Volwassenen? 

Welke garanties zult u geven over de inspraak van het 
jeugdwerk in de dienstverlening van de ingesourcete 
uitleendienst? U hebt in uw vorige antwoord benadrukt 
dat ook u het jeugdwerk daar maximaal bij wilt betrek-
ken. Intenties zijn belangrijk, maar er moeten ook garan-
ties zijn. 

Komt er een aparte beheersstructuur per jeugdverblijfs-
centrum? Wanneer zal de hervorming van ADJ ook 
decretaal geregeld worden? 

De voorzitter: De heer Vermeulen heeft het woord. 

De heer Jo Vemeulen: Ik sluit me aan bij deze vraag. 
Aan deze zaak is intern al heel wat discussie voorafge-
gaan. Ik wil me toespitsen op de vraag over een aparte 
beheersstructuur per jeugdverblijfscentrum. Dat was 
aangekondigd in de beleidsbrief. Er waren heel wat 
argumenten voor, in die zin dat Destelheide en De 
Hoge Rielen een eigen profiel, een eigen werking en 
eigen accenten hebben. Het is essentieel dat ze die 
kunnen bewaren ten gunste van het jeugdwerk in het 
geheel en van een aantal doelgroepen in het bijzonder. 

Ik heb zelf, als gebruiker en als vrijwilliger, ervaring 
met Destelheide en De Hoge Rielen. In hun werking en 
activiteiten zijn ze heel complementair en richten ze zich 
tot verschillende genres groepen. Typisch voor de Hoge 
Rielen zijn een herfstontmoeting en de kampen die daar 
plaatsvinden. Typisch voor Destelheide is een zomer-
academie waar veeleer met kunstenaars wordt gewerkt. 

Het imago van beide jeugdverblijfcentra is ook ver-
schillend. De Hoge Rielen focust op natuur en alles 
wat daarmee te maken heeft. Destelheide legt veeleer 
het accent op kunst en cultuureducatie. Het is belang-
rijk dat die diversiteit kan worden bewaard, niet alleen 
voor de grote lijnen natuur en cultuur, ook het genre 
logies en de gastronomie zijn verschillend. 

Er zijn nogal wat reacties gekomen op het voorstel om 
twee afzonderlijke vzw’s op te richten. Het jeugdwerk 
was daar unaniem tegen. Vooral chiro en scouts zou-
den het daar moeilijk mee hebben. Kleinere jeugdorga-
nisaties vinden het wel een goede zaak, maar misschien 
zijn hun stemmen minder gehoord. Ik weet niet of zij 
allemaal in de Jeugdraad vertegenwoordigd zijn. De 
meningen waren duidelijk verdeeld. De grote spelers 
willen één beheersstructuur behouden. 

Mijnheer de minister, zijn de knopen doorgehakt? 
Komen er twee vzw’s? Als het bij één vzw blijft, hoe 
kunt u dan garanties inbouwen dat het eigen profiel, de 
eigen activiteiten, de eigen teneur en de eigen specifici-
teit van de twee centra behouden blijft? 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Voor ik antwoord op de  
concrete vragen, wil ik de context van dit belangrijke 
onderdeel van het jeugdwerkbeleid schetsen. 

Bij het begin van deze legislatuur stelde ik hoge ver-
wachtingen over een goede, efficiënte en gedragen 
hervorming van de vzw ADJ. ADJ verzamelt twee 
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uiterst belangrijke functies voor het jeugdwerkbeleid: de 
uitleendienst kampeermateriaal en het beheer van twee 
prachtige jeugdverblijfscentra, namelijk De Hoge Rielen 
en Destelheide. 

Die verwachtingen zijn niet verwonderlijk. Voor het 
jeugdwerk is zowel deze uitleendienst als de verblijfs-
accommodatie ontzettend belangrijk. Het zijn werkelijk 
koninginnenstukken in het Vlaamse jeugdwerkbeleid. 

In voorbereiding van een mogelijke optimalisering van 
ADJ gaf ik opdracht om een audit uit te voeren. Daaruit 
kon geconcludeerd worden dat alle entiteiten binnen 
ADJ goed worden beheerd, dat de bestuursstructuur niet 
optimaal is, dat de dienstverlening bijzonder relevant is, 
en dat er grote verschillen zijn tussen de onderdelen 
binnen ADJ. Het onderzoek gaf echter geen sluitend 
voorstel over een toekomstige structurering of aanpak. 

Onder andere op basis van deze audit, maar zeker van vele 
contacten op het veld, ontwikkelde ik een concrete visie 
op ADJ, ingegeven door duidelijke vaststellingen en uit-
gangspunten. Ten eerste moet de uitleendienst nog meer 
en beter tegemoet komen aan de vragen van het jeugd-
werk. Dit betekent dat er meer tenten, meer service en 
vooral een hoopvol toekomstperspectief moeten komen. 

Ten tweede zijn De Hoge Rielen en Destelheide allebei 
bijzondere en waardevolle centra. Ze hebben elk een 
eigen identiteit die op verschillende noden en behoeften 
van het jeugdwerk inspeelt. De Hoge Rielen is duidelijk 
een domein waar de natuur, de ruimte voor spel en avon-
tuur en de diversiteit aan verblijfsmogelijkheden centraal 
staan. Destelheide is een vormingscentrum pur sang, waar 
het accent ligt op onder andere cultuureducatie. Het 
kruispunt jongeren en kunst komt er heel sterk aan bod. 

Ten derde blijkt de huidige bestuursorganisatie niet 
optimaal. Er is een groot verschil tussen de opdrachten 
van de uitleendienst en die van het beheer van de centra. 
Ook tussen de twee centra zijn er grote verschillen, zo-
wel beheersmatig als inhoudelijk. Ik heb ook grote twij-
fels bij de aanwezigheid van ambtenaren in het bestuur 
van de vzw. Natuurlijk is de link met de Vlaamse Ge-
meenschap cruciaal, maar dit kan ook via andere metho-
des dan het opnemen van ambtenaren in de algemene 
vergadering en de raad van bestuur. Dat is trouwens ook 
de visie van de ambtenaren zelf. 

Het was en blijft altijd mijn stellige bedoeling om elk 
onderdeel van het ADJ een optimale toekomst te garan-
deren, met voor elk actor een sterke identiteit, een stevi-
ge sturing en zeker ook voldoende middelen. Het staat 
buiten kijf dat het jeugdwerk hier absoluut centraal staat, 
zeker bij de sturing, maar ook als favoriete doelgroep. 

Zoals steeds heb ik bij de ontwikkeling van nieuwe 
voorstellen intensief en open met alle betrokkenen  

overlegd. Dit overleg heeft geresulteerd in de volgende 
aanpak, die momenteel wordt geconcretiseerd. 

Ten eerste: de twee centra blijven onder één beheer. 
Ten tweede: de uitleendienst wordt binnen het IVA 
Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
opgenomen. Graag licht ik deze keuze toe. 

De twee centra blijven onder één beheer, dus in één 
vzw. Deze keuze speelt in op een erg expliciete  
verwachting van het jeugdwerk. Het is zo, mijnheer 
Vermeulen, dat het jeugdwerk en de Jeugdraad er heel 
uitdrukkelijk voor hebben gepleit om deze twee entitei-
ten niet van elkaar los te koppelen. Ik zeg niet dat  
iedereen het ermee eens was, maar in de adviezen 
klonk dat unisono. 

Daarbij zal ik wel, via de beheersovereenkomst met de 
vzw, aan beide centra de kans bieden om een eigen 
identiteit verder uit te bouwen. We zullen dat heel 
uitdrukkelijk in de beheersovereenkomst vastleggen en 
stipuleren. Ik vind het belangrijk dat beide centra, on-
der andere voor allerlei beheersmatige aspecten, een 
vergelijkbaarheid behouden. Maar inzake hun aanbod 
pleit ik voor de mogelijkheid dat elk van deze centra 
met een specifiek aanbod een antwoord zou geven op 
de specifieke vragen van onder andere het jeugdwerk, 
bij uitbreiding het jeugdverenigingsleven. Dit pleidooi 
is niet nieuw en bevestigt eigenlijk de bestaande toe-
stand en ook de voorstellen van de betrokken directies. 

Het is dus de bedoeling om binnen één structuur een 
grote vorm van identiteit en autonomie te hebben. 

