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Artik
kel 26 - -G
Gewezen DAC-statuu
D
ut in de sp
portsector
r
e Vlaamse Sportraad
d
Adviies van de

ms ministe
er Philippe Muyters
M
vro
oeg de SAR
RC op 14 mei 2012 om
m een spoed
dadvies
Vlaam
over dit programmadecree
et 2012, wa
aarvan de definitieve
d
goedkeurin
ng door de Vlaamse
Rege
ering voor 24
2 mei 201
12 was geplland.
Van de CJSM-m
materies komt alleen d
de sport in dit program
mmadecree
et aan bod, met name
D Vlaamse
e Regering wordt gemachtigd om
m voor de in
nitiatieven in
i de
in arrtikel 26: De
sport
rtsector die worden ge
esubsidieerd
d voor de lo
oonkost van de person
neelsleden in een
gewe
ezen DAC-s
statuut een
n regeling v
vast te leggen die de mogelijkhei
m
id voorziet om de
subs
sidie voor de
d werknem
mers die na 31 decemb
ber 2002 in
n dienst zijn
n gekomen,, uit te
laten
n doven. De
D adviesvra
aag werd d
derhalve na
aar de Vlaam
mse Sportrraad doorge
espeeld.
De V
Vlaamse Sportraad had
d op zijn pllenaire verg
gadering va
an 22 mei 2
2012 een gesprek
g
over de draagw
wijdte en de
e conseque nties van artikel
a
26 met
m het kab inet-Muyters.
De V
Vlaamse Sportraad bra
acht op zijn
n plenaire vergadering
v
g van 22 me
ei 2012 hett volgende
advie
es uit.

Vlaamse Sportraad ste
elt het op p rijs dat de DAC-midde
elen voorlo pig binnen de sport
De V
blijve
en. Maar bij
b de werkw
wijze worde
en enkele vraagteken
v
s geplaatstt.
De g
geplande he
erschikking wordt al se
edert 2003 in het vooruitzicht ge
esteld en za
al niet
mete
een in werk
king treden. Het is nie
et duidelijk
k waarom dit in het pro
ogrammadecreet
2012
2 wordt opg
genomen. Aan de herrschikking zijn
z
vergaande conseq
quenties ve
erbonden.
Het g
gaat om 93
3.5 voltijdse
e equivalen
nten, waarv
van 50 zond
der verworv
ven rechten, op wie
het D
DAC-uitdoo
ofscenario van
v
toepasssing zou zijn. Sommig
gen van he
en zijn al meer dan
10 ja
aar in diens
st. Bovendien zijn de betrokken actoren no
og niet form
meel van de
e geplande
nieuw
we regeling
g op de hoo
ogte gebraccht.
Het iis de Vlaam
mse Sportra
aad niet duiidelijk wat wordt bedo
oeld met he
et opnieuw inzetten
van d
de vrijgeko
omen budge
etten voor tewerkstellling in de sp
port op bassis van een
n
struc
cturele subs
sidieregelin
ng, zoals in de memorrie van toelichting bij a
artikel 26 staat.
s
Adviies
De V
Vlaamse Sportraad gee
eft artikel 2
26 van het programmadecreet ee
en gunstig advies.
De V
Vlaamse Sportraad hee
eft vragen bij de timin
ng. Het is ook
o
niet du
uidelijk hoe de
vrijgekomen middelen in de
d toekomsst worden verdeeld.
v
De
D Vlaamse
e Sportraad
d rekent
ddelen in elk geval vo or de sportt behouden blijven.
erop dat de mid

