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e Vlaamse Sportraad
d
Adviies van de

Vlaam
ms minister Philippe
P
Muy
yters vroeg d
de Vlaamse Sportraad op 20 juli 20112 om adviess over dit
vooro
ontwerp van
n besluit.
De Vllaamse Sporrtraad had op 21 augustu
us 2012 een voorbereide
end gesprekk over het on
ntwerp met
An Ve
ermeersch en
e Nicole Bosssaerts van h
het kabinet-Muyters, die
e de voorgesschiedenis en
n de
conse
equenties va
an het besluiit schetsten een vragen va
an leden bea
antwoordden
n.
De Vllaamse Sporrtraad brachtt op zijn plen
naire vergad
dering van 29
9 augustus 22012 het volgende
advie
es uit.

p van besluit geeft uitvoeering aan arttikel 26 van het decreet vvan 13 juli 2012
2
Het vvoorontwerp
houd
dende bepalingen tot begeleiding vaan de tweede
e aanpassing
g van de beg
groting 2012
2, het
zogenaamde pro
ogrammadeccreet, waarbijij de Vlaamse
e Regering wordt
w
gemacchtigd om ee
en regeling
e werken die de loonsubsidies voor w
werknemers uit vroegere
e DAC-projeccten die in een
e niet
uit te
verwo
orven arbeid
dsplaats werken, in de sp
portsector va
anaf 2014 uit laat doven
n. Het besluiit voorziet
voor de betrokke
en werkgevers en werkneemers een overgangsreg
o
geling, in afw
wachting van
n de
g van het nie
euwe decreett lokaal sporrtbeleid, gep
pland voor 1 januari 2014
4.
inwerrkingtreding
Het V
Vlaams Burea
au voor Sportbegeleidin
ng (Vlabus), dat
d momentteel met 36 V
VTE over hett grootste
contingent ex-DA
AC’ers besch
hikt, speelt in
n de opvolging van dit besluit een beelangrijke ro
ol.
De no
ota aan de Vlaamse
V
Regering zegt d
daarover het volgende.

Met het to
oewijzen van
n de middelen
en van het co
ontingent van
n de gewezeen DAC-werk
knemers
aan Vlabuss wordt geko
ozen voor tra
ransparantie en uniformit
iteit (éénlokeetfunctie) bij
ij het
inzetten op
p profession
nalisering van
n de begeleiiding van de
e sporters enn voor een orrganisatie
die reeds heel
h
wat kno
owhow heeftt opgebouwd
d op het vlak
k van de kwaaliteit van de
e
sportbeoeffening en sp
portbegeleidi
ding. Door de
d uitbreiding
g van de tew
werkstellingsspool
waarover Vlabus
V
besch
hikt, kan Vlab
bus zijn aanb
bod uitbreid
den naar allee sportactore
en in
Vlaanderen
n.

De Vlaamse Sportraad staat achter de voorgestelde regeling. Wel blijft de vraag hoe de
terbeschikkingstellingen vanuit Vlabus voor de sportfederaties en voor de lokale besturen zullen
verlopen. Vlabus zou het voor de sector makkelijker moeten maken om op de nieuwe mensen een
beroep te doen. Er lopen daarover nog onderhandelingen. De sector moet in elk geval bij de
uitvoering van dit besluit worden betrokken, gelet op de grote noden bij sportfederaties en
sportclubs. Veel zal ook afhangen van de profielen van de ex-DAC’ers. De discussie over de
terbeschikkingstellingen zal worden gevoerd op het moment dat de nieuwe decretale regeling1
voorligt.

Advies
De Vlaamse Sportraad geeft het voorontwerp van besluit een positief advies. Het DAC-stelsel is
voor de tewerkstelling in de sport een weldaad geweest. Het is goed dat er nu een permanente,
structurele oplossing komt – en dat de middelen in de sport blijven.

1

Zie bisnota aan de Vlaamse Regering, punt 2.5 - Verdere planning. Tegen medio 2013 wordt een decretale regeling
uitgewerkt om de sport in Vlaanderen te helpen professionaliseren via de tewerkstelling van gekwalificeerde personen dmv
een opdracht aan een niet-commerciële organisatie. In casu is Vlabus de meest aangewezen partner om deze taak te
realiseren. De subsidiëring van de vrijgekomen gewezen DAC-arbeidsplaatsen zal mee onderdeel zijn van deze regeling.
Deze decretale regeling zal toelaten om in uitvoeringsbesluiten en een beheersovereenkomst de werking van Vlabus vanuit
de Vlaamse overheid te sturen ifv de actuele noden in een steeds evoluerende sportsector.
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