Dan is er de integratie van de Uitleendienst Kampeer-
materiaal binnen het IVA Sociaal-cultureel Werk voor 
Jeugd en Volwassen. Voor mij is de uitleendienst een 
basisfunctie en fundamentele opdracht van de Vlaamse 
Gemeenschap. Ik vind daarom dat deze functie binnen 
de overheid moet worden opgenomen, dat dit tot de 
kernverantwoordelijkheden van de Vlaamse overheid 
behoort. Het is duidelijk dat het IVA Sociaal-cultureel 
Werk voor Jeugd en Volwassenen hiervoor de beste 
omkadering biedt. Dit agentschap is altijd intensief bij 
het beheer van de uitleendienst betrokken geweest en 
coördineert ook de aankopen. Door deze integratie 
wordt ook deze functie verankerd in de ambtelijke 
opdrachten. De wijze waarop deze opdracht wordt 
geoperationaliseerd, krijgt nu vorm in de beheersover-
eenkomst met de betrokken leidende ambtenaar en bij 
de jaarlijkse planningsgesprekken. 

Collega’s, op basis van deze uitgangspunten wil ik nu 
graag een antwoord geven op de concrete vragen. 

De voorbije jaren en meer intensief de voorbije maan-
den waren er heel regelmatig contacten met verschil-
lende betrokkenen: het bestuur van de vzw ADJ; de 
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Vlaamse Jeugdraad; een afvaardiging van het personeel; 
bilaterale gesprekken met de directies; voortdurend 
overleg met onze administratie; gericht en specifiek 
overleg met andere administratieve diensten binnen de 
bevoegdheid ‘ambtenarenzaken’. De conclusie van deze 
overlegmomenten was, kort samengevat: beide centra 
blijven onder één bestuur, dus behoud van één vzw. Er 
komt een nieuw bestuur, op voorstel van de Vlaamse 
Jeugdraad en zonder ‘zetelende’ ambtenaren. De vzw 
krijgt een nieuwe beheersovereenkomst waarin ruimte 
wordt geboden voor de eigen identiteit van de twee 
centra, duidelijk gekaderd binnen het jeugdwerkbeleid. 

De uitleendienst wordt binnen het IVA geïnsourcet. 
Hierbij moeten we nog twee aspecten belichten: het 
personeelstechnische en waarborgen voor een adequate 
service aan het jeugdwerk. Beide punten worden verder 
in dit antwoord toegelicht. 

Momenteel is de uitleendienst nog niet geïnsourcet. De 
integratie is voorzien voor 1 januari 2009, maar de voor-
bereidende werkzaamheden zijn volop bezig. Belangrijke 
uitdaging hierbij is dat het personeelstatuut voor perso-
neelsleden van de uitleendienst goed wordt uitgewerkt. 
Aan het personeel van de uitleendienst beloofde ik dat 
hun rechten gewaarborgd zouden blijven. Voor de effec-
tieve insourcing van deze personeelsleden en de juridi-
sche afhandeling ervan is een decreet in voorbereiding. 
Het door onze administratie opgestelde voorontwerp van 
decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering de modaliteiten 
en voorwaarden zal bepalen waarbij de personeelsleden 
die zijn tewerkgesteld op de Uitleendienst Kampeermate-
riaal kunnen worden overgenomen door het IVA Sociaal-
cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Deze moda-
liteiten en voorwaarden zullen rekening houden met de 
verworven rechten van het personeel. 

Dit voorontwerp is geïnspireerd op een gelijkaardig 
dossier met betrekking tot de overname van de perso-
neelsleden van de vzw Info-Toerisme door Toerisme 
Vlaanderen. Het is de bedoeling dat dit voorontwerp van 
decreet nog voor het zomerreces kan worden besproken 
door de Vlaamse Regering. 

Zoals ik u al eerder meldde, bij de besprekingen van de 
begroting en de begrotingscontroles, heb ik voor de 
begroting 2008 de investeringen in en voor de uitleen-
dienst sterk verhoogd. We voorzagen in een verhoging 
met 1000 percent, van iets meer dan 200.000 euro naar 
2.200.000 euro voor de aankoop van materiaal. 

Bij de beslissing om de uitleendienst te integreren in het 
IVA Sociaal-cultureel Werk heb ik heel duidelijk waar-
borgen vooropgesteld voor een adequate service aan het 
jeugdwerk en voor een nabije en intensieve betrokkenheid 
bij de werking van de uitleendienst. Het jeugdwerk heeft 
hieromtrent terecht zijn bezorgdheid geuit, en ik deel die 
bezorgdheid. Momenteel wordt alles in het werk gesteld 

om deze waarborgen te concretiseren. Zoals ik net al zei, 
is het zeker de bedoeling om het jeugdwerk voldoende 
te betrekken bij de werking van de uitleendienst. Aan de 
administratie werd dan ook gevraagd dit ook in de wer-
king mee op te nemen. De administratie bereidde een 
reglement voor dat ze aan het jeugdwerk voorlegde. 
Vorige week ontving mijn administratie de opmerkingen 
van het jeugdwerk op dit voorstel. Afspraak is dat we na 
de zomer terug samen zitten om op basis van de opmer-
kingen een definitieve regeling uit te werken die vol-
doende inspraak waarborgt voor het jeugdwerk. 

Zoals eerder gezegd, blijven de twee jeugdverblijfscen-
tra, de Hoge Rielen en Destelheide, binnen één vzw, 
maar de kans om een eigen identiteit verder uit te bou-
wen en te ontwikkelen, blijft gewaarborgd en blijft 
vanzelfsprekend gekaderd binnen het Vlaamse jeugd-
werkbeleid. 

Tot slot, de gehele hervorming wordt geregeld door 
middel van twee decreten. Vooreerst is er het decreet 
waarnaar ik net verwees: het decreet over de diverse 
bepalingen met betrekking tot de uitleendienst. Ander-
zijds is er het decreet van 3 maart 2004 houdende er-
kenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdver-
blijfscentra, de ondersteuningsstructuren en de vzw 
ADJ. Via dit decreet wordt de opdracht van de huidige 
vzw ADJ bepaald. Kortweg stelt dit decreet nu dat de 
vzw instaat voor het beheer van drie onderdelen. Via 
het programmadecreet bij de tweede begrotingscontro-
le voor 2008 wordt een bepaling ingelast die stelt dat 
de vzw ADJ het beheer van de Uitleendienst Kam-
peermateriaal heeft tot en met 31 december 2008. 

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord. 

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister, ik 
dank u voor uw antwoord. Er is duidelijk beweging in 
het landschap rond het ADJ. Er liggen zeker een aantal 
zaken klaar om te worden uitgevoerd. Ik ben ook blij te 
vernemen dat u zich net als wij ook zorgen maakt over 
twee belangrijke punten bij de insourcing van de uit-
leendienst. We moeten er niet verder over discussiëren 
of het al dan niet de kerntaak van de overheid is. Maar 
gegeven de veronderstelling dat er een insourcing 
komt, zijn er twee belangrijke punten: adequate dienst-
verlening en de betrokkenheid van de jeugdsector. 

Ik verneem dat het punt adequate dienstverlening in het 
reglement wordt opgenomen. Je kunt dat in een decreet 
moeilijk mee opnemen. Je kunt de werking beter in een 
reglement omschrijven. Wat de betrokkenheid van de 
jeugdsector an sich betreft, daar heb ik niet begrepen of 
dit mee wordt opgenomen in een reglement. Ik vraag 
mij af of het niet mogelijk is om ook dat decretaal te 
verankeren. Inspraak gaat verder dan enkel een huis-
houdelijk reglement of een werking. Aangezien dat een 
cruciaal onderdeel is – iedereen is toch overtuigd van 
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het belang van de betrokkenheid van het jeugdwerk bij 
de uitleendienst en bij de vraag en het aanbod – is het 
toch belangrijk dat je dat bij elkaar brengt en op elkaar 
afstemt met een commissie of met werkgroepen, en dat 
dat decretaal wordt verankerd. Ik vraag hier uitdrukke-
lijk of dit decretaal kan worden verankerd en of dit 
eventueel nog in overweging kan worden genomen. 

De voorzitter: De heer Vermeulen heeft het woord. 

De heer Jo Vermeulen: Mijnheer de minister, ik dank u 
voor de toelichting. Ik heb over het kader dat u daarom-
trent hebt geschetst nog een paar concrete vragen, met 
name over het nieuwe bestuur dat wordt samengesteld. 
Wordt ook bepaald dat de centra Hoge Rielen en Destel-
heide daar zelf voorstellen over kunnen formuleren? Is 
in een timing voorzien voor de beheersovereenkomst? U 
hebt zelf benadrukt dat die beheersovereenkomst en de 
afspraken moeten waarborgen dat de centra hun identi-
teit kunnen bewaren. U weet dat die zorg leeft bij Des-
telheide, dat het kleine broertje is. Dat heeft met betrek-
king tot een aantal punten andere standaards. Dat is ook 
logisch aangezien het een ander doelpubliek heeft. Het 
wil die eigen accenten bewaren. U bent overtuigd dat de 
eigen identiteit gegarandeerd moet blijven, maar dat zal 
praktische consequenties hebben. Tot en met in de ge-
meenschappelijke overhead en de gemeenschappelijke 
aankopen heeft dat gevolgen. Men moet het ook kunnen 
waarmaken. Beide centra zijn te belangrijk, ze hebben 
allebei een te mooie en te specifieke werking, die ze 
gegarandeerd moeten kunnen blijven uitoefenen. 

