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ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING
TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN TOT HET VERKRIJGEN
VAN DE SUBSIDIES INZAKE DE FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT

Advies van de Sectorraad Sport

Vlaams minister Bert Anciaux vroeg op 15 april 2008 de Sectorraad Sport om advies over dit
ontwerp van besluit.
De Sectorraad Sport had op zijn plenaire vergadering van 22 april 2008 een gesprek over het
ontwerp met Helena Wittock van het kabinet-Anciaux, en met Chris Massez van de Blosoadministratie.
De Sectorraad Sport bracht op zijn plenaire vergadering van 22 april 2008 het volgende
advies uit.

Het uitvoeringsbesluit van 31 mei 2002 voor de facultatieve opdracht jeugdsport, momenteel
van toepassing, voldoet niet aan de verwachtingen. De Vlaamse Sportraad voorspelde
destijds in zijn advies dat het besluit niet werkbaar was. Dat is de voorbije jaren bewezen.
Sportfederaties lieten het besluit aan zich voorbijgaan, wegens te veel administratieve ballast.
Dat de administratie een stuk eenvoudiger moest, was ook een conclusie van de audit die in
2006-2007 in opdracht van Vlaams minister Bert Anciaux bij de sportfederaties werd
uitgevoerd. De sportfederaties moesten ook meer worden geresponsabiliseerd.
Het nieuwe uitvoeringsbesluit, dat nu voorligt, is veel toegankelijker, en het vereist een pak
minder administratie. Dat ligt volledig in de lijn van het beleid van de Vlaamse Regering.
Het sluit ook bij een eerder advies aan van de Vlaamse Sportraad: DE P UIT VERPLICHTING
HALEN. Het uitvoeringsbesluit werd uitgebreid overlegd met de sector, onder meer met de
Vlaamse Sportfederatie, op voorbereidende werkvergaderingen. Dat vergroot de kans dat

de sportfederaties er nu wel op inspelen. Maar het is natuurlijk geen garantie. Of het besluit
effectief aanslaat, zal gauw blijken. Het is in elk geval een beter instrument om projecten te
realiseren.
Overhead

Artikel 2. […] §2. Om het jeugdsportproject te realiseren zal binnen elke sportfederatie
gewerkt worden met een jeugdsportfonds, waarvan de financiële middelen aan de sportclubs
worden verdeeld, die ze aanwenden om de kwaliteit van de jeugdsportwerking met bijzondere
aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd, in de sportclubs te verhogen.
Maximum 15 percent van de subsidie wordt toegekend voor de ontwikkeling, begeleiding en
opvolging van het jeugdsportproject (overhead). De eigen financiële inbreng van de
sportfederatie in het jeugdsportfonds bedraagt minstens 25 percent van de subsidie.
De meeste leden, en zeker zij die aan een sportfederatie zijn verbonden, vinden 15%
overheadkosten vrij weinig. Tenslotte steken sportfederaties veel tijd en energie in de
ontwikkeling, begeleiding en opvolging van projecten. Ten minste één lid vindt 15% te veel.
Een tussenoplossing zou er kunnen in bestaan om het percentage af te laten hangen van de
grootte van de sportfederatie.
Beoordelingscommissie

Artikel 9. §1. Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke jeugdsportprojecten inhoudelijk
beoordelen aan de hand van de ingediende aanvraag tot subsidiëring zoals bepaald in artikel 5,
3° en de in artikel 7 geformuleerde beoordelingscriteria. Deze beoordelingscommissie bestaat
uit minimum vijf en maximum negen leden die een specifieke expertise hebben inzake
jeugdsport. De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de
olympiade.
Voor de beoordelingscommissie onafhankelijke en ongebonden deskundigen vinden, wordt
beslist een moeilijke klus.
Coaching

Artikel 15. Het Bloso kan te allen tijde toezicht en controle uitvoeren over de wijze waarop het
jeugdsportproject wordt uitgevoerd. Misbruiken kunnen aanleiding geven tot gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de ontvangen subsidies.
Sportfederaties rekenen erop dat het Bloso niet alleen controleert, maar ook begeleidt. Dat
veronderstelt uiteraard dat sportfederaties aan het Bloso laten weten waar ze ondersteuning
nodig hebben.
Regeldrift

Het uitvoeringsbesluit mag dan al een stuk eenvoudiger zijn, het wordt een maat voor niets
zolang de Bloso-administratie de eigen regeldrift niet kan onderdrukken. In het verleden
liep het daar wel eens grondig fout. Een goede communicatie met de administratie kan dat
allicht voorkomen.
Evaluatie

Het is wenselijk om de toepassing van dit nieuwe besluit na één jaar te evalueren.
Cofinanciering

Sportfederaties blijven grotendeels afhankelijk van de goodwill van de minister en de
beoordelingscommissie. Sportfederaties moeten een kwart van de middelen op tafel leggen
zonder dat daar iets tegenover staat. Toegegeven, de cofinanciering moet maar worden
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aangewend op het moment dat het project wordt goedgekeurd. Anderzijds, wanneer een
sportfederatie een project lanceert, wordt dat mee gedragen door de clubs. Wordt het project
niet goedgekeurd, dan lijdt de sportfederatie onvermijdelijk gezichtsverlies.
Timing

Zoals in veel andere dossiers die recentelijk werden voorgelegd, is de timing erg krap.
Alweer moeten sportfederaties hun dossiers tegen 1 september indienen. Een bijzonder
ongelukkig moment, vlak vóór de start van het sportseizoen en net na de zomervakantie,
wanneer de mankracht miniem is. Er wordt voorgesteld om een tijdstip te kiezen dat de
werking van de sportfederaties niet in het gedrang brengt.
Sportfederaties worden nog altijd laat geïnformeerd over de subsidies die ze krijgen. Een
oud zeer, dat niet wordt verholpen.
Middelen

De instapdrempel ligt een stuk lager dan in het besluit dat momenteel van toepassing is.
Maar als veel sportfederaties instappen, wordt de koek voor iedereen een stuk kleiner. Naar
verluidt worden de middelen opgetrokken tot minimum 1.800.000 euro in 2009.
Besluit

De Sectorraad Sport geeft dit uitvoeringsbesluit een unaniem positief advies, zij het met
ernstige twijfels bij de timing en bij de onafhankelijkheid van de beoordelingscommissie.
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