Persbericht

Uitvoerige berichtgeving in diverse media op 4 juni 2013 verkondigt hoe schaken geen sport kan zijn
volgens een oordeel vanwege de ‘Raad van State’. Dit is echter niet de vraag die de Raad van State
heeft beantwoord: de Raad van State heeft bepaald dat een gemeenschap autonoom kan invullen wat
zij wel en wat zij niet als sport erkent (en bijgevolg subsidieert). Deze essentiële nuance is belangrijk,
aangezien de essentie van deze materie zich uitsluitend richt op het “statuut” dat schaken zou moeten
hebben, en met haar andere ‘denksporten’ en niet-erkende activiteiten.
Schaken bereikt jong en oud, op alle leeftijden. Het is een ‘volkssport’, een activiteit beoefend door
burgers
uit
alle
geledingen
van
de
maatschappij.
Sport
en
cultuur
zijn
beide
gemeenschapsbevoegdheden, sinds enkele decennia. De overheid voorziet verenigingen van diverse
subsidies, teneinde hun activiteiten te kunnen ontplooien. Dit doet zij via diverse entiteiten op
gemeentelijk, provinciaal, gemeenschaps- en nationaal niveau. Het is belangrijk dat de overheid bij de
invulling van haar maatschappelijke taak een consequent beleid voert, zodat er duidelijkheid bestaat
over de rechten en plichten die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van de middelen voorzien
door de gemeenschap.
Heden ontvangt de Koninklijke Belgische Schaakbond vzw (KBSB) enkel een toelage vanwege het
BOIC, en kan zij aanspraak maken op tegemoetkomingen van andere instanties. De slachtoffers van
het huidige beleid zijn echter de verenigingen, onze basis. Op gemeentelijk niveau zijn ze soms
cultuur, soms zijn ze een sport en soms zijn ze geen van beide. Op provinciaal niveau kunnen de
“schaakliga’s” terecht bij de provincies, de gemeenschapsfederaties dienen bij de gemeenschappen
aan te kloppen. De KBSB is reeds jaren, via haar diverse instanties, vragende partij voor een concrete
lijn in dit beleid. Echter wordt er steevast van het kastje naar de muur verwezen, en spitst de
discussie zich toe op het al dan niet erkennen van schaken als sport – een non-discussie. Schaken
wordt sinds jaar en dag op competitief niveau beoefend. De aanwezigheid van een dergelijke
competitie, die gereguleerd wordt door de diverse instanties, is één van de elementen die aanleiding
zouden moeten geven tot een statuut.
Net dit statuut ontbreekt. Het is een lastig dossier, welk bij gebrek aan politieke moed en visie tot
heden maar niet wordt uitgeklaard. Meer zelfs, aan Vlaamse zijde wordt vanaf 1 januari 2014 een
einde gemaakt aan de huidige regeling op provinciaal niveau. De diverse provincies verwijzen naar
een wijziging in de tegemoetkomingen, waarbij dit geheel zal verschuiven richting de
gemeenschappen. De overheid heeft echter een jaar voor de verkiezingen geen antwoord op hoe dit
juist wordt ingevuld, en diverse organisaties – waaronder de schaakinstanties – verkeren in
onzekerheid over de politiek die toegepast zal worden naar de toekomst toe. Men bouwt dus af in
plaats van op.
Vanuit dit perspectief is de situatie plots geheel anders. De discussie gaat concreet over een gebrek
aan beleid en visie aangaande deze problematiek. Het is een terechte vraag een invulling te
verwachten vanwege de overheden als het gaat over beleid.
De KBSB staat uiteraard ter beschikking via haar mandatarissen om over deze problematiek te
overleggen om tot een concrete, duurzame oplossing te komen. Schaken is in diverse landen erkend
als een sport, heeft sinds een eeuw een structurele werking en dient aanspraak te kunnen maken op
gelijkwaardige tegemoetkomingen. Deze middelen zullen de koepelorganisaties in staat stellen om een
duurzame werking te garanderen met sportieve (internationale uitzendingen, federale en nationale
kampioenschappen), vormende (jeugdwerking) en zelfs educatieve waarde (schaken op school),
conform haar visie.
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