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Dames en heren, 

 

Op woensdag 12 juli 2017 was de heer Philippe Muyters, Vlaams minister bevoegd voor 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, te gast in de Samenwerkingscommissie van de VGC-

raadsleden en de Vlaamse volksvertegenwoordigers gekozen in het Brussels hoofdstedelijk 

gewest.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (VGC) en de heer Joris Poschet (Vlaams Parlement) worden 

aangeduid als verslaggever. 

 

1. Inleiding door Raadsvoorzitter Carla Dejonghe 

 

Voorzitter Carla Dejonghe verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder de heer Philippe 

Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie, en Sport die een toelichting zal 

geven over het sportbeleid voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. 

 

Sportbeleid is overal een uitdaging en nergens een prioriteit, stelt voorzitter Carla Dejonghe. 

In een gewest zoals Brussel zou het dat echter wel moeten zijn. Er wordt daarbij altijd 

verwezen naar de jonge Brusselse bevolking, maar sportbeleid moet natuurlijk gericht zijn op 

alle leeftijdscategorieën.  

 

Voor de jongste Brusselaars is sport meer dan alleen maar bewegen. Het is een manier van 

leven, een manier om zich in een bepaalde richting te ontwikkelen, sportief, maar gelijktijdig 

ook sociaal en economisch. De overheid moet sport in een stedelijke context gebruiken om 

jongeren een kader te geven. De Raadsvoorzitter denkt voor de Vlaamse sportinspanningen in 

Brussel op dat vlak nog een weg af te leggen hebben. 

 

Investeren in sport in Brussel brengt een zeer goede “return on investment” met zich mee. 

Voor de gewone sporter in eerste instantie, maar ook voor de topsport. En die zorgt er dan 

weer voor dat meer mensen aan het bewegen gaan. Die beweging moet men letterlijk en 

figuurlijk ondersteunen. Want net door die jonge bevolking, wemelt het hier in Brussel van 

het sporttalent. Dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis; de grootste Belgische sportman 

aller tijden was per slot van rekening een Brusselaar.  

 

Maar ook vandaag ziet men dat het sporttalent internationaal niveau heeft. Kijk maar naar de 

Borlées, of naar de hockeyspelers die zilver in Rio haalden; 6 van de 16 spelers spelen hier in 

Brussel en vormden een voortreffelijke eenheid met spelers uit Waterloo en Antwerpen. Voor 

de Rode Duivels geldt net hetzelfde. Ook judoka Dirk Van Tichelt passeerde via Brussel; hij 

haalde zijn diploma Lichamelijke Opvoeding aan de VUB. Zij vormen de top van een 

piramide die, wat ons betreft, alleen maar breder moet worden.  

 

De spreker hoopt dat Vlaanderen daarin een belangrijke partner wil blijven. De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie wil daar in elk geval in goede partnership met Vlaanderen mee voor 

zorgen. 

 

Er zijn heel wat uitdagingen in de Brusselse sportwereld. Infrastructuur is daar eentje van.  

 

Maar afgezien van de infrastructuur is er natuurlijk ook de toegankelijkheid van sport voor 

allen. De minister is daar mee bezig en hij weet dat dit een topprioriteit is. 

Tenslotte is er nog een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien als het over sport gaat. 
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Dat is de enorme erfgoedwaarde van sport: de belangrijkste sportfederaties van het land 

bevinden zich in Brussel en hebben tonnen archiefmaterialen die veel vertellen over de 

geschiedenis van de sport in het algemeen, maar ook van ons land. Daar kan meer mee gedaan 

worden. 

 

 

2. Toelichting door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister bevoegd voor Werk, 

Economie, Innovatie en Sport 

 

De passage in de tekst van de voorzitter “Sportbeleid is overal een uitdaging en nergens een 

prioriteit” wordt weerlegd door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister bevoegd voor 

Werk, Economie, Innovatie en Sport. 

 

Commissievoorzitter Carla Dejonghe had deze reactie ook wel verwacht. (Glimlachjes) 

 

De toelichting van Vlaams minister Philippe Muyters is opgesplitst in 2 onderdelen: het 

sportbeleid en de toepassing in Brussel, en het sportinfrastructuurbeleid en de toepassing in 

Brussel. 

 

1. Het sportbeleid en de toepassing in Brussel  

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de partner voor het Vlaamse sportbeleid in Brussel 

via het Decreet Lokaal Sportbeleid. Dit is vanzelfsprekend, want op deze manier is er meer 

oog voor de specifieke noden in de Brusselse context. 

 

Om ervoor te zorgen dat de VGC het sportbeleid mee kan invullen wordt voor 2017 een 

subsidie voorzien van 758.000 euro. Via het Decreet Lokaal Sportbeleid zijn de middelen 

gekoppeld aan 4 beleidsprioriteiten: 

 

- Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen (subsidies): voor 

25% van de middelen, 

- Stimuleren van professionalisering bij sportverenigingen: voor 35% van de middelen, 

- Activeringsbeleid tot levenslang sporten en bewegen via een anders georganiseerd en 

laagdrempelig aanbod, 

- Inzetten op participatie van kansengroepen via transversale samenwerking. 

 

Er wordt aan de VGC gevraagd dat zij minstens 30% financiering bovenop legt. Deze 30% 

mag vrij over de 4 beleidsprioriteiten worden ingezet. 

 

Daarnaast wordt de VCG betrokken bij het Vlaams sportbeleid via diverse werkgroepen zoals 

bv. de Vlaamse Sportraad, beoordelingscommissies, enz. 

 

Het Decreet tewerkstelling in de sport voorziet subsidies voor gediplomeerde sportlesgevers. 

Vroeger kreeg de VGC subsidies voor het ter beschikking stellen van een pool van 

gediplomeerde lesgevers. Vanaf 1 januari 2016 werd dit opgenomen door Sportwerk 

Vlaanderen, dat 80.000 euro specifiek voor Brussel uittrekt. Hierover zijn goede afspraken 

gemaakt. De VGC maakt tevens deel uit van de raad van bestuur van Sportwerk Vlaanderen. 

 

Sport Vlaanderen, het vroegere BLOSO, werkt samen met de VGC voor sportpromotie in 

Brussel zoals bv. voor Ket2Sport, Stadskriebels, Zomer Sportpromotie toer (Koekelberg), …  
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De VGC wordt eveneens betrokken bij de Brede School vanuit Vlaanderen. Er zijn 2 

naschoolse sportinitiatieven: Sportsnack voor jongeren uit het basisonderwijs en de SNS-pas 

(Sport na school-pas) die gericht is op leerlingen uit het secundair onderwijs. De bedoeling is 

jongeren te laten proeven van verschillende sporten. Specifiek voor Brussel zijn er twee 

Follo-leerkrachten. Dit zijn leerkrachten die halftijds vrijgesteld zijn om de 2 instrumenten 

(Sportsnack en de SNS-pas) te promoten binnen de Brusselse scholen. 

 

Ten derde zijn er de natuur-gebonden sporten zoals de loopomloop in Jette, Fit-o-meter op de 

VUB-campus en de organisatie van een lessenreeks ‘Start to Mountainbike’.  

 

Ten slotte is er de financiële ondersteuning aan 6 initiatieven voor senioren ‘Brussel 

Beweegt’. Dit is een gezamenlijk initiatief van het Brussels Ouderplatform (BOP) en VGC. 

 

Andere initiatieven waarbij Brussel rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is: 

 

- Wetenschappelijk onderzoek: meer dan 1/3
de

 van het budget Steunpunt sport gaat naar de 

VUB. 

 

- Het onderzoek ‘semi-agorale arbeid’ en het valorisatietraject ‘competentieontwikkeling van 

kwetsbare jongeren in de sport’ werd toegewezen aan de VUB. 

 

- The Vertical Club: klimsport inzetten als hefboom tot opleiding en werk bij jongeren met 

focus op vluchtelingen. Focus op Brussel. 

 

- De Rode Antraciet wordt ondersteund voor het organiseren van sport in de Vlaamse en 

Brusselse gevangenissen; 

 

- Belgian Homeless Cup: Ondersteuning vanuit sport en welzijn - hebben een Brusselse 

competitie: BXLR Cup met 15 teams.  

 

2. Het sportinfrastructuurbeleid in Brussel. 

 

In het verleden waren er al verschillende initiatieven om het tekort aan sportinfrastructuur 

weg te werken. Deze legislatuur werden er 2 oproepen gelanceerd voor de renovatie of bouw 

van zwembaden. De meeste zwembaden dateren van de jaren 70 en zijn echt aan vernieuwing 

toe. Deze oproepen werden gelanceerd. 

Zowel in 2015 als 2016 werd hiervoor 10 miljoen euro vrijgemaakt. De initiatieven moeten 

altijd bottum-up komen.  

Voor geen van beide oproepen diende de VGC een subsidieaanvraag in. 

 

Samen met Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft de spreker initiatieven 

genomen inzake schoolsportinfrastructuur. In veel scholen wordt de schoolsportinfrastructuur 

enkel tijdens de schooluren benut. De schoolsportinfrastructuur staat leeg na de schooluren en 

tijdens de vakantie. Samen met Vlaams minister Crevits werd in 2016 een budget voorzien 

van 4 miljoen euro. Op de oproep hebben 159 scholen gereageerd. 53 scholen werden 

geselecteerd waarvan 3 Brusselse. 9 Brusselse scholen hadden een aanvraag ingediend. 

 

In het Vlaams Regeerakkoord werd ook de opmaak van een Globaal Sportinfrastructuurplan 

Vlaanderen opgenomen. Het Globaal Sportinfrastructuurplan is een lange termijnvisie 

waarmee men gericht kan investeren in sportinfrastructuur. Vanaf het begin werd Brussel als 
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een afzonderlijk thema beschouwd. Voor de opmaak van een Globaal Sportinfrastructuurplan 

Vlaanderen werden veel voorbereidingen getroffen. Er was een Behoefteonderzoek 

Sportinfrastructuur Vlaanderen, uitgevoerd door de KUL en WES. Voor Brussel werd een 

nota overgemaakt en was er een interview met de VGC door WES en de KUL. Tenslotte was 

er een overleg tussen het kabinet Sport, de VGC en Sport Vlaanderen. Het Globaal 

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 

oktober 2016 en vertaald naar een nieuw decreet ter ondersteuning van bovenlokale 

sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. 

