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Advies over de toekenning van steun aan de sportsector naar 

aanleiding van COVID-19 

De Vlaamse Sportraad werd op 22 maart 2021 bij hoogdringendheid om advies gevraagd door 

Vlaams minister van Sport Ben Weyts over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 

vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de 

COVID-19 pandemie. 

Martje Eyckmans, raadgever kabinet Weyts, en Sophie Cools, afdelingshoofd subsidiëring Sport 

Vlaanderen, gaven op 25 maart 2021 een toelichting bij dit dossier op een extra plenaire vergadering 

van de Vlaamse Sportraad. Dit advies is nadien via schriftelijke procedure afgewerkt. 

De Vlaamse Sportraad bracht op 27 juli 2020 reeds advies uit over het Noodfonds Sport1. Nadien 

bracht de sectorraad op 3 februari 2021 een briefadvies uit over de bijdrage en meerwaarde van 

sport in het Vlaams relancebeleid naar aanleiding van corona2. 

I. SITUERING 

De Vlaamse sportsector wordt geconfronteerd met een verplichte (gedeeltelijke) stopzetting van zijn 

activiteiten wegens de federale coronamaatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad 

vanaf donderdag 12 maart 2020. Veel sportactoren lijden financiële schade door de gevolgen van de 

coronavirusmaatregelen. De Vlaamse Regering voorziet een bijkomende financiële steun om ervoor 

te zorgen dat sportactoren het hoofd boven water kunnen houden en zo hun sportieve continuïteit 

kunnen verzekeren.  

Het besluit voorziet twee luiken van steunmaatregelen. Enerzijds voor jeugdsportclubs, waar de 

activiteiten zijn kunnen blijven doorgaan maar waar er financiële schade wordt vastgesteld door 

doorlopende kosten, lagere inkomsten en een drop-out bij de jeugdsporters. Anderzijds voor andere 

sportactoren waaronder profsportclubs die significante schade lijden ingevolge de coronapandemie.   

 
1 27 juli 2020: Vlaamse Sportraad – Advies over het Noodfonds Sport 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf  
2 3 februari 2021: Vlaamse Sportraad – Briefadvies over de bijdrage en meerwaarde van sport in het Vlaams relancebeleid 
n.a.v. corona 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20210203_Briefadvies_bijdrage_en_meerwaarde_sport_in_relancebeleid.pdf  

https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20210203_Briefadvies_bijdrage_en_meerwaarde_sport_in_relancebeleid.pdf
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II. ADVIES 

De Vlaamse Sportraad is zeer tevreden dat de Vlaamse Regering met deze aanzienlijke 

steunmaatregelen inspanningen levert om tegemoet te komen aan de gevolgen van de coronacrisis 

in de sportsector. De leden begrijpen ook dat de focus van deze steun op sportactoren ligt die in het 

jaar 2020, ondanks de coronacrisis, actief zijn geweest; namelijk specifiek de jeugdsportclubs die 

steeds het maximale gedaan hebben om binnen de geldende maatregelen sportactiviteiten aan te 

bieden, en de profsportclubs. Daarnaast waardeert de Vlaamse Sportraad dat er is gekozen voor 

steunmaatregelen die duidelijk, eenvoudig, transparant en objectief zijn, en hiermee de 

administratieve lasten voor de betrokken actoren zo beperkt mogelijk worden gehouden.  

De Vlaamse Sportraad formuleert hieronder enkele opmerkingen met betrekking tot de voorliggende 

en eventuele toekomstige steunmaatregelen. De Vlaamse Sportraad hoopt dat hierbij de vier 

krachtlijnen van sport in het relancebeleid mee in achting worden genomen: 

1. Kunnen sporten om de sport 

2. Gezondheid en mentaal welzijn 

3. Versterken van het maatschappelijk adaptief vermogen van sportactoren en 

professionalisering van de sportbegeleiding 

4. Duurzame sportinfrastructuur. 

 

Onbekende reële impact corona op sportsector 
In het advies van de Vlaamse Sportraad van 27 juli 2020 over het Noodfond Sport werd het belang 

van het inzicht op de reële impact van corona op de totaliteit van de sportsector reeds benadrukt3. 

Helaas stelt de sectorraad vast dat de reële impact van corona na acht maanden nog steeds niet 

voldoende in kaart is gebracht. De huidige steunmaatregelen zijn gebaseerd op waardevolle signalen 

en informatie vanuit o.a. Sport Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 

Recreatiebeleid (ISB) en de Vlaamse Sportfederatie (VSF). Deze signalen en informatie geven echter 

geen volledig beeld van de specifieke noden in de sportsector. De leden betreuren dan ook dat het 

Impactonderzoek Corona van Sport Vlaanderen een grote vertraging heeft opgelopen. 

De signalen die de Vlaamse Sportraad opvangt geven onder meer weer dat de noden van 

verschillende sportactoren, waaronder sportclubs, zeer verschillend en divers zijn. Daarnaast stelt de 

sectorraad vast dat de sportsector wordt geconfronteerd met allerhande uitdagingen die ruimer 

gaan dan enkel financiële noden. Echter, door het gebrek aan kennis over de impact van corona is 

het niet mogelijk om maatwerk te leveren en hiermee in te spelen op deze verschillende noden van 

verschillende sportactoren.  

De sectorraad is tevreden dat er nu op korte termijn steun komt voor jeugdsportclubs en andere 

sportactoren die actief zijn geweest in tijden van corona.  De leden kijken echter uit naar de 

resultaten van de Impactstudie Corona en hopen dat er in de toekomst op basis van deze resultaten - 

samen met de reeds bekende informatie vanuit Sport Vlaanderen, ISB en VSF – bij extra 

ondersteuning voor de sportsector meer onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met niet-financiële noden. 

