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Advies bij het voorontwerp van besluit studentensport
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters vroeg de Vlaamse Sportraad op 6 maart 2018 om advies
over het voorontwerp van besluit bij het decreet 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 (kort: decreet studentensport).
De Vlaamse Sportraad behandelde de adviesvraag via schriftelijke procedure. Het advies werd
definitief goedgekeurd op 29 maart 2018.
Advies
Het voorontwerp van besluit geeft uitvoering aan het decreet studentensport. De Vlaamse Sportraad
gaf op 8 januari 2018 positief advies1 over de wijziging van het decreet.
Het voorontwerp van besluit vervangt de term “de overkoepelende studentensportvereniging” door
“overkoepelende studentensportorganisatie”. De bepaling van subsidiebedragen voor de associaties
wordt gedelegeerd naar de Vlaamse Regering en de wijze van subsidiëring voor de overkoepelende
studentensportorganisatie wordt aangepast. Tot slot worden de procedures in overeenstemming
gebracht met het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde
sportsector.
De Vlaamse Sportraad geeft positief advies over de wijzigingen aan het besluit studentensport. De
aanpassingen zijn logische gevolgen van de wijziging van het decreet. Het is voor de Vlaamse
Sportraad echter niet duidelijk of de koepels en associaties ook in deze fase werden betrokken.
De raad herhaalt zijn suggesties uit het advies bij het decreet, waaraan geen gevolg werd gegeven.
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. Met een aanzienlijk bedrag van in totaal 1 miljoen euro zijn dergelijke
inhoudelijke accenten toch een must. De Vlaamse Sportraad betreurt dat er geen grondige
inhoudelijke 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.
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SARC-Vlaamse Sportraad, Advies bij de wijziging van het decreet studentensport, 8 januari 2018.
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20180108_SARC_VSR_Advies_wijziging_studentensportdecreet.pdf
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RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 63.506/1
van 12 juni 2018
over
een 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‟
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Op 14 mei 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport verzocht binnen een termijn van dertig dagen
een advies te verstrekken over een 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‟.
Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 7 juni 2018. De kamer was
samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en
Chantal BAMPS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Greet VERBERCKMOES,
griffier.
Het verslag is uitgebracht door Rein THIELEMANS, eerste auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 juni 2018.
*
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of
aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
*

STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP
2.
Het om advies voorgelegde ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering strekt
ertoe het besluit 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‟ aan te passen aan de wijzigingen die worden aangebracht aan het
decreet van 3 april 2009 door 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‟, dat op 1 september 2018 in werking treedt.
Het ontworpen besluit treedt eveneens in werking op 1 september 2018.
3.
De ontworpen regeling vindt rechtsgrond in het decreet van 3 april 2009 zoals het
wordt gewijzigd door het decreet van 18 mei 2018, meer bepaald in de artikelen 3, vijfde lid, 9,
tweede zin, 10 eerste en tweede lid, 11, tweede zin, 13, eerste en tweede lid, 14, tweede zin, 16,
eerste en tweede lid, en 17, tweede zin ervan.
Artikel 15 van het ontwerp, dat sommige artikelen van het te wijzigen besluit
opheft, vindt rechtsgrond in artikel 11 van het decreet van 18 mei 2018, dat de rechtsgrond voor
die artikelen opheft, gelezen in samenhang met de algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de
Vlaamse Regering beschikt op grond van artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
„tot hervorming der instellingen‟.
Artikel 21 van het ontwerp ontleent rechtsgrond aan artikel 14 van het decreet van
18 mei 2018, gelezen in samenhang met de algemene uitvoeringsbevoegdheid.
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Voor het opleggen van taken aan het agentschap Sport Vlaanderen wordt de
rechtsgrond geboden door artikel 5, § 2, van het decreet van 7 mei 2004 „betreffende het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid “Sport Vlaanderen”, gelezen in samenhang
met artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet.
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ONDERZOEK VAN DE TEKST
Aanhef
4.
De aanhef dient in overeenstemming te worden gebracht met hetgeen sub 3 in
verband met de rechtsgrond is opgemerkt.
Er dient een nieuw eerste lid in de aanhef te worden ingevoegd, waarin wordt
verwezen naar artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.
In het huidige tweede lid van de aanhef, dat het derde lid wordt, dient de
verwijzing naar artikel 7 van het decreet van 3 april 2009 te worden geschrapt.
Er dient een nieuw vierde lid in de aanhef te worden ingevoegd, dat als volgt
wordt geredigeerd:
“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, artikelen 11 en 14;”.

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

Greet VERBERCKMOES

Marnix VAN DAMME
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