 

In het nieuw decreet ter ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur werd vastgelegd 

dat er jaarlijks 5 miljoen euro subsidies kunnen worden toegekend aan bovenlokale 

sportinfrastructuur. Om een goede start te maken, werd in 2017 eenmalig 30 miljoen euro 

extra beschikbaar gesteld, bovenop het recurrente bedrag van 5 miljoen euro. Voor 2017 zijn 

dus 35 miljoen euro aan middelen beschikbaar. 

 

Vanaf 2018 is het jaarlijks indienmoment van de aanvragen 31 maart, maar voor 2017 is dit 30 

september (overgangsmaatregel). De beslissingen zullen genomen worden voor het einde van 

het jaar. De minister wil alles zo objectief mogelijk laten beoordelen. Alle ingediende dossiers 

worden in eerste instantie door Sport Vlaanderen onderzocht op ontvankelijkheid (tijdig 

ingediend, aanvraag volledig,…). 

Vervolgens wordt nagegaan of het project aan alle voorwaarden voldoet: de 

sportinfrastructuur moet om te beginnen “voldoende bovenlokaal” zijn. Dat wordt bepaald 

a.d.h.v. een model uit de behoeftenstudie van WES en KU Leuven. Het model houdt rekening 

met o.a. uniciteit (hoe uniek is die infrastructuur?), clustering (hoeveel infrastructuren en 

hoeveel verschillende types infrastructuren zijn er op die site?), het ruimtebeslag en de 

verplaatsingsbereidheid van de sporter (afstand tussen woonplaats en waar hij sport of wil 

sporten). 

 

Daarnaast moet de sportinfrastructuur ook voldoen aan 9 minimale eisen waaronder 

voldoende duurzaam, stedenbouwkundig haalbaar, minimale investeringswaarde van 500.000 

euro enzovoort. 

 

Wanneer een project aan al deze minimale vereisten voldoen, wordt het inhoudelijk 

beoordeeld door een beoordelingscommissie bovenlokale sportinfrastructuur. De 

beoordelingscommissie beoordeelt en rangschikt de projecten op basis van 5 

beoordelingscriteria: 

- reële behoefte, 

- bereik, 

- samenwerking bij realisatie of uitbating, 

- integrale toegankelijkheid, 

- innovatie. 

 

De minister wil de geselecteerde projecten voor 30% subsidiëren met een plafondbedrag van 

1,25 miljoen euro. Voor Brussel wordt hierop een uitzondering gemaakt. 

 

Belangrijk is dat voor de 5 beoordelingscriteria minstens een score van 65% wordt behaald. 

De behaalde score wordt meegenomen in de berekening van het subsidiebedrag. 

 

Voor Brussel werden twee extra stimulansen gegeven: Projecten die 65% hebben behaald, 

worden apart gehouden. Deze projecten krijgen voorrang en worden dus geselecteerd tot men 
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aan de Brusselnorm komt. Bovendien kan het totaalbedrag dat voor Brussel in een legislatuur 

wordt voorzien,samengebracht worden in 1 project. Er kan dus de facto een groter project in 

Brussel worden ondersteund. Concreet betekent dit: minimaal 5% (Brusselnorm) x 5 miljoen 

euro (jaarlijks budget) x 5 jaar. Deze legislatuur kan er dus 1.250.000 euro naar Brussel gaan. 

Er moeten wel genoeg projecten zijn. Brussel kan het bedrag opsparen, anderen kunnen dit 

niet.  

 

Voor 2017 is er 1,5 miljoen euro extra ter beschikking (5% (Brusselnorm) x 30 mio). Dit kan 

niet worden opgespaard. Naar Brussel toe worden er met dit geld extra mogelijkheden 

gecreëerd en dossiers die 65% behalen krijgen een bepaald bedrag, los van de rangschikking. 

Op deze manier wordt geprobeerd tegemoet te komen aan de vraag om in Brussel een tandje 

bij te steken inzake sportinfrastructuur. Cruciaal is wel dat er genoeg projecten worden 

ingediend. Het is niet aan Vlaanderen om projecten voor te stellen, het moet bottum-up 

komen. Vlaanderen zorgt voor 30% van de middelen, 70% moet van elders komen. 

 

 

3. Bespreking 

 

Raadslid René Coppens (Open Vld) dankt de minister voor zijn komst naar de Raad van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het verheugt hem dat de minister hier vandaag aanwezig 

is om rechtstreeks met de raadsleden van gedachten te wisselen over een onderwerp dat velen 

hier nauw aan het hart ligt: het sportbeleid in Brussel. 

 

Sport is veel meer dan louter en alleen lichamelijke inspanningen leveren en fysieke prestaties 

neerzetten. Het belang van sport voor de maatschappij in haar geheel en het individu in het 

bijzonder, hoeft geen betoog. Sport is goed voor de gezondheid, bevordert sociale integratie, 

vergroot het zelfbewustzijn en leert mensen omgaan met winst en verlies. Sport maakt burgers 

sterker, in alle betekenissen van het woord. Sport brengt Brusselaars, jong en oud, met diverse 

achtergronden, dichter bij elkaar. Zeker in een kosmopolitische en super diverse grootstad als 

Brussel, fungeert sport als een factor die mensen met elkaar verbindt en een gemeenschap 

vormt.  

 

Het probleem is intussen genoegzaam bekend. De noden zijn legio. De sportinfrastructuur in 

Brussel is over het algemeen verouderd en er is behoefte aan ruimte voor specifieke 

sportdisciplines. 

 

Brussel kreunt daarenboven onder een nijpend tekort aan zwemwater. Niet alleen ten voordele 

van professionele sporters, maar ook voor zwemclubs en specifieke doelgroepen zoals 

senioren, recreatieve zwemmers en personen met een handicap.  

 

Het dossier van de zwembaden is niet alleen in het Brussels Parlement, maar ook in de Raad 

van de VGC, de voorbije jaren al meer dan eens onderwerp van discussie geweest. En niet 

onterecht. Vraag en aanbod zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd en de aanwezige 

sportinfrastructuur moet hier en daar dringend gemoderniseerd worden. De problemen zijn het 

meest acuut in het noorden van Brussel.  

 

Samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en cofinanciering is naar mijn mening 

essentieel om tot structurele oplossingen te komen.  

 



- 7 - 

 

De complexe institutionele structuur maakt de besluitvorming en een daadkrachtig optreden er 

niet gemakkelijker op. Niemand is hier schuldig aan. Dat is een evolutie over de jaren heen. 

Er zijn verschillende spelers op het terrein. Er zijn de 19 Brusselse gemeenten die deels 

bevoegd zijn. Daarnaast zijn er de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies, die hun 

eigen sportinfrastructuur kunnen inrichten, samenwerkingsverbanden opzetten en subsidies 

voor sportfaciliteiten toekennen. En dan is er, sinds de zesde staatshervorming, nog een 

andere speler op het toneel verschenen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor de 

financiering en subsidiëring van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Een versnipperd 

speelveld vereist overleg en coherentie.  

 

Om de broodnodige kwalitatieve infrastructuurprojecten te kunnen realiseren, zullen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies en de 

gemeenten, binnen het kader van hun respectievelijke bevoegdheden, nauw met elkaar moeten 

samenwerken. Het betreft hier een collectieve verantwoordelijkheid. Voor de bouw en de 

renovatie van de Brusselse sportinfrastructuur is het van het grootste belang dat de 

verschillende beleidsniveaus in Brussel hun beleid op elkaar afstemmen. Dat is blijkbaar niet 

altijd even evident bij iedereen. Daar is nu ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragende 

partij voor.  

 

Zowel in 2015 als in 2016 heeft de minister voorstellen gedaan om iets te doen aan het tekort 

aan zwembaden. Waarom werd het ter beschikking gestelde geld niet gebruikt? Wiens fout is 

het? Ligt de schuld bij de complexiteit van de constitutionele structuur? 

 

Om de historische achterstand in te lopen en rekening houdend met de Brusselnorm en de 

Brusseltoets, stelt de VGC-administratie voor om op jaarlijkse basis een vaste dotatie 

specifiek voor investeringen in sportinfrastructuur toe te kennen aan de VGC. Wordt met het 

voorgestelde bedrag van 250.000 euro deze vraag nu opgelost? Is het probleem dan van de 

baan? 

 

Hoe verloopt in praktijk de samenwerking met het bevoegde VGC-collegelid Smet en de 

bevoegde Brusselse staatssecretaris Lanaan? Worden er op regelmatige tijdstippen overleg-

momenten georganiseerd?  

 

Een andere kwestie die wordt aangekaart, is het Bloso-sportcomplex. In het Vlaams 

Regeerakkoord staat te lezen dat de minister de mogelijkheid zal onderzoeken tot het 

oprichten van een Vlaams sportcentrum in Brussel. Adeps heeft vandaag drie sportcentra in 

Brussel. Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso) nog geen enkel. Wat is de stand van zaken 

omtrent de oprichting van een Vlaams sportcentrum in Brussel? Kan er nog eentje komen? 

Van welke factoren zal de beslissing afhangen of er al dan niet een sportcomplex komt? De 

VGC wil hiervoor alleszins nauw samenwerken om dit ambitieuze project te bewerkstelligen.  

Sport is eveneens een cultureel fenomeen. Het sportverleden en de evolutie van sport als 

dusdanig, verdienen dan ook veel meer aandacht dan vandaag het geval is. Ex-IOC-voorzitter 

Jacques Rogge zei daarover in 2015 "Sporterfgoed is van heel groot belang omdat er geen 

toekomst is als we het verleden geen eer brengen. En het besef is er bij sportleiders om het 

erfgoed te bewaren en te beschermen. Sportleiders zijn daar gevoelig voor."  

 

Ook Brussel heeft een rijke sportgeschiedenis en een sportpatrimonium om ú tegen te zeggen. 

