DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de
uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de
toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de
promotie van het sportaanbod van de
studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en
hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse
overkoepelende studentensportorganisatie
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
De Vlaamse Regering hechtte op 2 maart 2018 haar principiële goedkeuring aan voorliggend
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 juli 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de
toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van
de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en
subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging (VR 2018 0203 DOC. 0184/1).
Het ontwerp geeft nadere uitvoering aan het decreet van 18 mei 2018 tot wijziging van het
decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en
de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse
universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende
studentensportvereniging.
Advies SARC
Op 30 maart 2018 heeft de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media advies
uitgebracht over het voorontwerp van besluit (zie bijlage).
De Vlaamse Sportraad geeft positief advies over de wijzigingen aan het besluit studentensport. De
raad herhaalt zijn suggesties uit het advies bij het decreet. In dit advies vroeg de Sportraad dat de
actoren uit het decreet een verdere inhoudelijke denkoefening doen zodat dit potentieel optimaal
benut wordt (met aandacht voor de meerwaarde van elke actor). Ook de rol van sport, beweging en
gezondheid moet meegenomen worden in deze oefening. Deze suggestie, naar de actoren gericht,
kan door hen uiteraard worden opgenomen.
De Vlaamse Sportraad vindt het jammer dat er geen inhoudelijke accenten worden meegegeven aan
de gesubsidieerde koepel en associaties. De raad vraagt zich hierbij af op welke wijze deze subsidie
een verschil maakt op het veld. De Vlaamse Sportraad betreurt dat er geen grondige inhoudelijke
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evaluatie van het studentensportbeleid in het hoger onderwijs is gebeurd ter voorbereiding van de
aanpassing van het decreet. De Vlaamse Sportraad stelt ook voor om te verwijzen naar de principes
van goed bestuur, net zoals in de andere sportdecreten. De raad merkt tot slot op dat de methode
van de samenwerkingsovereenkomst (zoals bij de federaties) een meerwaarde zou kunnen zijn.
Bij de voorbereiding van het decreet werd door Sport Vlaanderen een SWOT-analyse uitgevoerd. Er
werd niet verwezen naar de principes van goed bestuur vermits de associaties een veel ruimere
opdracht en financiering hebben dan enkel met betrekking tot sport. De minister van Onderwijs is
beter geplaatst om desgevallend dergelijke algemene principes op te leggen. Er werd niet geopteerd
om een samenwerkingsovereenkomst in te voeren omdat de studentensportorganisatie een
beleidsplan opmaakt dat overlegd wordt met Sport Vlaanderen en dit plan vrij gedetailleerd de
werking en de opdrachten van de studentensportorganisatie toelicht. Hetzelfde principe geldt voor
de associaties. In zijn beleidsplan kadert elke associatie zijn sportspecifieke werking en
doelstellingen, rekening houdende met de voorhanden zijnde sportaccommodaties. Zo kan elke
associatie autonoom inspelen op trends en opportuniteiten die zich aanbieden voor hun eigen
studentenpopulatie.
Een bijkomende samenwerkingsovereenkomst afsluiten zou in deze zuiver extra administratieve last
inhouden, zonder meerwaarde.
Dit advies gaf geen aanleiding tot aanpassing van de door de Vlaamse Regering principieel
goedgekeurd tekst.
Advies van de Raad van State
Op 12 juni 2018 heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorontwerp van besluit (zie
bijlage). Aan de opmerkingen werd gevolg gegeven. De aanhef werd aangepast.
Artikelsgewijze toelichting
Voor de artikelsgewijze toelichting wordt verwezen naar de nota van de Vlaamse Regering bij de
principiële goedkeuring (VR 2018 0203 DOC. 0184/1).

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Zie hiervoor de nota van de Vlaamse Regering betreffende de eerste principiële goedkeuring van
het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning
van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de
studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en
subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging (VR 2017 0112 DOC.1204/1).
Het (gunstig) advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 8 februari 2018.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 20 februari 2018.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.
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4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Zie hiervoor de nota van de Vlaamse Regering betreffende de eerste principiële goedkeuring van
het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning
van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de
studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en
subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging (VR 2017 0112 DOC.1204/1).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2017/343 van 19 oktober 2017.
Er wordt verwezen naar de RIA bij het betreffende het ontwerp van decreet tot wijziging van het
decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en
de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en
hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende
studentensportvereniging (VR 2017 0112 DOC. 1204/6).

6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het bijgaande ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de
uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de
uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen
van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse
overkoepelende studentensportorganisatie.
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS

Bijlagen:
- het goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
- het advies van de Sportraad
- het advies van de Raad van State
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