Minister Bert Anciaux: Mevrouw Rombouts, er bestaat 
geen decreet op de uitleendienst na 1 januari 2009 omdat 
het dan behoort tot de taak van de administratie. Ik zal 
nagaan hoe we dat op de beste manier kunnen verankeren. 

Ik begrijp uw bezorgdheid. Wees gerust, het is ook een 
van de thema’s die vanuit het jeugdwerk worden aange-
bracht. We zijn er volop mee bezig het jeugdwerk die 
waarborgen te geven. Er is een ernstige betrokkenheid. 
Maar er is als dusdanig geen decreet, dat valt onder de 
algemene bepalingen. 

Ik zoek naar een goede oplossing. Ik heb het jeugdwerk 
laten weten dat ik zelf ook vragende partij ben om die 
betrokkenheid zo goed mogelijk te betonneren. 

Wat nu de specifieke vragen van de heer Vermeulen 
betreft: ik ging ervan uit dat het 1 januari 2009 was, 
maar ik twijfel nu, het is misschien 1 januari 2010. 
Mocht de beheersovereenkomst er niet op 1 januari 2009 
moeten zijn, dan laat ik het u weten. Het is in elk geval 
wel de bedoeling om daar de mogelijkheid te creëren die 
eigen identiteit verder te ontwikkelen. De vraag werd 
uitdrukkelijk gesteld om het binnen één beheersover-
eenkomst te houden. Het lijkt mij mogelijk – zoals het 
ook vandaag al grotendeels gebeurt – dat ook binnen de 

raad van bestuur of in de interne werking van de vzw 
specifieke comités zich bezighouden met respectieve-
lijk de Hoge Rielen en Destelheide. 

Wat de samenstelling van de raad van bestuur betreft, 
heb ik het engagement op mij genomen dat de voorstel-
len die ik doe aan de Vlaamse Regering allemaal wor-
den geadviseerd door de Jeugdraad. Ik heb wel aan de 
Jeugdraad gevraagd dat hij ook mensen zou voorstellen 
die, met betrekking tot de twee centra, interesse, erva-
ring en een band hebben. Wij zullen daarover waken. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Interpellatie van de heer Johan Deckmyn tot de 
heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel, over de oprichting van de 
Vlaamse Voetballiga en de mogelijke splitsing van 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 

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 

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

Vraag om uitleg van de heer André Van Nieuwkerke 
tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de splitsing van 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, u 
verklaarde eind vorige maand, nog niet zo lang geleden 
dus, dat de splitsing van de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond (KBVB) eindelijk een feit zou zijn. 

De splitsing was in het begin van deze legislatuur een 
van uw beleidsengagementen. U hebt zich daarbij ge-
engageerd tot “het onderhandelen van een splitsing van 
de resterende sportbonden”. Dit was een vrij duidelijke 
operationele doelstelling. Ik wil trouwens zijdelings 
opmerken dat de KBVB niet de enige resterende  
unitaire sportbond is, maar daarover kunnen we het 
later nog hebben. 

Met betrekking tot de splitsing van de Voetbalbond 
heb ik in de loop van deze legislatuur niet nagelaten 
om u op tijd en stond te interpelleren en vragen te stel-
len. Op die manier poogde ik de verwezenlijking van 
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uw beleidsdoelstellingen ter zake zo nauw mogelijk op 
te volgen. Ik heb hierover ook een voorstel van resolutie 
ingediend, dat alvast resulteerde in een interessant debat. 
Ook de hoorzitting, waar de voorzitter van de KBVB 
zijn visie op een mogelijke splitsing mocht geven, was 
vrij verhelderend. Uit de teneur van zijn tussenkomst 
konden we opmaken dat de Voetbalbond niet zoveel zin 
had in een splitsing. Ik heb u, mijnheer de minister, er al 
vaak op gewezen dat ik de indruk had dat de Voetbal-
bond u aan het lijntje hield. Ik heb daar verschillende 
voorbeelden van gegeven, ook naar aanleiding van een 
schriftelijke vraag die ik u heb gesteld. 

Naar aanleiding van de vraag om uitleg die de heer Kris 
Van Dijck enkele dagen geleden hierover stelde, konden 
we al vermoeden dat er iets te gebeuren stond. En inder-
daad, een paar dagen later stond het in alle kranten. Vol-
gens u heeft het uitvoerend comité van de Belgische 
Voetbalbond zich op zaterdag 28 juni akkoord verklaard 
om een Vlaamse Voetballiga op te richten. Het voorstel 
zou unaniem zijn goedgekeurd, en op 1 januari 2009 moet 
de oprichting van de Vlaamse Voetballiga een feit zijn. 

Toch blijken de minister en de Belgische Voetbalbond 
opnieuw niet echt op dezelfde golflengte te zitten. De 
Voetbalbond beweert immers in een krant dat er wel een 
intentieverklaring is, maar geen echte toezegging. Zoals 
de heer Sauwens ook stelt in zijn schriftelijke vraag, 
staat op de webstek van de Voetbalbond dat hij enkel 
akkoord gaat om mee te werken aan een eventuele – en 
‘eventuele’ staat in vet en is onderstreept – hervorming 
van de Belgische Voetbalbond. 

Mijnheer de minister, ik keer terug naar dat artikel.  
Philippe Collin, eerste ondervoorzitter van de Voetbal-
bond, stelt in een interview met de krant: “Het Uitvoe-
rend Comité van zaterdag stond in grote lijnen positief 
tegenover het dossier, maar we willen absoluut nog meer 
inlichtingen voor we het kunnen goedkeuren.” 

Er is dus duidelijk nog geen akkoord. Ook de pers-
woordvoerder van de Voetbalbond, Nicolas Cornu, stelt 
in hetzelfde artikel duidelijk dat het om een intentiever-
klaring gaat. Hij benadrukt dat vooraleer er echt toezeg-
gingen van de KBVB komen, alles duidelijk moet zijn. 

Deze omstandigheden, mijnheer de minister, kunnen we 
toch moeilijk omschrijven als een akkoord tot het op-
richten van een Vlaamse Voetballiga. U lijkt veeleer uw 
wensen voor werkelijkheid te nemen. 

De eerste stokken in de wielen worden ondertussen volop 
in gereedheid gebracht. In een heel recent persartikel 
vernamen we dat professor De Knop, namens de minister 
van Sport, namens u dus, tekst en uitleg is komen geven 
op de Profliga. Dit heeft onmiddellijk gezorgd voor grote 
heibel tussen Vlaamse en Waalse clubs. De Waalse clubs 
voelen zich benadeeld. Uit goede bron vernam ik dat ze 

zich zouden onthouden als dit voorstel een volgende 
maal op het uitvoerend comité zou worden besproken. 
Men is dus helemaal niet zo optimistisch. Volgens mij is 
men het ook nooit geweest. 

Bovendien lijkt het akkoord op zich geen echte split-
sing van de Voetbalbond in te houden. Andere bonden, 
zoals de basket- en de volleybalbond, bewijzen dat een 
volledige splitsing wel mogelijk is, zelfs mét secties 
betaald volleybal en betaald basketbal. 

De minister moet blijkbaar over heel breekbare eieren 
lopen. Zelfs het woordje ‘splitsing’ is er blijkbaar te 
veel aan. De term ‘splitsing’ blijft voor de Voetbalbond 
taboe. U mijdt deze term dan ook in uw communicatie 
dienaangaande, terwijl iedereen weet dat het daarover 
gaat. Dat is wellicht een eis van de Voetbalbond ge-
weest. U zult dit wellicht tegenspreken. De Voetbal-
bond gaf vorig jaar al aan die term liever niet te horen. 
Hij heeft het zelf liever over ‘identificatie’. Dit geeft 
opnieuw aan hoeveel weerstand er binnen de Voetbal-
bond leeft rond de gevraagde splitsing. 