De belangrijkste sportfederaties (KBVB, BOIC) bevinden zich op Brusselse bodem. Het 

spijtige van de zaak is dat hun archieven nauwelijks deftig ontsloten zijn.  
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Ten slotte heeft de spreker nog de volgende vragen. Hoe staat de heer Muyters als minister 

van Sport tegenover de erfgoedwaarde van sport? Heeft bv. Sportimonium niet de opdracht 

om ook het Brusselse sporterfgoed beter te ontsluiten? De VUB zou daarbij als academische 

partner kunnen optreden. 

 

Raadslid Annemie Maes (Groen) dankt de minister voor zijn uiteenzetting. Sport is een 

onderwerp dat regelmatig aan bod komt in de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van de 

VGC.  

 

Onlangs bracht de commissie een studiebezoek aan Marseille dat Europese Sporthoofdstad 

2017 is. De bevoegde Marseillaise schepen liet weten dat er een actieplan rond sport werd 

opgesteld omdat sport op tal van vlakken voordelen biedt. Tijdens het gesprek werd wel 

duidelijk dat dit een aanzienlijk prijskaartje heeft. Vandaar de vraag hoe het zit met de 

investeringen vanuit Vlaanderen ten aanzien van de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Sport 

is en blijft een gemeenschapsmaterie. Vlaanderen moet zijn verantwoordelijkheid in Brussel 

opnemen. Daar is iedereen het over eens.  

 

Brussel hangt van tal van structuren af waardoor het niet evident is een duidelijk beleid te 

kunnen voeren. Infrastructuur-initiatiefnemers zijn vaak afhankelijk van meerdere instellingen 

die niet altijd op het juiste moment een beroep kunnen doen op de beschikbare middelen om 

sportinitiatieven te kunnen realiseren. 

 

De minister liet verstaan dat er extra inspanningen worden geleverd. Vlaanderen voorziet 30% 

voor bovenlokaal sportbeleid. 70% van de middelen moet op een ander niveau worden 

verkregen. Deze 70% vinden, is een pijnpunt in Brussel. Het is jammer dat op momenten dat 

de gemeenten of de Franse Gemeenschap over geld beschikken, net geen geld meer 

beschikbaar is in Vlaanderen. Het resultaat van een voorstel zal dus nul zijn. Kijk maar naar 

de sporthal van Jette. Hopelijk houdt de minister in de toekomst rekening met de 

problematiek van de timing. 

 

Het is wat gemakkelijk om kritiek te uiten op het feit dat er geen Brusselse dossiers 

binnenkomen. Misschien is dit te wijten aan de complexiteit om een dossier rond te krijgen 

omdat alles volgens de logica en voorwaarden van Vlaanderen moet verlopen. 

 

De spreker is het eens met de heer Coppens, dat sport een sterk verbindende functie heeft. 

Brussel telt veel verschillende nationaliteiten en sport is voor hen vaak een verbindende 

factor. De vertaalslag van het sportbeleid naar de Brusselse realiteit komt echter te weinig tot 

uiting in het Vlaams beleid. Een sportclub moet kiezen tussen een Nederlandstalige of 

Franstalige federatie. In de realiteit zijn sportclubs niet eentalig. Door het verplicht maken van 

een keuze, bestaan veel Nederlandstalige clubs niet meer. Een mooi voorbeeld is het gebrek 

aan een Nederlandstalige hockeyclub. 

 

In 2014 werd een sportkadaster opgemaakt waarin tal van interessante bevindingen staan. Is 

de minister hiervan op de hoogte? Wordt hier rekening mee gehouden in het beleid? 

 

136.608 mensen zijn actief binnen een sportieve vereniging of organisatie in de hoofdstad. 

38% van deze sporters doet dit in een gemeente waar het gemiddelde inkomen het hoogst is, 

dus eerder in de duurdere of rijkere gemeenten van Brussel. Brussel als hoofdstad voor 

allerhande instellingen, heeft ook een invloed op de sportbeoefening in Brussel. Maar liefst 1 

op 4 sporters woont niet in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het is positief dat niet-
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Brusselaars komen sporten in Brussel, maar bij het hanteren van de Brusselnorm wordt er 

geen rekening gehouden met het feit dat 25% gebruik maakt van alle sportinfrastructuur. Er 

wordt door Vlaanderen enkel gekeken naar wat er op Brussels niveau is. Dit zijn toch een 

aantal elementen die de minister moet meenemen in zijn beleid. 

 

57% van de sportorganisaties maakt deel uit van een federatie. 43% maakt geen deel uit van 

een federatie en moet ook zoveel mogelijk worden geholpen. Veel kleine clubs zijn geen lid 

van een federatie omdat aansluiten bij een federatie te ingewikkeld is. Deze clubs mogen niet 

worden vergeten en dit werd eerder aangehaald bij de bespreking op VGC-niveau.  

 

Volgens mevrouw Maes wordt er veel te weinig aandacht besteed aan sport voor vrouwen. 

Vrouwen zijn volgens haar een belangrijke doelgroep. In welke mate komt het beleid hieraan 

tegemoet? 

 

Enkele jaren geleden was er een probleem met de werking van de Rode Antraciet. Cipiers 

waren niet bereid om gevangenen te begeleiden naar de sportinfrastructuur en de bibliotheek. 

Misschien moet er een nauwere opvolging gebeuren van de sportwerking in gevangenissen. 

 

Jarenlang werd geïnvesteerd in BLOSO-infrastructuur in Vlaanderen. Brussel bleef in de kou 

staan. Aan Franstalige kant werd wel fors geïnvesteerd in ADEPS. Zodra Brusselaars naar een 

van de BLOSO-centra in Vlaanderen gingen, kwam daar veel kritiek op. Om dit te vermijden, 

moet er worden gezorgd voor een BLOSO-centrum op Brussels grondgebied. 

 

Het zwembadendebat komt regelmatig terug. Vlaanderen heeft een beetje achtergelopen in het 

besef dat er geïnvesteerd moet worden in Brusselse zwembaden. Groen trekt hiervoor al jaren 

aan de alarmbel. Zeker voor mensen met een beperking zijn zwembaden essentieel.  

 

30% van de Brusselse leerlingen haalt de eindtermen zwemmen niet. Een van de redenen 

hiervoor is het tekort aan zwembaden. Het zijn ook vooral kinderen met een lagere socio-

economische achtergrond die niet kunnen zwemmen. 

 

Het subsidiesysteem dat wordt voorzien voor bovenlokale infrastructuur is volgens het 

raadslid niet het juiste instrument om zwembaden te renoveren. Ze hoopt dat er een aparte 

formule voor investeringen in Brusselse zwembaden wordt uitgewerkt. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a) vindt de tussenkomst van mevrouw Maes zeer interessant en 

gaat akkoord met een aantal elementen die zij opsomt. 

 

Het eerste deel van de toelichting ging vooral over de ondersteuning van de sport en de 

sportwerking in Brussel. Er werd gesproken over een bedrag van 750.000 euro. Dit is weinig. 

Kan de minister dit bedrag kaderen? Is dit een stabiel bedrag? Is er een verandering ten 

opzichte van andere jaren? 

 

Tijdens de toelichting werden een aantal sportevents genoemd. Stadskriebels is toch een 

VGC-initiatief, of niet? 

 

Het was een gezamenlijk initiatief van de VGC, de Vlaamse Sportfederatie en Sport 

Vlaanderen, zegt de gastspreker. 
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Al de vermelde events waren dus gezamenlijke initiatieven, met af en toe een andere 

voortrekker, vraagt de heer Van Damme. 

 

Minister Philippe Muyters beaamt dit. 

 

Het raadslid heeft vernomen dat er heel veel tijd kruipt in de rapportering en dat dit veel 

eenvoudiger zou kunnen. Blijkbaar is dit in Vlaanderen voor een flink aantal besturen het 

geval. Waarom is de wijze van rapporteren verschillend? Gaat men dit op termijn evalueren? 

 

The Vertical Club is een fantastisch initiatief. Klopt het dat dit project eind dit jaar afloopt? 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) merkt op dat de heer Van Damme dit project onlangs 

afkraakte toen zij het ter sprake bracht in een vergadering. 

 

De heer Jef Van Damme ontkent dit.(Discussie) 

 

Wat zal er gebeuren met het project The Vertical Club? Kan het blijven voortbestaan?  

 

Voor de minister is dit heel eenvoudig. Wanneer je sport als middel kan gebruiken om 

mensen sterker te maken in het vinden van een job, waarom zou men dit dan niet gebruiken? 

 

De opmerking van de heer Van Damme tijdens een commissievergadering ging over het feit 

dat hij vindt dat sport gesubsidieerd moet worden omdat het sport is en niet noodzakelijk 

omdat het mensen aan werk helpt. Bepaalde projecten kunnen dit inderdaad als bijeffect 

hebben en hierover bestaat een verschillende lezing. De spreker heeft de indruk dat voor 

mevrouw Van Achter alleen sportprojecten worden gesubsidieerd die een doorstroming naar 

werk kunnen garanderen en hiermee is hij het niet eens. (Reactie van mevrouw Cieltje Van 

Achter) 

 

De echte discussie van de vergadering van de Samenwerkingscommissie ligt bij 

sportinfrastructuur. Over de verdeling van de middelen zullen geen grote meningsverschillen 

over bestaan. Sportinfrastructuur is echter wel een probleem. In vergelijking met Vlaanderen 

is de sportinfrastructuur in Brussel in zeer slechte staat. Dat is een objectieve constatatie die 

iedereen kan beamen. Veel Brusselse sportinfrastructuur is verouderd. Dit is niet alleen de 

verantwoordelijkheid van de aanwezige minister, maar ook van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

 

Kan de minister een overzicht geven van de investeringen in Brusselse sportinfrastructuur die 

hij gedurende 8 jaar heeft gedaan? Dit kan bij het verslag worden gevoegd. De spreker heeft 

immers het gevoel dat dit heel weinig is. Er kan gediscussieerd worden over de reden hiervan. 

Dat er zo weinig voor sport is gedaan is raar in vergelijking met de demarches op het vlak van 

welzijn, onderwijs enz. waar er enorm veel geld wordt gepompt in de infrastructuur. 

 

Er zijn nochtans heel veel argumenten waarom er een Vlaams Sportcentrum in Brussel moet 

komen. Wat is de stand van zaken? In welke fase zit het dossier? Deze vraag werd eveneens 

gesteld tijdens het vorige bezoek van de minister. Zijn antwoord was toen vrij vaag. Hopelijk 

is het nu concreter. 

