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
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
artikel 20;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid “Sport Vlaanderen”, artikel 5, §1, eerste
lid, 1°, en §2, ingevoegd bij het decreet van 4 december 2015;
Gelet op 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, artikel 3, vijfde lid, vervangen bij het decreet van 18
mei 2018, artikel 9, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015,
artikel 11, artikel 13, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015,
en tweede lid, artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018, artikel 16,
gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015 en het decreet van 18 mei 2018,
en artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018;
Gelet op 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 studentenvoorzieningen van de Vlaamse
universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse
overkoepelende studentensportvereniging, artikel 11 en 14;
Gelet op 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;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 20 februari 2018;
Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, gegeven op 30 maart 2018;
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Gelet op advies 63.506/1 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2018, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Hoofdstuk 1. Wijzigingsbepalingen
Artikel 1. In het opschrift 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, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt het woord “studentensportvereniging”
vervangen door het woord “studentensportorganisatie”.
Art. 2. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen door
wat volgt:
“Hoofdstuk I. Algemene bepalingen”.
Art. 3. In artikel 1, 1°, van hetzelfde besluit, wordt het woord
“studentensportvereniging” vervangen door het woord
“studentensportorganisatie”.
Art. 4. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
15 juli 2016, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 1/1. Ter uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van het decreet is het jaarlijkse
subsidiebedrag waarin wordt voorzien voor de financiering van de uitvoering van
de sportbeleidsplannen van de associaties, 850.000 euro
(achthonderdvijftigduizend euro). Het vaste jaarlijkse bedrag per associatie,
vermeld in artikel 3, derde lid, 1°, van het decreet, wordt vastgesteld op 48.000
euro (achtenveertigduizend euro).
Binnen de perken van de begroting wordt het subsidiebedrag, vermeld in
het eerste lid, jaarlijks aangepast aan de evolutie van de afgevlakte
gezondheidsindex. Die afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend en toegepast
conform artikel 2 tot en met 2quater van het koninklijk besluit van 24 december
1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands
concurrentievermogen.”.
Art. 5. In artikel 2, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° de woorden “specifieke doelgroepen zoals” worden vervangen door de
zinsnede “de volgende specifieke doelgroepen:”;
2° de woorden “allochtonen en” worden vervangen door de zinsnede “personen
met een migratieachtergrond,”;
3° de woorden “en topsportstudenten” worden toegevoegd.
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Art. 6. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de inleidende zin “De raad van bestuur van de
associatie stuurt uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de
olympiade de volgende documenten naar Sport Vlaanderen:” vervangen door de
zinnen “De raad van bestuur van de associatie dient een aanvraag tot
subsidiëring in bij het agentschap Sport Vlaanderen uiterlijk op 1 juli van het jaar
dat voorafgaat aan de olympiade. Bij de aanvraag tot subsidiëring worden de
volgende documenten gevoegd:”;
2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“Als vastgesteld wordt dat een aanvraag onvolledig is en nog vervolledigd kan
worden, vraagt Sport Vlaanderen de aanvullende gegevens op.”;
3° er worden een derde tot en met een zevende lid toegevoegd, die luiden als
volgt:
“Sport Vlaanderen brengt voor 1 augustus de associaties ervan op de hoogte als
hun aanvraag tot subsidiëring onontvankelijk is en vermeldt de reden van de
onontvankelijkheid. Een aanvraag is onontvankelijk als ze niet tijdig is ingediend,
of als uit de aanvraag tot subsidiëring blijkt dat de associatie niet kan voldoen
aan de subsidiëringsvoorwaarden, vermeld in artikel 5 tot en met 9 van het
decreet en artikel 2 en 3 van dit besluit.
Voor 15 september brengt Sport Vlaanderen bij de minister advies uit over
de subsidiëring van de associaties.
Voor 1 oktober deelt de minister aan de associatie zijn beslissing mee om
ze te subsidiëren of zijn voornemen om ze niet te subsidiëren.
De associatie die het bericht krijgt van het voornemen van de minister om
haar niet te subsidiëren, kan daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen dat
binnen vijftien dagen na de melding ingediend moet worden bij Sport
Vlaanderen. Als de associatie daarom verzoekt, kan ze gehoord worden. Als de
associatie geen of een laattijdig bezwaar indient, wordt het voornemen om geen
subsidie te verlenen van rechtswege omgezet in een beslissing tot nietsubsidiëring.
Sport Vlaanderen stelt binnen dertig dagen na de ontvangst van het
bezwaarschrift een advies op. De minister beslist uiterlijk dertig dagen na de
ontvangst van dat advies om de associatie al dan niet te subsidiëren.”.
Art. 7. In artikel 5, 1°, van hetzelfde besluit worden tussen het woord “jaar” en
de woorden “In het werkingsverslag” de woorden “en de evaluatie van het
sportbeleidsplan op basis van effectmeting” ingevoegd.