Mijnheer de minister, laat mij toe even een stoute re-
denering op te zetten. Als u officieel niet wilt spreken 
van een splitsing van de Belgische Voetbalbond, dan 
realiseert u de facto niet de passus uit uw eigen be-
leidsnota. Daarin stelt u immers heel duidelijk dat u de 
resterende sportbonden wilt splitsen. Wat is het nu? 
Splitst de Bond, en realiseert u uw doelstelling, of 
splitst hij niet? Als u zelf niet over splitsing wilt spre-
ken, realiseert u uw doelstelling niet. Dit woordspelle-
tje geeft aan in welke flou artistique we bezig zijn. 

De op te richten Vlaamse Voetballiga zal trouwens, als 
hij onder de vermelde criteria wordt opgericht, niet op 
een zelfstandige manier zijn beleid zelf kunnen uitstip-
pelen, wat toch de bedoeling moet zijn. De beslissin-
gen van een Vlaamse Voetballiga zullen steeds moeten 
worden bijgestuurd aangezien de eerste- en tweede-
klasseclubs nationaal blijven. Dat hun jeugdploegen 
bovendien wel als ‘Vlaams’ zullen worden omschreven 
en aansluiten bij een Vlaamse Voetballiga, vind ik in 
deze context een pijnlijk gegeven. De filosofie is im-
mers dat als je deel uitmaakt van een Vlaamse Voetbal-
liga, je volledig onder de controlebevoegdheid van die 
liga moet vallen. In dit geval is niets minder waar. De 
jeugdreeksen van eerste en tweede klasse zullen niets 
te maken hebben met die Vlaamse Voetballiga, maar 
alles met hun clubs uit eerste en tweede klasse, die hun 
unitaire structuur behouden. Ondertussen passeren die 
eerste- en tweedeklasse wel onrechtstreeks langs de 
Vlaamse kassa. 

Er is ook een contradictie wat de steun aan de voetbal-
stadions betreft, wat weliswaar – ik geef het toe – een 
afzonderlijk dossier is. De Vlaamse Regering gaat 
akkoord met een steun van 10 miljoen euro aan vier of 
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vijf grote voetbalstadions in Vlaanderen, maar de steun 
zal ten goede komen van clubs die geen deel uitmaken 
van de Vlaamse Voetballiga. U begrijpt dat ik dit nogal 
verwonderlijk vind. 

Mijnheer de minister, welke concrete maatregelen hebt u 
genomen om te komen tot een splitsing van de Belgische 
Voetbalbond, conform uw beleidsengagementen? Is er 
naar aanleiding van de uiteenzetting van professor De 
Knop voor de Profliga geen extra probleem gerezen met 
betrekking tot het uitvoerend comité en zijn toekomstige 
beslissingen? Heeft de Belgische Voetbalbond expliciet 
geëist dat de term ‘splitsing’ niet zou worden gebruikt? 
Zal in het voorliggende voorstel de Vlaamse Voetballiga 
zijn bevoegdheden volledig kunnen uitoefenen ten aan-
zien van bijvoorbeeld de jeugdploegen van de eerste en 
tweede klasse? Hoe plaatst u de steun voor vier of vijf 
voetbalstadions in Vlaanderen binnen de filosofie van een 
splitsing van de Belgische Voetbalbond? 

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord. 

De heer Johan Sauwens: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, collega’s, de feiten zijn gekend. Ik wil 
persoonlijk en namens mijn fractie in mijn vraag om 
uitleg een heel andere toon ontwikkelen dan de voor-
gaande interpellant. 

Wij zijn, als het nodig is, bijzonder kritisch ten aanzien 
van het beleid van de minister, maar ik vind dat hier een 
belangrijke stap is gezet in een proces dat al jaren loopt. 
De beslissing van het uitvoerend comité van de KBVB 
opent perspectieven om deze populaire Vlaamse sport 
effectief te kunnen ondersteunen van in de kleine wor-
teltjes van de grote boom, dat betekent tot in de kleinste 
dorpen en tot op de kleinste velden, waar de noden zeer 
hoog zijn. Het aantal vrijwilligers in de besturen neemt 
af. Er zijn grote infrastructurele noden. Het is belangrijk 
dat de KBVB eindelijk ja zegt tegen de uitgestoken hand 
van de Vlaamse overheid. 

Ik weet dat u, mijnheer de minister, in dit proces over 
eieren moet lopen. U weet dat wij, vanuit onze fractie, 
achter en voor de schermen volop hebben meegewerkt. 
Ik kan u ook zeggen dat wij ook de volgende maanden 
en jaren onze volle steun zullen blijven geven aan de 
stappen die u hebt gezet. Het is belangrijk dat de princi-
pes die in onze Vlaamse decreten zijn weergegeven 
behouden blijven en dat er inderdaad een splitsing is van 
boven tot onder. 

Wij hebben dat hier altijd gezegd: het jeugdbeleid zoals 
het wordt gevoerd in de Vlaamse clubs in eerste, tweede 
en derde afdeling is belangrijk omwille van de centrum-
functie. Er zijn op dit ogenblik al ploegen, zoals Virton, 
die in de nationale afdelingen spelen en die quasi totaal 
geen jeugdopleiding meer hebben. Zij begeven zich op 
de transfermarkt en beschouwen voetbal als een soort 

evenement. Zij huren als een soort reizend volkstheater 
acteurs in en nemen daarmee deel aan een competitie. 

Het is een moeilijke oefening. Het voetbal in Vlaande-
ren herbergt aan de ene kant een stuk sociale opvang, 
een basiswerk met duizenden vrijwilligers, en aan de 
andere kant zit men daar in een soort miljardenstroom. 
Het wordt steeds moeilijker om de grotere internationa-
le competities bij te benen. Het ene aan het andere 
koppelen is een bijzonder moeilijke oefening. 

Mijn vragen liggen voor de hand. Dit is geen verwijt, 
mijnheer de minister, maar wel een zorg. Wij weten dat 
u in uw enthousiaste voluntarisme soms over datums en 
over juridische beslommeringen heen stapt. Het is goed 
om in dit debat duidelijk te weten wat de terugslag is 
van de beslissing die door het uitvoerend comité van de 
KBVB is genomen. Die principiële beslissing moet nog 
worden bevestigd door de algemene vergadering. 

Mijnheer de minister, betekent “een akkoord bereikt 
over de oprichting van een Vlaamse Voetballiga” en 
“meewerken aan een eventuele hervorming van de 
KBVB” hetzelfde? 

Wanneer zal de Vlaamse Voetballiga een erkenning 
kunnen aanvragen in het kader van het decreet van 13 
juli 2001 met betrekking tot de sportfederaties? Vanaf 
wanneer kan de Vlaamse Voetballiga dan effectief 
subsidies ontvangen? 

Zullen de aan de KBVB beloofde kunstgrasvelden en 
stadions aangelegd en gebouwd worden in het kader 
van het decreet betreffende een inhaalbeweging in 
sportinfrastructuur, of komt er hiervoor een apart sub-
sidiekanaal? 

Hoe zal het jaarlijkse budget van 5,5 miljoen euro 
waarvan sprake in uw persbericht worden verdeeld 
over infrastructuur met stadions en kunstgrasvelden, 
jeugdopleiding, lokale voetbalclubs en de Vlaamse 
Voetballiga als sportfederatie? Hoeveel van dit budget 
wordt momenteel al uitbetaald aan de KBVB? 

De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het woord. 

De heer André Van Nieuwkerke: Mijnheer de minis-
ter, ik was blij verrast toen u ruim een week geleden 
verklaarde dat de Vlaamse Voetballiga een feit was. 
Het ging echter slechts om een intentieverklaring. 

De term splitsing is in dit geval niet zo goed gekozen. 
Mijnheer de minister, u hebt altijd formeel gesteld dat 
er een nationale competitie blijft en dat een aantal 
clubs typisch Belgisch zullen blijven. De clubs in eer-
ste en tweede klasse zullen blijven functioneren zoals 
nu ook reeds het geval is. De meerderheid in dit parle-
ment heeft er altijd voor geijverd dat de jeugdopleiding 
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kwalitatief zou worden ingevuld. Zo is er ondersteuning 
nodig voor een gepaste infrastructuur. 

Die splitsing zou vooral een regionalisering zijn van het 
jeugdbeleid. Dat biedt kansen om onder de Vlaamse 
vleugel het landschap binnen de sportfederaties te ratio-
naliseren. Er zijn immers nog veel amateurscompetities 
zoals minivoetbal en zaalvoetbal die onder verschillende 
federaties vallen. Dit zou een kans zijn om de doorstro-
ming, de samenwerking, de opleiding, de trainers enzo-
voort in één pool en één werking onder te brengen. 