 

De minister gaf aan dat Brussel, in 2015 en 2016, niet heeft ingetekend op de oproep voor de 

zwembadinfrastructuur. Jaarlijks 500.000 euro investeren klinkt goed op papier, maar dit 
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bedrag volstaat om een zwembadinfrastructuur te realiseren. Het zwembad Neptunium kostte 

+/- 8 miljoen euro. Naast de 500.000 euro van Vlaanderen moet er zelf nog 7,5 miljoen 

worden bijeengesprokkeld. In verhouding tot het totaal te realiseren bedrag geeft Vlaanderen 

peanuts. Het discours van mevrouw Van Achter waarbij ze zegt dat Brussel het geld niet wil, 

is een zeer goedkoop discours.  

 

Het is beter te pleiten voor het cumuleren van het bedrag en bv. 5 jaar lang 500.000 euro opzij 

zetten. Op het einde van de legislatuur kan dit bedrag dan in één project worden gestoken. 

 

Vlaams minister Philippe Muyters heeft bedenkingen bij de cijfergegevens van de heer Van 

Damme. (Reactie van mevrouw Cieltje Van Achter) Waar heeft de heer Van Damme deze 

cijfers gehaald? 

 

In de oproep was toch sprake van maximum 500.000 euro, aldus de heer Jef Van Damme. 

Dat was in het verleden zo en nu toch nog steeds, of niet? 

 

Vlaams minister Philippe Muyters herhaalt de cijfers. 5 miljoen euro per jaar, maal 5% dat 

mag worden opgespaard over heel de legislatuur. Het totaal is dan 1,25 miljoen euro voor 

deze legislatuur. Waar haalt de heer Van Damme die andere cijfers? 

 

De cijfers die de heer Jef Van Damme voor ogen heeft bedragen 250.000 euro per jaar. 

 

Dat is niet correct volgens de minister. 5% Brusselnorm en 5 miljoen euro per jaar gedurende 

1 legislatuur maakt dat het totaal bedrag komt op 1.250.000 euro. Dit bedrag kan ingezet 

worden voor 1 project of het bedrag kan verspreid worden over verschillende projecten.  

 

In 2017 bedragen de extra middelen 30 miljoen euro. Dit bedrag kan er nog bijgeteld worden. 

Voor de resterende tijd van deze legislatuur is er 2,25 miljoen euro beschikbaar. Voor de 

volgende legislatuur, werd decretaal bepaald dat er minimum 1,25 miljoen euro beschikbaar 

zal zijn. Ingediende projecten die de 65% score halen, kunnen 30% van het beschikbare 

bedrag krijgen. 

 

De heer Jef Van Damme benadrukt dat hij het had over de zwembadinfrastructuur. 

 

De zwembadinfrastructuur is een onderdeel van de bovenlokale infrastructuur waarover de 

minister sprak. Een zwembadproject kan perfect ingediend worden ihkv het nieuwe decreet 

bovenlokale sportinfrastructuur zoals daarnet uiteengezet. (Discussie) 

 

De heer Jef Van Damme had het enkel over de zwembadinfrastructuur, niet over de 

bovenlokale sportinfrastructuur. In de slides werd aangegeven dat Brussel, 2 jaar op rij, niet 

intekende voor de zwembadinfrastructuur. 

 

Waar haalt de heer Van Damme die 500.000 euro, vraagt minister Muyters opnieuw. 

Waarover is de heer Van Damme bezig? 

 

Enkel over de zwembadinfrastructuur, reageert de heer Jef Van Damme. 

 

Er werd niet gesproken over 500.000 euro benadrukt de minister. Hij snapt niet waar die 

500.000 euro voor zwembadinfrastructuur vandaan komt. Er werd 2 keer 10 miljoen euro 

voorzien voor Vlaanderen. 
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En 5% voor Brussel, zegt de heer Jef Van Damme. 

 

Neen, dit is onjuist, benadrukt de minister. 

 

De minister heeft volgens het raadslid aangegeven, dat hij geen enkel dossier voor 

zwembadinfrastructuur gekregen heeft in 2015 en 2016. Welk was toen het beschikbare 

budget dat niet werd opgebruikt? 

 

Alles (2 x 10 miljoen van de oproepen 2015 en 2016) is toegekend en dus opgebruikt volgens 

minister Muyters. Brussel stond nergens in de rangschikking omdat er niets was ingediend. 

 

De heer Van Damme had nog graag geweten wat toen het maximale beschikbare bedrag was. 

 

Het totale beschikbare budget was 10 miljoen euro in 2015 en 10 miljoen euro in 2016, zegt 

de minister. Voor de oproep 2015 was het maximale subsidiebedrag per project 750.000 

euro. Voor de oproep 2016 was het maximaal subsidiebedrag voor nieuwbouw 1.200.000 

euro en voor renovatie 500.000 euro. 

 

Deze bedragen vertegenwoordigen slechts een heel klein deel van een zwembadbouwkost, 

benadrukt de heer Van Damme. Nochtans kan heel Vlaanderen een dossier voor 

zwembadinfrastructuur rondkrijgen, behalve Brussel, zegt minister Muyters. 

 

De heer Van Damme nodigt de minister uit om met dit bedrag in Brussel te komen puzzelen 

voor een zwembad van minimum 8 miljoen euro. 

 

De tweede opmerking van de spreker gaat over de bovenlokale sportinfrastructuur. Hij heeft 

uit de toelichting onthouden dat dit om 1,25 miljoen euro gaat. Een project zou maximum 

30% van het bedrag kunnen krijgen. Dit betekent dat de rest door de VGC moet worden 

bijgepast. Is het geen optie om dit gewoon als dotatie te geven waardoor de VGC automatisch 

over dit bedrag beschikt? Ze kan dit bedrag eventueel cumuleren voor de 5 jaar die voorbij 

zijn waardoor er 1 project mee kan worden gefinancierd in plaats van telkens opnieuw op een 

oproep te moeten intekenen voor 1 jaar. 

 

Eerst en vooral wenst mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) de minister nadrukkelijk te 

bedanken voor zijn toelichting bij het sportbeleid van de Vlaamse Regering in Brussel en ook 

voor zijn gewaardeerde aanwezigheid hier in de Raad van de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie. 

 

Deze samenwerkingscommissies zijn een goede zaak want ze brengen een verruiming van de 

werking van de VGC-Raad en de Vlaamse ministers kunnen af en toe hun beleid voor Brussel 

persoonlijk verder komen toelichten.  

 

De spreker sluit zich aan bij haar collega’s die sport al breder gedefinieerd hebben. Sport, 

mensen laten bewegen in de meest brede zin van het woord, is alomtegenwoordig. Men kan 

het tegenwoordig zo gek niet bedenken: color runs, BXL tours, urban trails, night runs, 

stoelyoga, outdoorfitness, enz. Alles wordt in maatschappelijke ‘challenges’ geplaatst. Sport 

heeft vaker een gemeenschappelijk doel. Tal van grote sportevenementen zorgen voor meer 

en meer ‘gelegenheidssporters’. Dit zijn zeker activiteiten om aan te moedigen, maar mensen 
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moeten ook los van deze grote initiatieven de mogelijkheden hebben om in hun vrije tijd aan 

sport te kunnen doen, zodat het niet bij ‘die ene keer’ blijft. Sport is gezond en verantwoord. 

 

Sportactiviteiten brengen mensen dichter bij elkaar. Het is in Brussel zeker een lijm tussen 

allerhande gemeenschappen, buurten, afkomsten, leeftijden enz. Meer en meer mensen in 

Brussel sporten tijdens hun pauze op het werk. Men moet dus oog hebben voor zij die in 

Brussel wonen én werken. Allemaal redenen om zeker ook in de grootstedelijke context veel 

belang te hechten aan sport en sportinfrastructuur. De huidige sportinfrastructuur is te schaars, 

te verouderd, enz. 

 

Mevrouw Grouwels wil het eveneens hebben over de zwembaden, het is een oud zeer. Er 

blijft in Brussel een zeer groot tekort aan zwemwater. Scholen moeten hun zwemlessen buiten 

Brussel organiseren. 

 

Jammer genoeg was er voor beide projectoproepen telkens wel iets waardoor de VGC niet 

intekende. Ofwel was er geen budget om de cofinanciering te dekken, ofwel voldeden 

mogelijke projecten niet aan de voorwaarden. Een recent project is het Schaarbeekse 

zwembad Neptunium. Het project was al goedgekeurd door een andere financiële partner, 

waardoor een extra cofinanciering niet meer mogelijk bleek. Vlaanderen heeft dus nog steeds 

geen inbreng in Brusselse zwembaden kunnen doen. 

 

Misschien kan er nog meer worden ingezet op samenwerking en communicatie tussen de 

VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Misschien had men wel kunnen winnen met samenspel, 

zoals de beleidsnota titelt.  

 

Voor CD&V moet de VGC de eerste partner zijn voor de ontwikkeling van het beleid van de 

Vlaamse Gemeenschap / Regering in Brussel. Dat staat ook opgenomen in de regeer-

akkoorden van de VGC én de Vlaamse Regering. Het is de taak van de Vlaamse 

Brusselminister om dit partnerschap goed te blijven bewaken, maar ook alle Vlaamse 

ministers en VGC-collegeleden dragen hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Tijdens 

commissievergaderingen blijkt vaak dat het niet evident is om tot afspraken te komen. Er 

zouden soms inhoudelijke en praktische knelpunten zijn. Voor alle duidelijkheid, de spreker 

wil hiervoor absoluut niemand met de vinger wijzen. Als men niet tot afspraken kan komen 

en dit effectief een probleem vormt of gevormd heeft, is dit een spijtige zaak. 

 

CD&V is tevreden met enkele veranderingen die in de loop van de afgelopen legislatuur 

werden doorgevoerd: tot 2015 verliep de subsidiëring van de VGC volgens het Sport-voor-

Allen-decreet, vanaf 2016 wordt ook de VGC gesubsidieerd op basis van het decreet lokaal 

sportbeleid.  

