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Actualiteitsvraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : Exitstrategie sportclubs coronacrisis – toepassing in BHG  

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Vorige week donderdag berichtte De Standaard over de exitstrategie voor de sportclubs van 

Vlaams minister van Sport, Ben Weyts. De uiteindelijke exitstrategie werd op 13 mei toegelicht 

door premier Sophie Wilmès. De strategie over sport stipuleert momenteel een versoepeling 

vanaf 18 mei.  

 

De stapsgewijze heropstart van de sportsector staat vanaf dan sportactiviteiten in openlucht toe, 

al dan niet in clubverband. Er moet wel een kapitein of verantwoordelijke aangeduid worden 

die toeziet op het naleven van de regels. Wanneer volgende fases in werking zouden kunnen 

treden wordt besproken op de volgende vergaderingen. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Was u betrokken bij het overleg rond het opstellen van de maatregelen rond 

sportbeoefening tijdens het opheffen van de lockdown? Zo ja, wat was de inbreng vanuit 

VGC? Hoe verliep de afstemming tussen VGC-Sport en Sport Vlaanderen hieromtrent? 

 

 In hoeverre werkt de Sportcel van perspective.brussels mee aan de maatregelen die deze 

en volgende fases van de opheffing van de lockdown voor de sportsector in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (BHG) faciliteert? Is er een reproductiegetal dat vooropgesteld 

wordt om over te gaan naar volgende fases? 

 

 Is er flankerend beleid uitgewerkt vanuit de VGC omtrent de sportverenigingen voor de 

betrokken Nederlandstalige organisaties in BHG? Welke nieuwe middelen of beleid 

hebt u uitgewerkt om deze sector te steunen? 

 

 Neemt de VGC initiatief om de Brusselse sportverenigingen te begeleiden in de 

heropstart van hun activiteiten? Ontving de Administratie reeds veel vragen uit de 

betrokken sector? Hoe worden deze meegenomen in het beleid? 

 

 Is er overleg geweest met de federaties en de clubs zelf in het BHG over de modaliteiten 

van de heropstart van sportlessen of trainingen met respect voor de opgebouwde 

contactbubbels?  

 

 Zijn er sensibilisatiecampagnes gestart naar de clubs en/of hun leden, erkend door de 

VGC, omtrent de maatregelen en het tijdskader? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