Art. 8. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede “en artikel 1/1 van dit besluit”
toegevoegd;
2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “57 en 58 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit” vervangen door de zinsnede “13 en 14 van de wet van 16
mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
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gemeenschappen en gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door
het Rekenhof”.
Art. 9. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid worden de woorden “schriftelijk mee te delen” vervangen
door de woorden “in te dienen bij Sport Vlaanderen”;
2° in het derde lid wordt de zin “De beslissing wordt aan de betrokken associatie
meegedeeld per aangetekende brief.” opgeheven.
Art. 10. In het opschrift van hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het woord
“studentensportvereniging” vervangen door het woord
“studentensportorganisatie”.
Art. 11. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste en het derde lid wordt het woord “studentensportvereniging”
telkens vervangen door het woord “studentensportorganisatie”;
2° in het eerste lid wordt de datum “1 september” vervangen door de datum “15
november”;
3° in het eerste lid wordt de zin “De aanvraag moet per aangetekende brief
verstuurd worden naar Sport Vlaanderen of tegen ontvangstmelding bezorgd
worden aan Sport Vlaanderen.” opgeheven;
4° in het tweede lid worden de woorden “per aangetekende brief” opgeheven;
5° in het derde lid wordt de zinsnede “1 oktober per aangetekende brief”
vervangen door de datum “15 december”;
6° in het derde lid worden de woorden “in de brief” vervangen door het woord
“hierbij”;
7° in het derde lid wordt de zinsnede “, niet tijdig werd vervolledigd,” opgeheven.
Art. 12. In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord “oktober” vervangen door het woord
“januari”;
2° in het eerste tot en met het vierde lid wordt het woord
“studentensportvereniging” telkens vervangen door het woord
“studentensportorganisatie”;
3° in het tweede lid wordt het woord “november” vervangen door het woord
”februari”;
4° in het tweede lid worden de woorden “per aangetekende brief” opgeheven;
5° in het derde lid wordt het woord “verzending” vervangen door het woord
“melding”;
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6° in het derde lid worden de woorden “aangetekend verstuurd moet worden
naar” vervangen door de woorden “ingediend moet worden bij”;
7° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“Als de overkoepelende studentensportorganisatie geen bezwaar indient of een
laattijdig bezwaar indient, wordt het voornemen om geen erkenning te verlenen
van rechtswege omgezet in een beslissing tot niet-erkenning.”.
Art. 13. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het woord “studentensportvereniging” wordt telkens vervangen door het
woord “studentensportorganisatie”;
2° in paragraaf 2 worden de woorden “schriftelijk mee te delen” vervangen door
de woorden “in te dienen bij Sport Vlaanderen”;
3° in paragraaf 3 wordt de zin “De beslissing wordt aan de erkende
overkoepelende studentensportvereniging meegedeeld per aangetekende brief.”
opgeheven;
4° in paragraaf 4 worden de woorden “waarop de brief met de beslissing tot
schorsing naar haar werd verstuurd” vervangen door de zinsnede “, vermeld in
de beslissing”;
5° in paragraaf 4 wordt het woord “brief” telkens vervangen door het woord
“beslissing”;
6° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden “per aangetekende brief”
opgeheven;
7° in paragraaf 5 worden het tweede en het derde lid opgeheven.
Art. 14. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste en het tweede lid wordt het woord “studentensportvereniging”
telkens vervangen door het woord “studentensportorganisatie”;
2° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede “specifieke doelgroepen, zoals”
vervangen door de zinsnede “de volgende specifieke doelgroepen:”;
3° in het eerste lid, 3°, worden de woorden “allochtonen en” vervangen door de
zinsnede “personen met een migratieachtergrond,”;
4° aan het eerste lid, 3°, worden de woorden “en topsportstudenten”
toegevoegd.
Art. 15. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven:
1° artikel 13, 14 en 15;
2° artikel 16, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016.
Art. 16. In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° het eerste en tweede lid worden vervangen door wat volgt:
“De erkende overkoepelende studentensportorganisatie dient een aanvraag tot
subsidiëring in bij Sport Vlaanderen uiterlijk op 15 november van het jaar dat
voorafgaat aan de olympiade. Bij de aanvraag tot subsidiëring wordt het
sportbeleidsplan gevoegd dat de algemene vergadering goedgekeurd heeft.