 

Verder stelde de CD&V-fractie in 2015 en 2016 geregeld vragen over de inkanteling van de 

VGC-sportlesgeversdatabank in het Vlaamse ‘Vlabus’. Ondertussen is Vlabus van naam 

veranderd naar Sportwerk Vlaanderen en vorig jaar werd eveneens een extra consulent 

aangeworven om de regio Zuid te ondersteunen voor de uitvoering van de nieuwe opdracht in 

Brussel.  

 

Het werkingsverslag 2016 van Sportwerk Vlaanderen geeft aan dat “Vanaf 2016 Vlabus 

decretaal middelen ontvangt om ook in het Brussels hoofdstedelijk gewest sportbegeleiders 

op pad te sturen, en dit in samenwerking met de VGC.  
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Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden verschillende overlegmomenten, een 

drietal, gehouden in functie van de integratie. Dit is geen gemakkelijke opdracht, enerzijds 

omdat de lesgevers bij VGC meer verloond worden en anderzijds omdat het tarief van 

Sportwerk Vlaanderen voor de klanten hoger ligt. Hoe werd deze problematiek verder 

aangepakt? In de beleidsbrief werd aangegeven, dat deze implementatie ook nog in 2017 

verder uitgerold zou worden. Op de VGC-website, worden organisaties, scholen en andere 

personen die op zoek zijn naar sportlesgevers, nu effectief doorverbonden naar Sportwerk 

Vlaanderen. Is de implementatie nu helemaal compleet of nog niet? Wat moet er nog 

gebeuren? 

 

Net zoals mevrouw Maes, vraagt de spreker aandacht voor sport voor vrouwen. Hoeveel 

vrouwen zijn betrokken in de middelenbesteding rond sport? Het is heel belangrijk dat 

meisjes en vrouwen sporten.  

 

Een ander aandachtspunt is jongeren die het moeilijk hebben. Als voorbeeld verwijst de 

spreker naar jonge asielzoekers die graag willen sporten, maar waarvoor geen mogelijkheden 

zijn in het Klein Kasteeltje. Ze krijgen een weekbudget van 7 euro, maar dit geld besteden aan 

een metroticket om naar een sportterrein te gaan, is niet mogelijk. Het mobiliteitsprobleem 

van deze jongeren oplossen zou hen al heel gelukkig maken. 

 

Wat betreft sportinfrastructuur wordt door de Vlaamse Gemeenschap eveneens sterk ingezet 

op het openstellen van schoolsportinfrastructuur. CD&V heeft altijd gepleit dat scholen zich 

openstellen voor de buurt. Het is goed dat Vlaams minister Muyters samen met Vlaams 

minister Crevits tot een heel goede verstandhouding en akkoord zijn gekomen. 

 

Er wordt ook ingezet op het zoeken van geschikte terreinen voor knelpuntsporten. Welke 

sporten vallen binnen Brussel onder de specifieke knelpuntsporten? Werden er ook vanuit de 

Vlaamse Gemeenschap initiatieven genomen om binnen Brussel te zoeken naar hiervoor 

geschikte terreinen?  

 

Vlaams minister Philippe Muyters laat weten dat hij niet vertrouwd is met de term 

‘knelpuntsporten’ en wat er mee wordt bedoeld. Hij vraagt of mevrouw Grouwels misschien 

lawaaisporten bedoelt, die moeilijk een geschikte locatie vinden. Men spreekt in dit geval 

over milieuhinderlijke sporten. Er werden vanuit Vlaanderen geen specifieke initiatieven 

genomen voor milieuhinderlijke sporten in Brussel.  

 

Het kan dat mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) het mis begrepen heeft en ze vraagt of de 

minister heeft onderzocht of er in Brussel voldoende aanbod voor deze milieuhinderlijke 

sporten is? 

 

Neen, benadrukt minister Muyters. 

 

Vervolgens verwijst raadslid Brigitte Grouwels (CD&V) naar het Globaal Sport-

infrastructuurplan. Het bleek dat, in het kader van de bevraging van steden en gemeenten, de 

vragenlijst die ter inspiratie moest dienen voor de totstandkoming van het plan, in eerste 

instantie niet voldoende afgestemd was op de Brusselse context. De VGC heeft dan ook 

geantwoord met een nota, in plaats van gebruik te maken van de bestaande vragenlijst.  

 

Het VGC-collegelid bevoegd voor sport heeft laten weten dat de eerste versie van het plan 

van de bevoegde minister, niet was wat de VGC had gehoopt, ondanks vermeldingen van 
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‘bijzondere aandacht voor Brussel’ in de beleidsnota en beleidsbrieven. Werd dit met de 

minister besproken? 

 

CD&V is tevreden dat, door betere en intensievere samenwerking, uiteindelijk een 

overeenkomst gevonden werd die voor zowel de Vlaamse Gemeenschap als de VGC goed 

was. Kan hier wat meer informatie over worden geven? 

 

Brusselse projecten zullen uit de rangschikking gehouden worden die geldt voor Vlaamse 

projecten tot wanneer het maximale geoormerkte bedrag voor 2019, 2,2 miljoen euro bereikt 

is. Ook zal het, op vraag van CD&V als VGC mogelijk zijn om alle Vlaamse middelen op één 

project in te zetten wat een goede zaak is. Dit zijn duidelijke signalen naar de inhaalbeweging 

die de minister wil maken in het Brussels hoofdstedelijk gewest en dat stemt CD&V bijzonder 

gelukkig. 

 

Maar, de minister baseert zich op de 5%-norm. Zoals iedereen weet is er ook nog een andere 

Brusselnorm, namelijk het Vlaams beleid dat zich op 30% van de Brusselse bevolking richt. 

CD&V verkiest eerder deze norm. Vlaanderen moet oog hebben voor de heel diverse 

Brusselse bevolking, die blijft toenemen. Er moet niet alleen gekeken worden naar de 

Nederlandstaligen in Brussel en niet alleen de Franse Gemeenschap de verantwoordelijkheid 

laten nemen voor de andere culturen die er aanwezig zijn in Brussel. Bij de toepassing van de 

30%-norm is het bedrag iets genereuzer dan het bedrag dat toegekend wordt via de 5%-norm. 

 

Er zijn reeds grote stappen in de goede richting gezet. Overleg op vastgelegde tijdstippen 

tussen de Vlaamse minister bevoegd voor sport en het VGC-collegelid bevoegd voor sport, 

kan een mogelijke meerwaarde zijn voor de toekomstige projecten die zich in Brussel zouden 

kunnen ontplooien. Is het mogelijk dat er op vaste tijdstippen overleg gepleegd wordt? 

 

Een laatste dossier, evenmin onbesproken en al lang voer voor discussie: het onderzoeken van 

de mogelijkheid tot het oprichten van een Vlaams sportcentrum in Brussel. Daar was 30 jaar 

geleden nood aan, 10 jaar geleden nood aan, en nu nog steeds. Ook de N-VA-fractie is 

daarvan overtuigd, bij monde van de fractievoorzitter hier in de Raad. De Vlaamse 

Gemeenschap heeft zich, bij monde van het Regeerakkoord, in 2014 geëngageerd om de 

budgettaire en technische mogelijkheden te zullen onderzoeken. Dit kaderde volgens de 

minister in een algemene evaluatie van de bestaande centra, die individueel per centrum zal 

gebeuren. Uit gesprekken in het Vlaams Parlement is gebleken dat de minister hiervoor zijn 

tijd wil nemen. 

 

De VGC gaf in haar nota in verband met het Globaal Sportinfrastructuurplan een voorstel van 

werkwijze om dergelijk sportcentrum mee te helpen realiseren. Ze wil dus een partner zijn in 

de realisatie. Zo zou de VGC onder andere (partners voor) een geschikte locatie willen 

zoeken, en samen met de Vlaamse Gemeenschap een ‘programma van eisen’ opstellen.  

 

Tijdens de bespreking van het VGC-Sportbeleidsplan, in mei dit jaar, werd door collegelid 

Pascal Smet meegegeven, dat het dossier van het ‘Bloso’-domein in juni zou opgenomen 

worden met de Vlaamse ministers Philippe Muyters en Sven Gatz. Minister Muyters gaf zelf 

ook in het Vlaams Parlement al aan dit verder met de VGC te overleggen: in eerste instantie 

met betrekking tot de concrete noden en dus het gewenste bouwprogramma, vervolgens over 

de financiering. 
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Hoe ver staat het ondertussen met de evaluatieronde van de bestaande centra, hoe ziet de 

minister de toekomstige mogelijkheden voor zulk een sportcentrum en hoe staat hij tegenover 

het voorstel van de VGC-administratie? Werd hier ondertussen al meer vooruitgang in 

geboekt? 

 

Raadslid Brigitte Grouwels denkt dat er veel werk op de plank ligt, maar dat met, onder 

andere het Globaal Sportinfrastructuurplan, een goede weg ingeslagen is met betrekking tot 

het Vlaamse sportbeleid in Brussel en de verdere samenwerking tussen de Vlaamse 

Gemeenschap en de VGC. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) dankt op haar beurt eveneens Vlaams minister 

Philippe Muyters. 

 

Het is heel interessant om de krachtlijnen van het sportbeleid te horen toelichten door de 

minister. De studie naar competenties in sportverenigingen is zeer positief. Sporten is niet 

alleen leuk en plezant, maar men kan er ook heel veel bij leren. Is de studie al opgeleverd? Is 

ze vrij beschikbaar? Kunnen de leden van de Raad deze studie krijgen? 

 

De bijzondere plaats die Brussel inneemt in het Globaal Sportinfrastructuurplan stemt 

mevrouw Van Achter heel tevreden. Brussel heeft een uitzonderingspositie gekregen die echt 

uitzonderlijk is. Geen enkele andere stad heeft deze uitzondering gekregen, omdat de Vlaamse 

Regering en de VGC heel goed weten wat de noden zijn in Brussel en er een antwoord willen 

op bieden. Er mag zeker een grote appreciatie worden uitgesproken voor deze uitzondering. 

Het blijft wel essentieel dat er een stevig dossier wordt ingediend. 

 

Voor de laatste oproep weet iedereen al langer dat er een dossier kan worden ingediend. Het 

werd meermaals in de VGC ter sprake gebracht en blijkbaar wordt er bv. al gedacht aan een 

grote sporthal op het COOVI-terrein. Is de minister van deze piste al op de hoogte? Hoe 

verloopt de procedure om een dossier in te dienen? 

