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Betreft: Briefadvies van de SARC-Vlaamse Sportraad bij het vierde Topsportactieplan (TSAP IV)

Mijnheer de minister,

Op 22 november 2016 gaven raadgever Brecht De Vos van uw kabinet en algemeen directeur van
Sport Vlaanderen Paul Rowe toelichting bij het vierde Topsportactieplan op de plenaire vergadering
van de SARC-Vlaamse Sportraad.
De Vlaamse Sportraad uit zijn waardering voor het vierde Topsportactieplan. Het strategisch
document is beleidsmatig sterk opgebouwd en bevat sterke punten: de focus op ondersteuning van
(programma’s rond) atleten, het streven naar synergie tussen topsportactoren en het hanteren van
een topsportindex. Het is positief dat er meer wordt ingezet op het ‘topsport als middel’-gedachte.
Ook de opmaak van de topsportbegroting is goed onderbouwd en toont aan dat de overheid met de
beperkte middelen doelmatig investeert.
De Vlaamse Sportraad schaart zich achter het bewuste centralisatiebeleid tot een éénloketfunctie.
Het verheugt ons dat er voor de 2 resterende anomalieën (atletieksport en wielersport) recentelijk
stappen in de goede richting gezet werden. De Vlaamse Sportraad dringt aan dat de stappen die in
atletiek gezet werden ook binnen het wielrennen zouden gebeuren.
Het Vlaamse topsportbeleid heeft een enorme evolutie doorgemaakt. De leden van de Vlaamse
Sportraad hebben vertrouwen in de experten die werden geconsulteerd in de Stuurgroep Topsport
en de Taskforce Topsport tijdens de opmaak van het Topsportactieplan IV en hechten belang aan
deze uitgebreide consultaties.
Voor de beslissingen inzake de subsidiëring en financiering doet u beroep op een Taskforce Topsport.
De Vlaamse Sportraad staat hierachter, maar verwijst daarbij ook naar het advies van 9 december
2016 bij het voorontwerp van besluit ‘Beleidsfocus Topsport’ waarbij aandacht werd gevraagd voor

de cruciale rol van de Taskforce Topsport tijdens de beoordeling van de ingediende dossiers. Daarbij
werd duidelijkheid gevraagd rond de samenstelling van de commissie en het competentieprofiel van
de leden. De Vlaamse Sportraad wijst op het cruciaal belang en de verantwoordelijkheid van de
Taskforce Topsport en vraagt aandacht voor het beoordelingsproces dat gevolgd zal worden
(kwaliteit en transparantie van de beoordelingsprocedure, voldoende feedback aan de
projectindieners, etc.).
De Vlaamse Sportraad dankt tot slot Brecht De Vos en Paul Rowe voor hun aanwezigheid en
toelichting op de plenaire vergadering. De leden waarderen deze goede samenwerking met uw
kabinet en administratie.
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