Als vastgesteld wordt dat een aanvraag onvolledig is en nog vervolledigd
kan worden, vraagt Sport Vlaanderen de aanvullende gegevens op.”;
2° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Sport Vlaanderen brengt voor 15 december de overkoepelende
studentensportorganisatie ervan op de hoogte als haar aanvraag tot subsidiëring
onontvankelijk is en vermeldt de reden van de onontvankelijkheid. Een aanvraag
is onontvankelijk als ze niet tijdig is ingediend, of als uit de aanvraag tot
subsidiëring blijkt dat de organisatie niet kan voldoen aan de
subsidiëringsvoorwaarden, vermeld in artikel 14 van het decreet en artikel 12
van dit besluit.”;
3° in het bestaande derde, vierde, vijfde en zesde lid, die het vierde, vijfde,
zesde en zevende lid worden, wordt het woord “studentensportvereniging”
telkens vervangen door het woord “studentensportorganisatie”;
4° in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt het woord “oktober”
vervangen door de het woord “januari”;
5° in het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt het woord
“november” vervangen door het woord “februari”;
6° in het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden “per
aangetekende brief” opgeheven;
7° in het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt het woord
“verzending” vervangen door het woord “melding”;
8° in het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden
“aangetekend verstuurd moet worden naar” vervangen door de woorden
“ingediend moet worden bij”;
9° aan het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt de volgende zin
toegevoegd:
“Als de overkoepelende studentensportorganisatie geen of een laattijdig bezwaar
indient, wordt het voornemen om geen subsidie te verlenen van rechtswege
omgezet in een beslissing tot niet-subsidiëring.”.
Art. 17. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in punt 1° wordt het woord “studentensportvereniging” vervangen door het
woord “studentensportorganisatie”;
2° in punt 1° wordt de zinsnede “en, in voorkomend geval, de bijsturing van het
beleidsplan” opgeheven;
3° in punt 1° wordt het woord “afzonderlijk” opgeheven;
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4° in punt 2° wordt de zinsnede “, per hoofdstuk van het sportbeleidsplan, ter
verantwoording van de werkingssubsidies, en een gedetailleerde afrekeningsstaat
van de personeelsuitgaven ter verantwoording van de personeelssubsidies”
vervangen door de zinsnede “voor sport, waaruit de verantwoording van de
subsidies blijkt”.
Art. 18. In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord “studentensportvereniging” vervangen door
het woord “studentensportorganisatie”;
2° in het tweede lid wordt het woord “april” vervangen door het woord “juni”.
Art. 19. In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord “geraamde” opgeheven;
2° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord
“studentensportvereniging” vervangen door het woord
“studentensportorganisatie”;
3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “waarop de overkoepelende
studentensportvereniging recht zal hebben voor het betrokken jaar” opgeheven;
4° in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord ”juli” vervangen door het woord
“september”;
5° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin “De geraamde subsidie wordt
berekend op basis van de personeelssituatie op 1 januari van het betrokken
jaar.” opgeheven;
6° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “57 en 58 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit” vervangen door de zinsnede “13 en 14 van de wet van 16
mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door
het Rekenhof”.
Art. 20. In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het woord “studentensportvereniging” wordt telkens vervangen door het
woord “studentensportorganisatie”;
2° in het tweede lid worden de woorden “schriftelijk mee te delen” vervangen
door de woorden “in te dienen bij Sport Vlaanderen”;
3° in het derde lid wordt de zin “De beslissing wordt aan de overkoepelende
studentensportvereniging meegedeeld per aangetekende brief.” opgeheven.
Hoofdstuk 2. Slotbepalingen
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Art. 21. Voor de subsidiëring van het werkingsjaar 2018 van de associaties en de
overkoepelende studentensportvereniging, en voor de controle van de erkenning
van de overkoepelende studentensportvereniging op basis 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, zoals van kracht voor 1
september 2018, blijft 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, zoals van kracht voor 1 september
2018, van toepassing:
1°
tot en met 30 juni 2019 voor de overkoepelende
studentensportvereniging;
2°
tot 31 december 2019 voor de associaties.
Art. 22. De associaties die op 1 september 2018 gesubsidieerd zijn op basis 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, zoals van kracht voor 1 september 2018, hoeven geen
nieuw sportbeleidsplan in te dienen voor de lopende olympiade 2017 - 2020.
Uiterlijk op 15 november 2018 tonen ze aan dat het hoofdstuk met de expliciete
beleidsmaatregelen met betrekking tot de specifieke doelgroepen is aangevuld
voor de doelgroep topsportstudenten.
Art. 23. De overkoepelende studentensportvereniging die op 1 september 2018
gesubsidieerd is op basis 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, zoals van kracht voor 1 september 2018, hoeft geen
nieuw sportbeleidsplan in te dienen voor de lopende olympiade 2017 - 2020.
Uiterlijk op 15 november 2018 toont ze aan dat het hoofdstuk met de expliciete
beleidsmaatregelen met betrekking tot de specifieke doelgroepen is aangevuld
voor de doelgroep topsportstudenten.
Art. 24. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.
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Art. 25. De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport
en het openluchtleven, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
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