 
3 27 juli 2020: Vlaamse Sportraad – Advies over het Noodfonds Sport, p.3. 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf 

https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf
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Belang monitoring van noden en effecten 
De Vlaamse Sportraad herhaalt zijn opmerking uit het advies Noodfonds Sport4 over het belang van 

voldoende monitoring van de noden alsook de effecten van de huidige inspanningen. De sectorraad 

merkt op dat de gehanteerde criteria voor de toekenning van de subsidies voor jeugdclubs (kwaliteit 

van de jeugdsportwerking) niet in lijn liggen met de geformuleerde aanleiding voor de uitwerking van 

deze steunmaatregel, namelijk de financiële noden. Het is dus niet eenduidig vast te stellen dat door 

deze wijze van toekenning effectief de jeugdsportclubs met financiële noden in verhouding 

voldoende ondersteund zullen kunnen worden. De Vlaamse Sportraad vraagt om hier rekening mee 

te houden bij toekomstige ondersteuning voor de sportsector. 

 

Afstemming verschillende ondersteuningsmechanismen 
Zoals reeds aangegeven in het advies Noodfonds Sport5 is afstemming tussen de Vlaamse Regering, 

de sportfederaties en lokale besturen nodig over de verschillende ondersteuningsmechanismen naar 

aanleiding van corona. De Vlaamse Sportraad stelt daarom voor dat lokale besturen op de hoogte 

worden gebracht van de bestemmingen van de voorliggende steunmaatregelen, zodat zij inzicht 

krijgen op welke lokale sportclubs deze steun zullen ontvangen. Dit is waardevolle informatie voor 

lokale besturen die vanuit hun bevoegdheden de lokale sportsector in deze coronacrisis 

ondersteunen, onder meer via de uitkering van het Corona-noodfonds dat in het voorjaar 2020 werd 

gelanceerd.  Daarnaast benadrukt de Vlaamse Sportraad opnieuw het belang van het informeren van 

de andere betrokken actoren over de besteding van het lokale subsidieluik door de lokale besturen.  

 

Specifieke opmerkingen: 
• De Vlaamse Sportraad begrijpt dat artikel 4 bepaalt dat de steun aan jeugdsportclubs wordt 

toegekend op basis van het werkingsjaar 2020, maar stelt vast dat deze focus op enkel één 

jaar impliceert dat een deel van de clubs niet in aanmerking zal komen voor deze steun. 

• Artikel 8 vermeldt een maximum van 150.000 euro voor de subsidie aan de sportclub. In 

hoofdstuk 3 van de Nota aan de Vlaamse Regering wordt er gesproken over een foutief 

maximum plafondbedrag van 100.000 euro met betrekking tot de steun aan sportactoren.  

• De Vlaamse Sportraad hoopt dat in hoofdstuk 3 met betrekking tot de steun aan 

sportactoren het verschil in acht wordt genomen tussen profsportclubs die hun sporters 

gedurende het hele jaar hebben uitbetaald en de profsportclubs die ervoor hebben gekozen 

om deze uitbetalingen voor meerdere maanden te stoppen.  

 

 

  

 
4 27 juli 2020: Vlaamse Sportraad – Advies over het Noodfonds Sport, p.3. 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf 
5 27 juli 2020: Vlaamse Sportraad – Advies over het Noodfonds Sport, p.3. 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf 

https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_Noodfonds_Sport.pdf
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Samenvattend 

 

De Vlaamse Sportraad is zeer tevreden dat de Vlaamse Regering met deze aanzienlijke 

steunmaatregelen inspanningen levert om tegemoet te komen aan de gevolgen van de coronacrisis 

in de sportsector en adviseert positief. De leden begrijpen ook dat de focus van deze steun op 

sportactoren ligt die in het jaar 2020, ondanks de coronacrisis, actief zijn geweest; namelijk specifiek 

de jeugdsportclubs die steeds het maximale gedaan hebben om binnen de geldende maatregelen 

sportactiviteiten aan te bieden, en de profsportclubs. Daarnaast waardeert de Vlaamse Sportraad dat 

er is gekozen voor steunmaatregelen die duidelijk, eenvoudig, transparant en objectief zijn, en 

hiermee de administratieve lasten voor de betrokken actoren zo beperkt mogelijk worden gehouden.  

De Vlaamse Sportraad formuleert enkele opmerkingen met betrekking tot de voorliggende en 

eventuele toekomstige steunmaatregelen. 

• De sectorraad stelt vast dat de reële impact van corona op de volledige sportsector nog 

steeds niet voldoende in kaart is gebracht. De sectorraad is tevreden dat er nu op korte 

termijn steun komt voor jeugdsportclubs en andere sportactoren die actief zijn geweest in 

tijden van corona.  De leden kijken echter uit naar de resultaten van de Impactstudie Corona 

en hopen dat er in de toekomst op basis van deze resultaten - samen met de reeds bekende 

informatie vanuit Sport Vlaanderen, ISB en VSF – bij extra ondersteuning voor de sportsector 

meer onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden, waarbij ook rekening wordt gehouden 

met niet-financiële noden. 

• De Vlaamse Sportraad herhaalt zijn opmerking uit zijn vorige advies rond het Noodfonds 

Sport over het belang van voldoende monitoring van de noden alsook de effecten van de 

huidige inspanningen.  

• De sectorraad vraagt om afstemming tussen de Vlaamse Regering, de sportfederaties en 

lokale besturen over de verschillende ondersteuningsmechanismen naar aanleiding van 

corona.  

  

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Astrid Vervaet, voorzitter 

Marc Vlogaert, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 