 

Het zwembad van Schaarbeek werd net gesloten. Zwemclubs moeten uitwijken naar het 

zwembad van Laken en de kinderen van de Schaarbeekse scholen kunnen de volgende 2 jaar 

niet gaan zwemmen. Het tekort is dermate groot dat er geen oplossing kan worden gevonden. 

Het is spijtig dat er geen dossiers voor zwembaden worden ingediend. 

 

De spreker heeft de bevoegde gewestminister, mevrouw Laanan, ondervraagd en zij heeft 

geen weet van een oproep uit Vlaanderen terwijl ze bezig is met het zwembadenproject.  

 

Er werd bovendien gekozen om voor de zwembaden via de VGC te werken en niet via de 19 

Brusselse gemeenten. De VGC moet de vertaling maken naar de gemeenten, naar het Gewest, 

om uiteindelijk te kunnen intekenen voor Brussel. Het is niet omdat het complex is, dat het 

niet kan, maar iedereen moet aan dezelfde kar trekken. 

 

Dopingbestrijding is een dada van minister Muyters en hij is hier ook een expert in. Voor 

Brussel blijkt de wetgeving nu rond te zijn. Voor de controle wordt in Brussel een beroep 

gedaan op de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap. Hoe verlopen de controles 

in Brussel? Heeft minister Muyters daar een zicht op? Graag wat meer informatie hierover. 
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De spreker betreurt dat collegelid Pascal Smet de subsidies voor erfgoed met 260.000 euro 

heeft verminderd. Misschien had er moeten worden nagedacht om in het kader van erfgoed en 

sport een project op te starten. 

 

Het klopt dat Brussel alleen Franstalige hockeyclubs telt, maar mevrouw Van Achter gaat niet 

akkoord met de uitspraak van mevrouw Maes, dat taal niet belangrijk is. Ze weet uit ervaring 

dat Nederlandstalige kinderen zich niet thuis voelen in een Franstalige hockeyclub. De 

federatie zou toch voor een Nederlandstalige hockeyclub moeten zorgen, want taal is wel 

belangrijk binnen de sport. 

 

Ten slotte laat de spreker weten dat ze onlangs collegelid Pascal Smet heeft ondervraagd over 

grensoverschrijdend gedrag in de sport en wat er op lokaal niveau aan gedaan wordt. Hij 

verwees naar de meldpunten die er zijn en het systeem waarmee wordt gewerkt.  

 

Er is een nieuw sportsubsidiedecreet waarin verenigingen die een jeugdwerking hebben, zich 

toch moeten aansluiten bij een sportfederatie, wat een goed idee is.  

 

Collegelid Pascal Smet verwees ook naar de vorming die wordt gegeven aan VGC-

personeelsleden.  

 

Een belangrijke doelstelling voor CD&V is volgens Vlaams parlementslid de heer Joris 

Poschet (CD&V) dat zoveel mogelijk Brusselaars zo lang mogelijk op een gezonde manier 

aan sport te kunnen doen. Dit heeft verschillende voordelen zoals bv. sociale cohesie, enz. 

 

Er bestaat een consensus over dat een goede infrastructuur nodig is om deze doelstelling te 

bereiken. De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams Parlement 

verloopt op een consensuele manier in een sfeer van openheid, hoewel de commissievoorzitter 

een lid van de oppositie is. 

 

De commissie is er steeds vanuit gegaan dat zoveel mogelijk middelen moeten worden 

ingezet voor het bovenlokaal sportbeleid. 

 

Bovendien bestaat in Brussel de mogelijkheid om meer aan klaverbladfinanciering te doen. 

 

De spreker is blij dat de genomen maatregelen een specifieke Brusselse invalshoek hebben. 

Het is belangrijk nu de kansen te grijpen. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid 

van het bevoegde VGC-collegelid. Hij volgt dus niet de redenering dat het om “peanuts” gaat.  

 

Enkele jaren geleden werd er een Brussels zwembadplan opgemaakt door een 

consultancybedrijf in opdracht van toenmalig minister-president Charles Picqué. Hoe staat het 

met dit plan? Bestaat het nog? Heeft minister Muyters ooit een vraag hierover gekregen? 

 

Vervolgens roept de spreker iedereen op om werk te maken van de dopingbestrijding. Hij 

pleit er ook voor dat openbare ruimten zo bewegingsvriendelijk mogelijk moeten worden 

gemaakt. 

 

In de vorige legislatuur was er volgens Vlaams minister Philippe Muyters budgetmatig 0 

euro voorzien voor sportinfrastructuur. Toch heeft hij enkele zaken kunnen realiseren, zoals 

bv. de financiering van 1 miljoen euro voor het sporthotel van de VUB. Verder werd 

geprobeerd budget vrij te maken voor sportinfrastructuur. Net zoals in Brussel is er in heel 
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Vlaanderen een belangrijke nood aan sportinfrastructuur en zwembaden. Andere projecten 

waren: het vernieuwen van sportvloeren, wat volledig kaderde in het gezondheidsbeleid van 

de minister. Kwetsuren zijn immers vaak te wijten aan oude, te harde vloeren. Er is tevens een 

wending in het patroon van de sportbeoefening waar te nemen. Veel meer mensen sporten 

individueel op het moment dat het hen past. Zij hebben goede infrastructuur nodig, die letsels 

kan voorkomen. Daarnaast werd er geïnvesteerd in kunstgrasvelden die 3 keer meer gebruikt 

kunnen worden dan gewone grasvelden. Kunstgrasvelden zijn wel duurder, vandaar de 

financiële ondersteuning. Er werden meer dan 60 kunstgrasvelden gesubsidieerd. Ihkv de 

oproep “bovenlokale sportinfrastructuur van 2013 had het zwembad van de VUB ingetekend 

voor een subsidie en heeft deze binnengehaald. Deze realisaties kwamen er op het moment dat 

er geen kaart of studie bestond over de behoeften. Er kon geen inschatting worden gemaakt. 

Nu is dat wel gebeurd, ter voorbereiding van het Globaal Sportinfrastructuurplan zoals 

daarnet gesteld. Brussel werd altijd opgenomen in de bevragingen en studies. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels heeft gelijk dat de vraagstelling bij de laatste ondervraging niet 

to the point was. Vandaar de toegevoegde nota van de VGC.  

 

Voor de zwembaden werden er 2 oproepen gelanceerd (2015 en 2016). Aangezien de 

middelen beperkt zijn, werd vanuit de bottum-up redenering gewerkt. Wie de grootste 

behoefte heeft, zal wel de moeite doen om een goed dossier samen te stellen. De Vlaamse 

Gemeenschap voorziet 30% dus de overige 70% moet zelf worden gevonden. Dit lijkt de 

minister wel mogelijk als bv. de zwemclubs erbij worden betrokken, als een beroep wordt 

gedaan op de federaties, als er privépartners worden aangetrokken, … Uit ervaring weet hij 

dat deze manier van werken tot een goed dossier kan leiden. 

 

Mevrouw Annemie Maes citeert een artikel uit het decreet van 3 mei 2017 waarin staat: om 

in aanmerking te komen voor de subsidiëring is er in Brussel specifiek de vraag dat het enkel 

om publieke of privaat-rechterlijke rechtspersonen gaat die wegens hun activiteiten worden 

beschouwd als uitsluitend behorend tot de Vlaamse gemeenschap. 

 

70% van het budget verzamelen met een merendeel van potentiële partners die uitsluitend 

behoren tot de Vlaamse gemeenschap is geen realiteit in Brussel. 

 

Vlaams minister Philippe Muyters is het niet eens met deze stelling. Een indiener kan een 

privaat-rechterlijke partner zijn van de VGC, bijvoorbeeld een PPS-partner die samenwerkt 

met de VGC.  

 

Plopsa en Sportoase zijn voorbeelden van private partners die investeren in zwembaden. Er is 

niets dat hen verhindert om mee te financieren. 

 

In Brussel is er vanuit de scholen een vraag geweest naar subsidies en normaal gezien zal de 

minister samen met zijn collega Hilde Crevits nieuwe middelen zoeken om een 2de oproep te 

lanceren.  

 

Worden gemeenten als uitsluitend behorend tot de Vlaamse gemeenschap beschouwd?, vraagt 

mevrouw Annemie Maes. 

 

Als 1 gemeente alleen iets indient met de bedoeling het alleen te financieren, zal dit volgens 

minister Muyters nooit lukken. De bedoeling is bovenlokaal te werken.  

 



- 19 - 

 

De minister beoordeelt zelf geen dossiers. De beoordelingscommissie en Sport Vlaanderen 

zorgen voor de ondersteuning. Hij benadrukt nogmaals dat de Vlaamse Gemeenschap 

middelen ter beschikking stelt van de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Er moet gezorgd 

worden dat er genoeg en voldoende kwalitatieve dossiers worden ingediend. In 2017 wordt 

minimum 1,5 miljoen euro voorzien voor Brussel (5% van 30 mio) maar de aanvraag moet dit 

jaar worden ingediend want die 30 mio is een eenmalig beschikbaar budget. De recurrente 

middelen, zijnde 5 miljoen euro in totaal per jaar, kunnen wel worden overgedragen. Er moet 

dus in 2017 voor 1,5 miljoen euro aan dossiers worden ingediend om het budget volledig te 

kunnen gebruiken. Het is niet aan de spreker om clubs te zeggen wat ze moeten doen. 

Sportclubs en federaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het toegekende bedrag aan 

Brussel hangt af van de kwaliteit van de ingediende dossiers. Deze voorwaarde geldt voor 

iedereen. 

 

Het is ook de bedoeling de drempel te verlagen om een samenwerking inzake 

sportinfrastructuur te realiseren. Het is de uitdrukkelijke wens vanuit Vlaanderen om deze 

samenwerking te ondersteunen.  