Mijnheer de minister, is er een formeel principeakkoord 
over de splitsing van de KBVB, en tegen wanneer? Wel-
ke competities en bevoegdheden blijven nationaal? Welke 
competities en bevoegdheden worden regionaal? Welke 
en hoeveel middelen gaan naar de Vlaamse vleugel? Mo-
gen regionale en nationale bestuursfuncties gecumuleerd 
worden? Het lijkt me niet kies dat nationale functies kun-
nen worden gecumuleerd met regionale functies. 

De voorzitter: De heer Schoofs heeft het woord. 

De heer Hans Schoofs: Mijnheer de minister, ik sluit 
me aan bij deze vraag. De teneur van de verschillende 
uiteenzettingen is duidelijk. Het nieuws was zeer hoop-
vol, maar we stellen op het terrein vast dat het niet een-
voudig is om die splitsing effectief door te voeren. De 
vraag die wij maar ook de man in de straat zich stellen is 
of men een constructie aan het oprichten is louter om de 
subsidies binnen te halen. Het parlement moet daarop 
toezien. Mijnheer de minister, hoe zult u de controle 
daarop uitoefenen? We hebben de argumenten al ge-
hoord. Er is geen eigen Vlaamse competitie. Er is wel-
licht een subsidiestroom die zich enigszins in de grijze 
zone bevindt. Hoe zullen we kunnen controleren dat het 
Vlaams geld ook op Vlaams grondgebied en aan Vlaam-
se clubs wordt besteed? 

We moeten duidelijk toezien op de helderheid van de 
constructie die eventueel zou worden opgezet. Jeugd-
opleiding is een van de zaken waar we wellicht het meest 
in de geest van het subsidiereglement kunnen achter staan. 

Ik sluit me aan bij deze vraag, maar ik wil er ook op 
wijzen dat de controle wellicht de inzet van vele mensen 
en middelen zal vragen. Dat moet in redelijke verhou-
ding staan tot de geleverde subsidies. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Er is een belangrijke stap gezet 
in de richting van een principieel akkoord dat voor heel 
wat mensen als onmogelijk werd beschouwd. Het gaat 
om een essentiële stap, wat echter niet betekent dat we 
er al zijn. 

Het enige criterium dat voor mij volkomen van kracht zal 
zijn, is de naleving van het decreet op de sportfederaties. 

We zullen geen aanpassing doorvoeren om à la carte een 
voetballiga in te passen in een aangepast decreet. 

Op 28 juni heeft het uitvoerend comité van de KBVB 
zich unaniem principieel akkoord verklaard om mee te 
werken aan de hervorming van de KBVB conform het 
decreet van 13 juli 2007 betreffende de subsidiëring 
van de sportfederaties. Sommigen wensen deze gebeur-
tenis te minimaliseren, maar gezien de voorgeschiede-
nis van jarenlang immobilisme in dit dossier is dit een 
niet mis te verstaan engagement om mee te werken aan 
de oprichting van een autonome Vlaamse Voetballiga. 

Tijdens heel mijn beleidsperiode als minister van Sport 
heb ik mij ingezet om de KBVB tot een dergelijke 
verbintenis te bewegen. In mijn beleidsnota nam ik dit 
op als een operationele doelstelling die ik tijdens deze 
legislatuur wilde realiseren. Ik moet u in dit verband 
waarschijnlijk ook niet herinneren aan de motie die 
daarover in de plenaire zitting van 13 april 2005 over 
de partijgrenzen heen werd aangenomen. 

Ik heb steeds de dialoog met de KBVB in stand gehou-
den en regelmatig en intensief overleg gepleegd. Vorig 
jaar heb ik de KBVB een concreet plan van aanpak en 
timing gevraagd voor de herstructurering. We zijn nog 
een stap verder gegaan. We hebben in samenwerking 
met een extern advocatenbureau een voorstel in deze 
zin uitgewerkt. In april van dit jaar werden er verschil-
lende provinciale infovergaderingen georganiseerd om 
de voetbalclubs in te lichten over de plannen van de 
Vlaamse Regering met betrekking tot de herstructure-
ring van de KBVB. In al deze contacten en overleg-
momenten was de boodschap glashelder: indien er voor 
de begrotingsopmaak van 2009 geen ondubbelzinnig 
engagement op tafel ligt, gaan er vanaf 2010 geen 
Vlaamse middelen meer naar het voetbal. 

Hoewel de concrete oprichtingsmodaliteiten in ver-
schillende werkgroepen zullen worden onderzocht en 
uitgewerkt, is het uiteindelijke doel de creatie van een 
volledig autonome Vlaamse Voetballiga die voldoet 
aan de criteria uit het decreet op de sportfederaties. 
Deze Voetballiga zal, deels naar analogie van het Ne-
derlandse model, de sectie amateurvoetbal vanaf derde 
klasse en de jeugdafdelingen omvatten. Vanzelfspre-
kend moet deze structuur volheid van bevoegdheid 
genieten, ook ten aanzien van de jeugdploegen uit 
eerste en tweede klasse. Dit wordt mogelijk, aangezien 
de oprichting van een volledig onafhankelijke vzw 
beoogd wordt, met een eigen budget, eigen personeel, 
een eigen beleidsplan, eigen doelstellingen, eigen be-
slissingsbevoegdheid. 

Ik wil hierbij toch even een van de belangrijkste be-
weegredenen voor deze herstructurering in herinnering 
brengen, namelijk de verbetering van de kwaliteit  
van het jeugdvoetbal in Vlaanderen, zoals dat hier 
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trouwens ook door de heren Sauwens en Van Nieuwkerke 
werd benadrukt. Dat clubs uit eerste en tweede klasse, 
behorend tot de sectie betaald voetbal met beroepsspor-
ters, hier op termijn ook de vruchten van zullen plukken, 
is zonder meer duidelijk. 

Het dossier van de voetbalstadions heeft op zich niets te 
maken met de splitsing van de KBVB, aangezien het 
hier in de eerste plaats om economische dossiers gaat. 
Het is wel zo dat het bestaan van een eigen Vlaamse 
Voetballiga de voorwaarde is om te kunnen investeren 
in voetbalstadions. 

Het dossier van de voetbalstadions betreft de kapitaals-
participatie door de Vlaamse Gemeenschap in de realisa-
tie van voetbalinfrastructuur. Wel is het zo dat de 
Vlaamse Regering de aanpassing van de KBVB aan het 
decreet op de sportfederaties als conditio sine qua non 
heeft vooropgesteld alvorens er sprake kon zijn van het 
openen van een ondersteuningsdossier. Anders gezegd: 
de voetbalstadions waren een stok achter de deur om de 
KBVB tot actie te bewegen. 

Dat is in grote lijnen een antwoord op de interpellatie.  
Ik geef nu ook de andere antwoorden, die sluiten daar-
bij aan. 

De hervorming van de KBVB impliceert vanzelfsprekend 
de oprichting van een Vlaamse Voetballiga, een autono-
me structuur waarmee de Vlaamse Gemeenschap kan 
samenwerken. Het voorstel reikt een stappenplan aan dat 
als leidraad kan dienen voor deze herstructurering in 
overeenstemming met de criteria in het decreet van 13 juli 
2001 inzake de subsidiëring van de sportfederaties. 

Ik wens geen uitspraken te doen over de redenen waar-
om de KBVB zijn boodschap op zijn website zo en niet 
anders heeft geformuleerd. Dat laat ik voor rekening van 
de KBVB, die vanzelfsprekend volledige appreciatiebe-
voegdheid en -vrijheid heeft inzake zijn communicatie. 
Het mag evenwel duidelijk zijn, en dit is ook steeds zo 
naar de KBVB gecommuniceerd, dat het kader waaraan 
alle voorstellen tot concrete uitwerking moeten getoetst 
worden, het decreet van 13 juli 2001 is. 

In de feiten komt het inderdaad neer op een zekere graad 
van splitsing. Voor wie naar de werking kijkt, is het 
duidelijk dat de Vlaamse Liga totaal afgesplitst is van 
een andere, Franstalige liga. Al is het natuurlijk zo dat, 
net zoals bij sommige andere sportfederaties, er een 
overkoepelend orgaan blijft bestaan, met enige inhoud. 
Trouwens, alle sportfederaties hebben een overkoepe-
lend orgaan, al was het maar om de link met het interna-
tionale niveau, de nationale ploeg en de nationale com-
petitie te laten bestaan. 

