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Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra  
 
Onderwerp: Een Brussels sportbeleid over taalgrenzen heen 
 
Toegang tot sportgelegenheid is zeer belangrijk, met name voor kinderen en jongeren. 
Sport is bevorderlijk voor de fysieke en mentale gezondheid, en is daarnaast een sociaal 
instrument. Sport is ontmoeting. Sport is verbindend en gaat over taal, religie, waarden 
heen. Het is een tool waar kansen worden opengesteld en aan mekaar meegegeven kunnen 
worden. 
 
De enige Nederlandstalige Brusselse voetbalclub, waar mijn zoontje speelt, maakt 
onderdeel uit van de Nederlandstalige competitie. Gemeenschapsbevoegdheid. Ze spelen 
dus competitie tegen spelertjes uit de Brusselse rand, nooit tegen andere Brusselse 
gemeentes. Dit terwijl de samenstelling van hun ploegje heel erg Brussels, heel erg divers 
is. Sommige vrienden kiezen bewust voor Franstalige clubjes om zo in Brussel te 
vertoeven. Binnen de competitie is de vermenging niet mogelijk. In het 
vriendschappelijke veld wel. 
 
Mijn dochter begon ook met voetbal, maar gaf op. Ze was het enige meisje en kreeg naar 
haar hoofd geslingerd 'dat ze verloren waren omdat ze een meisje was'. Het was binnen 
de competitie ook heel snel gericht op presteren. Ook hier had het 'vriendschappelijke' 
gehalte kunnen helpen. Een groter inter-Brussels netwerk kan misschien meer voltallige 
meisjesploegen op de been krijgen die kunnen bouwen op de good practices van RWDM 
Girls. Een mooi verhaal waar de VGC en buurtsport al heeft laten zien hoe waardevol 
hun steun kan zijn binnen het recreatieve kader. 
 
Ik heb de volgende vragen: 
 
• In het bestuursakkoord staat: "Omwille van de maatschappelijke functie van sport en 
omwille van verplaatsingsmoeilijkheden willen we competities op amateurniveau 
territoriaal organiseren. We sluiten een samenwerkingsakkoord tussen de 
Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies over opleiding, federaties, 
competities enzoverder. Zo verruimen we het aanbod en vermijden we dat clubs 
gedwongen worden te kiezen voor een competitie om aanspraak te maken op middelen. 
We streven naar een protocol waarbij de subsidiëring van gescheiden structuren 
gekoppeld wordt aan de organisatie van gemeenschappelijke competities." Heeft er al 
overleg plaatsgevonden over een dergelijk samenwerkingsakkoord? Wat zijn de 
standpunten van de Franse Gemeenschap hierover? 
 
• Wat zijn de mogelijkheden buiten de competities, op vriendschappelijk niveau? 
 
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. 
 

 

 

 