 

De minister is niet van plan het beschikbare bedrag als dotatie aan de VGC te geven zodat die 

zelf kan beslissen hoe ze de middelen besteedt. Er moeten concrete dossiers worden ingediend 

die aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

 

Vervolgens gaat de minister dieper in op het vraagstuk over de rol van centra van Sport 

Vlaanderen. Hij oppert hierbij de vraag of de organisatie ervan een taak is voor de Vlaamse 

Gemeenschap of eerder voor een bovenlokaal orgaan. Uit de debatten over dit onderwerp 

komen 4 prioritaire functies voor die centra naar voor:  

 

1. er moet topsporttrainingsinfrastructuur aanwezig zijn;  

2. via sportkampen en -klassen moeten initiaties gebeuren en moeten sporten gepromoot 

worden;  

3. er moeten opleidingen aangeboden worden voor trainers en sportbegeleiders;  

4. het moet gaan om bovenlokale sportinfrastructuur die niet door een andere andere 

speler zou aangeboden worden  

 

Het uitgangspunt is dat deze centra centers of exellence worden voor sport. In het kader van 

de evaluatie van de huidige centra, onderzoekt Sport Vlaanderen ook de mogelijkheid van het 

oprichten van een Vlaams sportcentrum in Brussel. Samen met de VGC moet bekeken 

worden wat nodig is in Brussel en waar dit zou moeten gevestigd worden. Hij verwijst naar de 

tussenkomst van mevrouw Brigitte Grouwels waarin alle elementen weergegeven werden 

voor de inplanting en functionering van een centrum in Brussel.  

 

De minister wijst erop dat hij met dat initiatief beantwoordt aan het Regeerakkoord om in 

Vlaanderen en Brussel kwaliteitsvolle sportcentra in te planten.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels merkt op dat collegelid Pascal Smet in de Raad heeft 

meegedeeld dat er over deze gelegenheid een gesprek zou zijn tussen hem, minister Sven Gatz 

en minister Philippe Muyters. Zij vraagt naar de timing voor de realisatie.  

 

Minister Muyters zegt dat hij geen contact gehad heeft met het collegelid, maar hij sluit niet 

uit dat de kabinetten hierover onderling samengewerkt hebben. Tegelijk benadrukt hij dat het 

hier evenwel over een onderzoek naar de wenselijkheid gaat van een dergelijk center of 
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excellence. Voor de realisatie zijn geen middelen voorzien. Het gaat over het onderzoeken en 

voorbereiden van een mogelijk centrum. Als de resultaten aantonen dat er nood aan is, kan in 

een volgende legislatuur overgegaan worden tot de bouw ervan.  

 

Op de tussenkomst van mevrouw Annemie Maes antwoordt hij dat er in het verleden gewerkt 

werd met concrete ad hoc oproepen voor projecten. Nu wordt decretaal minstens 5 miljoen 

euro per jaar ingeschreven, zodat iedereen weet dat minstens dat bedrag voorzien is om 

bovenlokale sportinfrastructuur te helpen realiseren.  

 

Wat de competities betreft, benadrukt de minister dat hij nooit zal tussenkomen in de clubs 

om ze al dan niet te laten aansluiten bij deze of gene federatie. In het nieuwe federatiedecreet 

dat van kracht is sinds 1 januari 2017, wordt voorzien dat er per federatie een allesomvattend 

aanbod moet zijn: aandacht van jong tot oud, van topsporters tot amateurs, van validen tot 

andersvaliden.  

 

Mevrouw Annemie Maes reageert dat zij het betreurt dat clubs een keuze moeten maken 

voor een federatie. Zij verwijst naar een Brusselse hockeyclub die tweetalig was, maar moest 

kiezen voor een bepaalde federatie om te kunnen meespelen in een competitie. Zij vraagt of 

de competitie minder strikt in de gemeenschappen kan bekeken worden.  

 

Minister Philippe Muyters antwoordt dat dit niet kan omdat competities georganiseerd 

worden door de federaties. De federaties kunnen evenwel afspraken maken met deze aan de 

andere kant van de taalgrens, maar het is niet de minister die dat doet of oplegt.  

 

Mevrouw Annemie Maes merkt op dat de minister bevoegd voor Sport de federaties altijd 

kan oproepen om met hun Franstalige collega's in dialoog te gaan en afspraken te maken.  

 

Minister Philippe Muyters benadrukt dat dergelijke initiatieven van onderuit moeten 

groeien. Hij wijst erop dat hij regelmatig overleg heeft met zijn collega’s van de Franstalige 

Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, en afspraken maakt over topsport. Het 

sportbeleid zit in een confederaal model waarbij iedereen zijn eigenheid heeft en waar alle 

mogelijke afspraken tussen de federaties kunnen gemaakt worden. Maar dat laatste moet 

bottom-up groeien. Als er veel vraag is om een gemeenschappelijke competitie te organiseren 

dan kunnen de federaties beslissen dat voor Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels 

hoofdstedelijk gewest gemeenschappelijk in te richten. Niets houdt dat tegen, maar het is niet 

aan de minister om dat op te leggen.  

 

Dat behoort tot de toepassingen van good governance-regels uit het decreet: democratie en 

transparantie.  

 

Als clubs niet bij een federatie aansluiten is dat hun keuze: de Vlaamse Gemeenschap 

ondersteunt federaties en de federaties ondersteunen op hun beurt de clubs. De minister 

ondersteunt lokale besturen en de VGC, die op hun beurt weer clubs kunnen steunen. De 

federaties werken met de clubs die bij hen aangesloten zijn, de gemeenten en de VGC kunnen 

evenwel rechtstreeks afspraken maken met clubs.  

 

Hij herhaalt dat er binnen de federaties aandacht moet zijn voor een allesomvattend aanbod, 

maar dat dit niet betekent dat alle clubs alle mogelijke doelgroepen moeten bedienen. De 

minister is het ermee eens dat er extra aandacht moet gaan naar een aanbod voor vrouwen, in 
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het bijzonder voor vrouwen met een migratie-achtergrond omdat daar de participatie aan 

sportactiviteiten niet altijd even vlot verloopt.  

 

De spreker is van mening dat de Rode Antraciet zinvol werk verricht, maar het ligt niet aan 

hem om tussen te komen om de problematiek in de gevangenissen op te lossen. Hij wijst erop 

dat hij geen signalen had gekregen rond problemen met sport in gevangenissen.  

 

Mevrouw Annemie Maes merkt op dat die problemen dateren van 2016. Minister Philippe 

Muyters wijst erop dat deze problematiek aan de oppervlakte kwam tijdens een periode van 

sociale onrust in de gevangenissen, wat een uitzonderlijke situatie is. Hij is van mening dat er 

op dat ogenblik wellicht andere prioriteiten waren en dat de sociale vrede moest hersteld 

worden.  

 

Mevrouw Annemie Maes is van mening dat mensen die de hele dag tussen 4 muren leven, 

het recht moeten hebben om zich te ontspannen.  

 

Op vraag van de heer Jef Van Damme betreffende de financiering, antwoordt minister 

Muyters dat hij verduidelijkt heeft hoe het in elkaar zit. Wat de beleidsmiddelen betreft, geeft 

de Vlaamse Gemeenschap aan de gemeenten 14.368.000 euro. Om de administratieve last te 

verminderen worden die middelen in Vlaanderen verdeeld via het Gemeentefonds, waarbij de 

gemeenten kunnen kiezen hoe ze die middelen inzetten.  

 

Voor Brussel wordt 5% voorzien: 750.000 euro gaat naar de VGC en 80.000 euro naar Sport 

Vlaanderen voor Brusselse initiatieven. Dat bedrag ligt boven de Brusselnorm.  

 

De Vertical Club is een experiment met een tijdelijk karakter. De subsidie loopt af eind 2017. 

Het zal afhangen van de evaluatie of er nog middelen zullen voorzien worden voor de 

toekomst. Hierover kan de minister op dit ogenblik geen uitspraken doen.  

 

De heer Jef Van Damme vraagt of de minister een overzicht kan toevoegen betreffende 

ondersteuning van de sportinfrastructuur in Brussel.  

 

Minister Philippe Muyters verwijst naar het sporthotel en het zwembad van de VUB. Wat 

kunstgrasvelden of Finse pistes betreft, wijst hij erop dat er steeds dossiers moeten worden 

ingediend. Als er geen realisaties zijn, betekent dit dat er geen aanvragen gekomen zijn. Hij 

zal bij de administratie nagaan of er een overzicht voorhanden is.  

 

Over sporten op het werk deelt hij mee dat er op dit ogenblik verschillende acties lopen ihkv 

het actieplan “Sport op het werk” van Sport Vlaanderen. Er is een tool om te screenen bij 

bedrijven wat de werknemers willen, wat de werkgevers kunnen aanbieden en hoe dat kan 

aangepakt worden. Dat sluit aan bij de opmerking van de heer Joris Poschet, dat niet alles op 

de traditionele manier dient aangepakt te worden.  

 

Wat het gebruik van de openbare ruimte betreft, refereert de minister naar mensen met jonge 

kinderen en geeft hij het voorbeeld van een park waar een omgevallen boom ligt: kinderen 

zullen er onmiddellijk op spelen. Als men oog heeft voor de omgeving, kan men met weinig 

middelen heel wat kan realiseren. Over dit gegeven is heel wat werk verricht in samenwerking 

met onder meer Kind en Samenleving, ISB en Sport Vlaanderen. De spreker is het ermee eens 

dat er nog meer kan gebeuren.  
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Wat de prijs van Sportwerk Vlaanderen is, weet de minister niet, antwoordt hij op de vraag 

van mevrouw Brigitte Grouwels. Hij vermoedt dat de implementatie afgewerkt is en zal zich 

verder informeren.  

 

Als minister bevoegd voor Sport is het zijn rol om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te 

krijgen, hieronder vallen ook asielzoekers. Voor de vraag om de mobiliteitsproblemen voor 

die doelgroep op te lossen, verwijst hij naar collegelid Pascal Smet die initiatieven kan nemen 

om deze mensen aan te zetten om te bewegen. Hij vermeldt dat daarvoor geen budget 

voorzien is binnen het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.  

 

Op de vraag van mevrouw Brigitte Grouwels om regelmatig contact te onderhouden, 

verduidelijkt de minister dat hij dat graag doet wanneer er een duidelijke agenda is. Zowel 

zijn kabinet en Sport Vlaanderen staan ter beschikking van de VGC om te onderzoeken wat er 

samen kan gedaan worden.  