De term ‘splitsing’ heeft in dit dossier echter min-
stens een bijklank gekregen. Voor sommigen is dat een 

negatieve bijklank, voor anderen een positieve bij-
klank. Op zich geeft dat niet de kern van de zaak weer. 
Het gaat er niet om iets kapot te maken, het gaat erom 
iets op te richten. Belangrijk is dat deze splitsing, her-
structurering, scheiding of scheiding van tafel en bed, 
of hoe je het ook wenst te noemen, zal resulteren in een 
autonome Vlaamse Voetballiga waarmee de Vlaamse 
Gemeenschap kan en zal samenwerken. De sectie be-
taald voetbal met beroepssporters, eerste en tweede 
klasse, blijft nationaal. De splitsing gaat dus in vanaf 
derde klasse. De clubs uit de lagere afdelingen zullen 
aansluiten bij de Vlaamse Voetballiga. Daarnaast ko-
men de jeugdafdelingen, ook die van eerste en tweede 
klasse, onder de bevoegdheid van deze liga. 

Eén bijkomende bedenking: strikt genomen heb je voor 
de oprichting van een Vlaamse Voetballiga geen toe-
stemming nodig van de KBVB. Alle clubs kunnen 
samen een voetballiga oprichten. Maar je zit natuurlijk 
wel in de interne werking met heel veel obstructiemo-
gelijkheid omdat het reglement ook intern op heel veel 
punten zal moeten worden aangepast. Het reglement 
van de KBVB zal op heel wat terreinen moeten worden 
aangepast. Het zal rekening moeten houden met het 
bestaan en de autonome werking van die Vlaamse 
Voetballiga. Daarom vinden we het belangrijk dat de 
KBVB formeel meewerkt. Het zou anders een Pyrrus-
overwinning kunnen worden. 

Artikel 5, ten eerste, van het decreet voorziet als erken-
ningsvoorwaarde dat de sportfederatie gedurende min-
stens één jaar werkzaam moet zijn, tenzij ze is ontstaan 
uit de splitsing van een nationaal gestructureerde sport-
federatie. Het was dus duidelijk de wil van de decreet-
gever om sportfederaties die voortvloeien uit een natio-
nale structuur onmiddellijk in aanmerking te laten ko-
men voor erkenning en subsidiëring zonder dat ze één 
jaar moeten werken. Dit is in casu manifest het geval. 
Vanaf 1 januari 2009, indien de beslissing genomen is in 
2008, kan deze subsidiëring dus mogelijk zijn. 

De op te richten Vlaamse Voetballiga vloeit voort uit 
een opsplitsing van de activiteiten van de KBVB. De 
KBVB heeft zich daarover principieel akkoord ver-
klaard. De opdrachten die voor subsidiëring in aan-
merking komen, overeenkomstig het decreet, zullen 
wat betreft de Vlaamse clubs uitsluitend tot het taken-
pakket van de Vlaamse Voetballiga moeten behoren. 

Met ‘splitsing van een nationaal gestructureerde sport-
federatie’ in de zin van artikel 5, ten eerste, van het 
decreet, wordt overigens niet zozeer gedoeld op een 
splitsing in de strikt juridische zin van het woord, 
waarbij de gesplitste entiteit verdwijnt en vervangen 
wordt door nieuwe entiteiten, maar op een splitsing van 
de activiteiten op gemeenschapsniveau. Ook andere 
nationale sportfederaties zijn verder als nationale koe-
pel blijven bestaan na de splitsing en de oprichting van 
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een Vlaamse en een Franstalige vleugel. Het uitvoe-
ringsbesluit bepaalt weliswaar dat, om al voor het vol-
gende jaar in aanmerking te komen voor erkenning en 
subsidiëring, de sportfederatie haar aanvraag moet in-
dienen voor 1 september. Vorige week vrijdag werd dit 
verdaagd naar 1 december. Dat gebeurde na een vraag 
van de heer Sauwens. 

De modaliteiten en concrete uitwerking worden door 
verschillende werkgroepen onder de loep genomen. 
Maar laat het duidelijk zijn dat, in antwoord op een van 
de schriftelijke vragen van de heer Kris Van Dijck inza-
ke de Brusselse voetbalclubs, het niet de bedoeling is dat 
een situatie wordt gecreëerd waarbij voetbalclubs gaan 
‘subsidie-shoppen’ bij verschillende gemeenschappen. 

Wat betreft het cumuleren van bestuursfuncties: de 
grondwettelijk voorziene vrijheid van vereniging geldt 
en blijft gelden. Wij hebben dat juridisch laten nakijken. 
Iedere vereniging kan vrij beslissen wie al dan niet als 
orgaan van de vereniging wordt verkozen. Dit geldt ook 
voor de KBVB en zonder enige twijfel ook voor de op te 
richten Vlaamse Voetballiga. Dat wil niet zeggen dat er 
ook maar enige aantasting van de autonomie kan zijn. 

Het gegeven dat een persoon tegelijk zetelt in verschil-
lende raden van bestuur is bijgevolg niet vreemd. Het is 
dus perfect mogelijk dat een en dezelfde persoon zetelt 
in de organen van de KBVB en van de op te richten 
Vlaamse Voetballiga. Uiteraard moet de Vlaamse vleu-
gel over een volledige autonomie beschikken. 

Het budget waarvan sprake wordt als volgt verdeeld: 
ongeveer 1.580.000 euro gaat rechtstreeks naar de 
Vlaamse voetbalclubs via de beleidssubsidies en impuls-
subsidies waarin is voorzien in het decreet lokaal Sport 
voor Allen-beleid. Een budget van 1.320.000 euro komt 
ten goede aan de voetbalclubs in de vorm van de be-
schikbaarheidsvergoeding voor de kunstgrasvelden. 
2.500.000 euro staat ter beschikking van de op te richten 
Vlaamse voetbalvleugel via het decreet van 13 juli 2001 
betreffende de subsidiëring van de sportfederaties. 

Voor alle duidelijkheid: van deze bedragen wordt van-
daag niets uitbetaald aan de KBVB. Dat zal ook niet 
gebeuren na de oprichting van de Vlaamse Liga. 

Het is wel zo dat zodra die Vlaamse Liga bestaat, het 
mogelijk zal zijn voor de Vlaamse Liga om een beroep 
te doen op eventuele middelen waarin voor topsport is 
voorzien. Ik heb die niet in het cijfer opgenomen, maar 
het lijkt me niet onlogisch dat daar mogelijkheden zijn. 
De cijfers hier houden ook geen rekening met de even-
tuele projecten die zij kunnen indienen. 

De kunstgrasvelden passen inderdaad in het decreet 
betreffende een inhaalbeweging inzake sportinfrastruc-
tuur. De voetbalstadions maken het voorwerp uit van 

afzonderlijke besprekingen in de schoot van de Vlaam-
se Regering. Zodra hierover concrete afspraken zijn 
gemaakt, zal het Vlaams Parlement erbij betrokken en 
ingelicht worden. Zoals gezegd: verschillende werk-
groepen nemen de verdere uitwerking op zich. Om te 
waarborgen dat het werk degelijk gebeurt, wil ik niet 
schermen met concrete termijnen of deadlines. Ik heb 
ze natuurlijk wel gegeven, want ik heb gezegd dat het 
dit jaar moet gebeuren. Ik zal erover waken dat er bin-
nen een aanvaardbare periode vooruitgang wordt ge-
boekt. Sowieso zal een strak schema moeten worden 
aangehouden als tegen januari volgend jaar een auto-
nome Vlaamse Voetballiga operationeel moet zijn. 

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen afzonderlijke 
kredieten opgenomen. Deze kredieten zijn supplemen-
tair opgenomen in de decreten, zodat anderen geen 
nadeel ondervinden, maar ook opdat deze middelen, 
indien er geen Liga zou zijn op 31 december 2008, de 
sport ten goede zouden blijven komen. Dat kan omdat 
ze in de decreten zijn opgenomen en dus alleen maar 
vrijkomen indien men zich aan de decreten confor-
meert. Deze middelen zouden dan niet per definitie 
naar het voetbal gaan. 

Ik denk dat ik ongeveer op alles heb geantwoord. Een 
deel van de concrete invulling moet nu verder via  
overleg en werkgroepen worden gefinaliseerd in een 
concreet totaalplan en akkoord. 

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord. 

De heer Johan Deckmyn: Mijnheer de minister, u 
zegt dat er een belangrijke stap is gezet. Er is inderdaad 
een stapje gezet, maar u klinkt toch al veel voorzichti-
ger dan in het interview van 29 of 30 juni. 

Minister Bert Anciaux: Mijnheer Deckmyn, geloof 
me: in dit dossier ben ik steeds bijzonder voorzichtig. 

De heer Johan Deckmyn: Ja, maar u hebt uw uit-
spraak in de krant tegengesproken. Daar hebt u gezegd 
dat er een akkoord is over een Vlaamse Voetballiga. U 
zegt daar ook: “Dit dossier sleept al vijftien jaar aan. 
Eindelijk hebben we de KBVB ertoe kunnen bewegen 
akkoord te gaan.” 

Minister Bert Anciaux: U moet verder lezen. Dan 
staat er dat de KBVB nu heel wat werk moet verrich-
ten, dat er werkgroepen komen. Dat staat er ook alle-
maal in. 

De heer Johan Deckmyn: Ja, mijnheer de minister, 
maar daar staat ook de commentaar van de bondsver-
antwoordelijke. Ook die commentaar heb ik met  
heel veel aandacht gelezen. Uw communicatie was  
dat er een akkoord was voor de oprichting van een 
Vlaamse Voetballiga – quod non. U stelt dat er een  
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ondubbelzinnig engagement moet zijn voor de begro-
tingsopmaak 2009. Dat engagement is er, volgens mij, 
nu zeker nog niet. Ik neem toch aan dat u dit beseft. 
Lees er de reacties van die bondsverantwoordelijke op 
na. Ik heb ze daarnet geciteerd. 

Lees ook de webstek van de Voetbalbond waarnaar hier 
zo-even werd verwezen. Ik lees het nog even voor: “Het 
uitvoerend comité van de KBVB neemt bij deze de princi-
pebeslissing om mee te werken aan de eventuele” – ‘even-
tuele’ staat in vet en is onderstreept – “hervorming van de 
KBVB met als doel erkenning en de zekere” – daar zijn ze 
wél al zeker van: ‘zeker’ staat ook in vet en is ook onder-
streept – “subsidiëring van clubs en federaties vanuit de 
gemeenschappen en de regio’s mogelijk te maken.” 

Minister Bert Anciaux: Om geen misverstanden te laten 
ontstaan over die deadline, laat het heel duidelijk zijn: in 
mijn voorstel rond de begrotingsopmaak 2009 zullen er 
nominatim geen andere specifieke middelen worden gere-
serveerd dan de middelen die zijn opgenomen in de  
decreten. Dat wil zeggen dat indien men niet voldoet aan 
de decreten men geen euro krijgt, en dat men dit wel zal 
krijgen indien men voldoet aan de decreten. 

De heer Johan Deckmyn: Dank u voor deze aanvulling. 

We hebben de communicatie van u gekregen die, we 
zeiden het al, nogal voluntaristisch en vrij ferm was. Ik 
neem u dat niet kwalijk, maar communicatie is commu-
nicatie. U zit met twee partijen aan tafel. Er is, zo com-
municeert u, blijkbaar een akkoord. Maar de Voetbal-
bond brengt een heel ander verhaal. U laat dat voor re-
kening van de KBVB, maar neem mij niet kwalijk, 
mijnheer de minister: het is wel uw gesprekspartner. We 
kunnen veel parallellen trekken met andere gespreks-
partners die andere verhalen vertellen, maar dit lijkt mij 
toch niet echt een goede verstandhouding. Ik dacht dat 
uw communicatie duidelijk was, maar ik zie dat de 
communicatie van de Voetbalbond ook vrij duidelijk is. 
Duidelijk in de onduidelijkheid, welteverstaan. 

De heer Sauwens zei daarnet al dat mijn toon kritischer 
is dan de zijne. Dat betekent niet dat mijn wens tot split-
sing van de Voetbalbond niet minder groot is. Ik consta-
teer wat ik constateer. Dat ik daar als lid van een opposi-
tiepartij vrij kritisch mee omga, is logisch. Maar ik heb 
er wel begrip voor dat de heer Sauwens, als lid van de 
meerderheid, op een iets voorzichtigere manier met dit 
dossier omspringt. 

Mijnheer de minister, ik vond uw uitspraak, dat de 
Voetbalbond niet nodig is om een Vlaamse Voetballiga 
op te richten, zeer interessant. Zeer terecht vulde u dat 
aan met de zinsnede dat dit niet wenselijk zou zijn  
aangezien er op die manier heel veel obstructiemoge-
lijkheden zouden ontstaan. Daarom zou het niet aange-
wezen zijn om los van de Voetbalbond een akkoord te 

verwezenlijken. Maar ook in dit – tussen aanhalings-
tekens – ‘voorwaardelijk’ akkoord zit dit ingebakken. 
Ik verwees daarnet naar de jeugdreeksen van de eerste- 
en tweedeklasseclubs, die nu twee bazen zouden heb-
ben. Bij toetreding tot de Vlaamse Voetballiga zijn ze 
schatplichtig, letterlijk en figuurlijk, aan die Vlaamse 
Voetballiga. Dat is op zich al een belangrijk gegeven. 
Maar het gaat wel om de jeugdreeksen van unitaire 
eerste- en tweedeklasseclubs. Je zou het kunnen verge-
lijken met kinderen van gescheiden ouders. Dit is een 
heel vreemde constructie aan het worden. 

Mijnheer de minister, ik verwees daarnet naar de heibel 
binnen de Profliga naar aanleiding van een uiteenzet-
ting van professor De Knop namens uzelf over dit 
gegeven. Wat daar is gebeurd, is niet onbelangrijk. In 
de marge van deze discussie, zo is mij ter ore geko-
men, hebben de Waalse clubs gedreigd om in de toe-
komst, ook via het uitvoerend comité, niet de zaak te 
boycotten maar toch om zich te onthouden. 

Ik heb het daarnet al gehad over die heibel, maar ik heb 
daarover van u geen feedback gekregen. Ik begrijp dat 
ze zich in de toekomst zeer kritisch zullen opstellen met 
betrekking tot dit dossier. Dat belooft. We hebben on-
dertussen al een grote ervaring met Waalse gespreks-
partners die zich in dossiers terughoudend opstellen. 

Ik heb de indruk, mijnheer de minister, dat de term 
‘splitsing’ niet wordt gebruikt omdat het hier inderdaad 
niet gaat om een echte splitsing. Ik bedoel dit zowel op 
semantisch als op structureel vlak. Ik zal met bijzonde-
re aandacht dit dossier verder opvolgen. Ik wil u alvast 
nu al aankondigen dat ik dienaangaande een met rede-
nen omklede motie zal indienen. 

De voorzitter: De heer Sauwens heeft het woord. 

De heer Johan Sauwens: Mijnheer Deckmyn, nu wordt 
er eens een positieve stap gezet, en u blijft zagen en 
klagen. Ik begrijp dat absoluut niet. De reactie van de 
Waalse minister was trouwens ook heel opvallend. Hij 
zei dat ze dat al jaren doen. Het is geweten dat zij op een 
oneigenlijke manier al jaren steun verlenen hoewel het 
juridisch-decretaal niet eens kan. Maar goed, dat is hun 
zaak. Dat is een gevolg van de autonomie. 

Wij staan nu op het punt dat er beweging in de zaak is 
gekomen. Onze fractie heeft daar volop aan meege-
werkt. Het op gang komen van de tanker vergt het 
meeste energie. De tanker is nu stilaan in beweging aan 
het komen. Ik maak me geen illusies: er zullen in alle 
mogelijke gremia en kranten nog artikels en persmede-
delingen verschijnen. Maar ik wil echt positief zijn. 
Wij willen als fractie steun toezeggen aan diegenen 
binnen de KBVB die beseffen dat het nodig is en dat 
de uitgestoken hand van de overheid moet worden 
gegrepen om ervoor te zorgen dat het voetbal in België 
de nieuwe start krijgt die het dringend nodig heeft. 
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Het is toch duidelijk dat onze internationale prestaties 
enorm terugvallen – nu is het de sportliefhebber in mij 
die spreekt. Wij moeten betreuren dat er een snel-
Belgwet is om mensen te kunnen inhuren en in onze 
nationale ploeg op te stellen. Dat is de realiteit. Maar dat 
is toch niet wat wij wensen. Wij moeten iets doen aan de 
kwaliteit van de jeugdopleiding. 

Iedereen die met zijn beide voeten in het maatschappe-
lijke leven staat, ziet hoe moeilijk de vrijwilligers het 
vandaag hebben. Het renoveren van de verouderde voet-
balinfrastructuur, van de kleinste dorpen tot de grote 
steden, is een algemene zorg. Wij willen daaraan mee-
helpen, niet zozeer om de bestuursleden van de KBVB 
te ondersteunen, maar wel omdat wij beseffen dat voet-
bal als groepssport een enorm maatschappelijk kapitaal 
in zich draagt. Wij willen dat niet verloren laten gaan. 