 

Aan mevrouw Cieltje Van Achter verduidelijkt hij de studie over competenties: 3 jaar geleden 

is de vraag gesteld om een experiment te ontwikkelen rond sport en werk. De eerste studie 

gaat over de evaluatie van dat initiatief en hoe dat in de toekomst beter kan. Die studie is 

beschikbaar. Interessant in dat verband is een boek over motiveren van coachen, waarvan de 

coördinaten kunnen bezorgd worden. Het werk gaat dieper in op hoe de aard van de coach 

impact heeft op het vormen van competenties. Dat betekent dat het niet alleen sport is die 

competenties ontwikkelt, maar eveneens de manier waarop het aangebracht wordt.  

 

Met Sport Vlaanderen zijn er intussen contacten geweest over onder meer het Coovi-dossier. 

De minister verduidelijkt dat voor alle dossiers de eindverantwoordelijkheid bij de indiener 

ligt, maar dat Sport Vlaanderen altijd ter beschikking staat om het opmaak- en 

indieningsproces te begeleiden. Als kritische noot merkt hij op dat als de nood aan 

zwembaden zo hoog is als hij hier hoort, er onderzocht kan worden op welke manier de VGC 

een zwembadproject kan opzetten en indienen. De einddatum voor het indienen van de 

dossiers ligt dit jaar op 30 september 2017.  

 

De minister is voor Europa aangeduid als dopingexpert in WADA (World Anti Doping 

Agency). De Brusselse regelgeving werd aangepast, waardoor België niet meer op 

de shortlist staat van landen waar de wetgeving niet in overeenstemming was met de regels 

van WADA. Wat de bevoegdheid van de Vlaamse en Franse gemeenschap betreft, gebeurt de 

controle door NADO Vlaanderen  en de tegenhanger in de Franse Gemeenschap. Deze 

instanties bepalen waar en hoe de controles concreet gebeuren. Hij wijst erop dat de prioriteit 

van de WADA ligt bij topsporters. Breedtesporters worden op een gerichte manier 

gecontroleerd, meestal na signalen van politie of ordediensten die onregelmatigheden hebben 

vastgesteld. In dat verband kan de minister niet geloven dat Brusselse clubs bewust niet 

gecontroleerd zouden worden.  

 

Voorts meldt hij dat het de VGC vrij staat om contacten te leggen met Sportimonium om na te 

gaan in hoeverre het nuttig is om Brussels sporterfgoed daar kan ontsloten worden.   

 

Tot slot deel hij aan de heer Joris Poschet mee dat hij het zwembadenplan waarover sprake 

niet kent.  

 

Mevrouw Annemie Maes dankt de minister voor zijn antwoorden en geeft mee dat ze zullen 

getoetst worden aan de uitspraken van het bevoegde collegelid. Beide visies komen niet altijd 
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overeen. Verder vreest zij dat de timing van 2,5 maanden om dossiers in te dienen te kort zal 

zijn.  

 

Minister Philippe Muyters verduidelijkt dat er al meer dan een jaar aan het decreet gewerkt 

wordt. Het klopt niet dat de contouren nog maar net bekend zouden zijn.  

 

Mevrouw Annemie Maes benadrukt dat zij niet het beleid maakt, maar in de oppositie zit. 

Zij stelt vast dat er nu nog maar 2,5 maanden zijn om een Brussels dossier in te dienen. De 

complexiteit van de Brusselse situatie wordt vaak onderschat bij de Vlaamse Gemeenschap. 

Volgens haar is er zeer veel goede wil bij de Vlaamse clubs, bij de VGC en de administratie 

om een dossier te vormen. Op korte tijd partners vinden voor een Vlaams project is niet 

eenvoudig, net zoals het beantwoorden aan criteria van financiële haalbaarheid en financiële 

duurzaamheid. Zij verwijst in dat verband naar zwembaden: er is niet alleen de hoge bouw- of 

renovatieprijs van 5 tot 7 miljoen euro, er is eveneens de exploitatiekost van een half tot 1 

miljoen euro per jaar. Dat het zwembad van Ganshoren heropent, is dankzij de 

Belirismiddelen. Zij benadrukt dat het decreet wellicht goed toepasbaar is in Vlaanderen, 

maar dat het niet zomaar toepasbaar is in Brussel.  

 

In verband met de indiening van de dossiers verduidelijkt minister Philippe Muyters dat de 

inschrijver kan bestaan uit verschillende partijen, vb één die voldoet aan de vereiste te worden 

beschouwd als uitsluitend behorend tot de Vlaamse gemeenschap en één die over het zakelijk 

recht beschikt. 

 

De heer Jef Van Damme is het eens met mevrouw Maes. Hij vraagt de minister of hij 

mevrouw Fadila Laanan reeds ontmoet heeft.  

 

De minister antwoordt hierop negatief. Hij wijst erop dat hij verantwoordelijkheid draagt 

voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en ziet niet welke rol mevrouw Laanan hierin kan 

spelen. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter stipt aan dat zelfs collegelid Pascal Smet geen afspraak krijgt 

met mevrouw Laanan, maar dat minister Muyters meegedeeld heeft dat hij met zijn collega’s 

van de Franse Gemeenschap en van de Duitstalige Gemeenschap wel rond de tafel zit.  

 

Het antwoord op de vraag van de heer René Coppens over het aanbod van sportactiviteiten en 

collecties met betrekking tot het Brussels sporterfgoed van Sportimonium wordt als bijlage 

toegevoegd aan het verslag, laat de Vlaams minister Philippe Muyters weten. 

 

De heer René Coppens dankt de minister voor zijn uiteenzetting en voor de uitvoerige 

antwoorden op alle vragen. Hij stelt het zeer op prijs dat de minister in alle eerlijkheid 

duidelijkheid geschapen heeft over wat al dan niet mogelijk is.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels sluit zich aan bij de dankwoorden van de vorige spreker. Zij 

heeft bij de minister de wens kunnen vaststellen om zich in te zetten voor Brussel.  

 

 

De verslaggevers,        De voorzitter, 

Cieltje VAN ACHTER       Carla DEJONGHE 

Joris POSCHET  
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BIJLAGE 

 

Overzicht van de door het Sportimonium aangeleverde info:  

 

1. bezoekers van de Brusselse gemeenten in 2017:  

 Dit jaar (tot en met 17 juli 2017) hadden we 28 groepen (1385 bezoekers) uit Brussel 

(Evere/ Anderlecht/ Brussel stad/ Ukkel/ Sint-Jans-Molenbeek/ Sint-Lambrechts-

Woluwe) op bezoek  

 Er waren in die periode ook 50 individuele bezoekers  

 Dit vertegenwoordigd +/- 18 % van onze bezoekers uit het Brusselse gewest.  

  

2. Permanente tentoonstelling (zaken die tot de vaste collectie behoren en te zien zijn): 

 Het kabinet Victor BOIN: zijn volledige werkkamer + alle collectiestukken 

(medailles/trofeeën/documenten/meubilair/archieven…) sinds 2006  

 De schermzaal met de volledige collectie Charles DEBEUR (volledige collectie van 

Musée de l’Escrime uit Elsene) sinds 2014  

 Beeldhouwwerk over Stan Ockers (gemaakt door kunstenaar Van Cutsem)  

 Olympische passage (erkend Olympisch museum OMN – IOC) waar permanent 

nieuwe collectiestukken bijkomen via het BOIC uit Brussel 

  

3. Tijdelijke tentoonstellingen/ evenementen/ bruikleen: 

 In Brussel in het City2-Shoppingcenter (Panathlon Wallonië en Brussel), 

tentoonstelling Sporticity, 2011 (15 stuks) 

 Tentoonstelling “Vijf eeuwen wipschieten in Schaarbeek” Gemeentehuis Schaarbeek 

(20 voorwerpen/documenten) in 2015  

 Tentoonstelling in het Sportimonium over de werken van kunstenaar Louis Van 

Cutsem in 2013 

 Promotiestand op het Muntplein (Muntpunt) in 2016  

 In Tour & Taxis een evenement van het BOIC (Catwalk to RIO) tentoonstelling (30 

stuks) in 2016 

 In Watermael-Bosvoorde een evenement van het BOIC (Run to RIO) presentatie aan 

de club van Olympische ex-atleten in 2015 

 Tentoonstelling tijdens Memorial Van Damme (receptie) in 2010  

 Bruikleen tentoonstelling aan het Koninklijk Museum van het Leger en de 

Krijgsgeschiedenis (1 stuk) in 2016 

 Bruikleen tentoonstelling aan het BELvue museum (10 stuks) in 2016 

 Bruikleen tentoonstelling Koninklijk Paleis (Technopolis ) in 2016 

 In Brussel, bruikleen aan het Algemeen Rijksarchief, GOAAAL! Een eeuw Belgisch 

voetbal 2012, (10 stuks) 

 In Brussel, bruikleen aan het BELvue museum, Viva Brazil, 2014 (10 stuks) 

 Symposion Geheugen van de sport, Sportimonium 16/10/2015, een spreker van 

voetbalclub Union-Sint-Gillis 

  

4. Jaarlijkse initiatieven: 

 Nationale Trofee Victor Boin (jury, kandidaten, laureaten, proclamatie en finaal de 

uitreiking/ receptie van de trofee) sinds 2011 

 Juryvoorzitter  Nationale Trofee Victor Boin  was (tot 2017) em. prof. R. Renson 

(stichter Sportimonium)  

  



- 25 - 

 

 

5. De hele collectie:  

 Ongeveer 10% van de voorwerpen in de collectie behoren tot het Brusselse erfgoed  

 Verwerving en tentoonstelling van de nalatenschap sportbeelden (40-tal) uit het atelier 

(Schaarbeek) van beeldhouwer Louis Van Cutsem (1908-1992) 

  

6. Het nieuwe museumdepot:  

 De bouw van dit nieuw depot startte in 2011 en is officieel in gebruik genomen in 

september 2016 

 Het depot draagt de naam Preservation Hall Victor Boin met verschillende historische 

verwijzingen naar Victor Boin 

 Het depot bevat meer dan 30 000 collectiestukken, 1500 medailles en archieven.  

 

 

 

 