Wij moeten niet constant commentaar geven op persme-
dedelingen her en der. Wij moeten ervoor zorgen dat er 
degelijke decreten zijn. Wij moeten desnoods de decre-
ten aanpassen. In die zin vind ik de uitspraak van de 
minister belangrijk. Het is niet zijn intentie, en ook niet 
de onze, om het decreet te veranderen. Dat is een heel 
belangrijke stap. Dat betekent dat wij ten opzichte van 
de andere federaties met opgeheven hoofd kunnen 
voortgaan. Wij moeten nu geen bochtenwerk maken. 

De opdeling die nu gebeurt, is strikt genomen een zaak 
van de KBVB zelf. We leven in een vrij land, en er is 
dus vrijheid van vereniging. De wijze waarop de vereni-
ging zich reorganiseert, is een zaak van de vereniging 
zelf. Daar moeten wij strikt genomen niet in tussen-
komen, wij moeten alleen controleren of het conform is 
met het decreet. De vraag naar de verschillende deelter-
reinen – jeugdbeleid, enzovoort – is: laat de principieel 
genomen beslissing de mogelijkheid toe om lokaal te 
ondersteunen op het vlak van de jeugdopleiding en op 
het vlak van de infrastructuur? Dat is onze zorg. 

Dat is de enige bijkomende vraag die ik wil stellen. 
Mijnheer de minister, wij zullen in een motie uw beleid 
ter zake ondersteunen. Ik kondig dus een motie aan 
namens de meerderheid. Zorg ervoor, mijnheer de mi-
nister, dat er budgettair voldoende ruimte is opdat deze 
grote vis niet plots de vijver komt binnenzwemmen ten 
koste van de andere federaties, die zich al jaren en soms 
met heel kleine administraties en met veel minder man-
kracht dan de KBVB moeten conformeren. 

De voorzitter: De heer Van Nieuwkerke heeft het 
woord. 

De heer André Van Nieuwkerke: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega’s, de heer Deckmyn 
van het Vlaams Belang zal pas gelukkig en tevreden zijn 
als er werkelijk een volledige splitsing zal zijn, met een 
‘Vlaamsche’ voetbalcompetitie, terwijl we nu al met ons 

Belgisch voetbal in een sukkelstraatje zijn verzeild 
geraakt. Ik ben voorstander van een ruimere competi-
tie, een Belgisch-Nederlandse competitie bijvoorbeeld, 
om de kwaliteit en de prestaties omhoog te stuwen. 

De man en de vrouw in de straat die bekommerd zijn 
om het Belgisch voetbal wijzen ook spontaan naar een 
gebrek aan een degelijke jeugdopleiding en infrastruc-
tuur. Wat dat betreft, kan Vlaanderen die Vlaamse 
Voetballiga zeker en vast stimuleren. Dat heeft ook 
gevolgen voor een topsportschool zoals die in Brugge. 
Die school betaalt uit eigen middelen enorm veel voor 
de sporttak voetbal omdat die federatie niet erkend is. 
Dat komt er ook nog eens bij. Het gaat dus om on-
eigenlijke middelen, die voor andere zaken zouden 
kunnen worden gebruikt. 

Pragmatisch gezien hebben we een belangrijke stap 
vooruit gezet. We moeten die ten volle ondersteunen. 

Ik las in de krant dat als er een Belgische competitie 
blijft bestaan, Anderlecht zou moeten kiezen tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Dat begrijp ik niet goed. 

Minister Bert Anciaux: In de veronderstelling dat 
Anderlecht een dossier zou indienen voor het stadion 
en aan de Vlaamse overheid zou vragen om daarin te 
investeren, is het vanzelfsprekend dat alle organisaties 
van die club en van de jeugdwerking moeten aansluiten 
bij die Vlaamse liga. Dit staat los van de competitie. 
Het decreet spreekt zich niet uit over een opsplitsing 
van de competitie. Dat gebeurt voor geen enkele sport-
beoefening. Ik ga er ook niet van uit dat die nationale 
competitie wordt opgesplitst. Anderlecht moet dan ook 
geen keuze maken. 

Als in Brussel wordt gezegd dat er een keuze moet 
worden gemaakt voor de Vlaamse Gemeenschap, dan 
denkt men in Brussel dat men moet verhuizen naar de 
Vlaamse Gemeenschap. Men vergeet nogal eens dat 
Brussel ook tot die Vlaamse Gemeenschap behoort. 

De voorzitter: De heer Schoofs heeft het woord. 

De heer Hans Schoofs: Mijnheer de minister, uw ver-
klaring is beginselvast. U verwijst naar de Vlaamse 
decreetgeving die onverminderd moet worden toege-
past, ook bij de splitsing van de Belgische Voetbal-
bond. Ik juich dat toe. 

Wij steunen u in dit dossier. Via een motie willen wij 
een constructieve bijdrage leveren en de waakhondfunc-
tie van het parlement nog eens extra in de verf zetten. Er 
zijn al een aantal pijnpunten aangehaald waarover we 
waakzaam moeten zijn. Ik heb het dan onder meer over 
de verdeling van de middelen. De 2,5 miljoen euro die 
naar de liga moet gaan, is een aanzienlijk bedrag. Het 
kan niet dat op de bestaande bond persoon X op de  
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payroll van de Belgische Voetbalbond blijft, en dat per-
soon Y op de payroll van de Vlaamse liga komt. Ik ver-
wijs in dat verband naar het advies van de Vlaamse Sport-
raad. Daarin staat dat het perfect mogelijk is dat bonden 
splitsen en een nationale koepel behouden. De nationale 
koepel dient voornamelijk om aan internationale verplich-
tingen te voldoen. Eigenlijk moeten we dus naar een uit-
holling – en ik verontschuldig me voor de negatieve con-
notatie van dat woord – van de Belgische Voetbalbond 
om het lichaam van die liga voldoende zeggingskracht  
en bestaansrecht te geven. Daar ligt de opdracht bij de 
uitvoering van het decreet. 

Ik heb begrepen dat er nog een aantal problemen han-
gende zijn. De vraag is of de Brusselse clubs louter 
zullen confirmeren op basis van de vette vis die voorligt. 
En wat dan met de tweedeklasseclubs? Dat zijn proble-
men die we hopelijk tijdens de volgende maanden kun-
nen aanpakken. Ik ben hoopvol gestemd. 

De voorzitter: De heer Van Dijck heeft het woord. 

De heer Kris Van Dijck: Ik verontschuldig me dat ik 
niet kon deelnemen aan deze belangrijke vergadering, 
maar ik moest een aantal principes in dit land gaan uit-
leggen aan de Cocof. 

Mijnheer de minister, ik heb uw antwoord en de vragen 
van de collega’s overlopen. Ik kan me daar in grote 
lijnen achter scharen. Onlangs heb ik nog verklaard dat 
voor ons het decreet op de sportfederaties de parameter 
bij uitstek is. 

Ik krijg echter negatieve signalen van de sportfederaties. 
Zij zijn bevreesd dat de koek door meer actoren zal 
moeten worden gedeeld. Wij moeten dan ook voor de 
andere federaties onze verantwoordelijkheid nemen. 
Destijds stond ook in de resolutie dat het oprichten van 
een Vlaamse voetballiga niet ten koste mag gaan van de 
andere sportfederaties. Ik wil dan ook met aandrang 
vragen dat daar rekening mee wordt gehouden. 

Wat de heer Sauwens heeft gezegd, is inderdaad de 
essentie. Als de tanker vertrokken is, is die nog heel 
moeilijk te stoppen. We komen dan in een bepaalde 
dynamiek terecht. 

Een aantal collega’s hebben verwezen naar de webstek 
van de KBVB. Daarin staan een aantal woorden nogal 
uitdrukkelijk en in vet onderlijnd. Dat is natuurlijk de 
verantwoordelijkheid van de bond. We zijn goed op 
weg, maar we zijn er nog niet helemaal. We moeten wel 
kordaat blijven optreden. 

De voorzitter: Minister Anciaux heeft het woord. 

Minister Bert Anciaux: Naar aanleiding van de zoge-
naamde heibel binnen de profliga hebben alle Franstalige 

clubs uit die liga zich voorgenomen om contact op te 
nemen met minister Daerden om een inbreng vanuit de 
Franse Gemeenschap te eisen voor de Franstalige 
clubs. Ik juich dat toe. 

Het is heel duidelijk dat de erkenning van een Vlaamse 
voetballiga ook budgettaire gevolgen heeft. Ik zal daar 
rekening mee houden bij de opmaak van de begroting 
2009. Ik engageer me dat dit niet gebeurt ten koste van 
de andere federaties. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter: Door de heer Deckmyn, en door de 
heren Sauwens, Van Dijck, Van Nieuwkerke en 
Schoofs 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. 
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