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Advies over de opname van Muaythai-Kickboksen op de 

sporttakkenlijst 

Op 7 juni 2021 vroeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts de Vlaamse Sportraad om advies met 

betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 3 bij 

het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene 

erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector, wat betreft de 

toevoeging van Muaythai-Kickboksen aan de sporttakkenlijst. De Vlaamse Sportraad behandelde dit 

advies via schriftelijke procedure.  

Op 16 maart 2021 heeft de Vlaamse Sportraad reeds positief advies uitgebracht betreffende alle 

aspecten en voorwaarden die in het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring 

van de georganiseerde sportsector geformuleerd zijn met betrekking tot de vraag om muaythai op te 

nemen op de sporttakkenlijst1. 

I. SITUERING  

De sporttakkenlijst is de nominatieve lijst van sporttakken die voor sportsubsidiëring van 

sportfederaties in aanmerking komen. In artikel 9 van het decreet van 10 juni 2016 houdende de 

erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector staat beschreven dat sporttakken 

opgenomen kunnen worden op de sporttakkenlijst als die voldoen aan minstens twee van de 

volgende voorwaarden: 

1° Een door een sportfederatie gereglementeerde fysieke activiteit betreffen met een 
cardiovasculair trainingseffect die een persoon in gezonde, milieuvriendelijke, ethisch en 
medisch verantwoorde omstandigheden verricht; 

2°  Olympisch zijn of vertegenwoordigd worden door een internationale organisatie die 
opgenomen is in de ledenlijst van de internationale unie van sportfederaties (SportAccord); 

3° Een voldoende groot draagvlak hebben in het Nederlandse taalgebied. 
 

Het dossier dat nu voorligt verschilt op één punt van het dossier dat de Vlaamse Sportraad in zijn 

advies van 16 maart 2021 over de toevoeging van muaythai op de sporttakkenlijst heeft behandeld; 

naast muaythai wordt nu ook kickboksen in het voorontwerp van besluit mee opgenomen op de 
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sporttakkenlijst. In de Nota aan de Vlaamse Regering wordt aangegeven dat deze beslissing is 

genomen omdat kickboksen een deel van de technieken omvat die ook van toepassing zijn bij 

muaythai en deze twee sporten in de praktijk vaak in dezelfde sportclubs worden aangeboden.  

 

II. ADVIES 

De Vlaamse Sportraad bracht op 16 maart 2021 positief advies uit over de toevoeging van Muaythai 

aan de sporttakkenlijst2. De Vlaamse Sportraad bevestigt dit positieve advies en verwijst hiernaar 

door voor een uitgebreidere argumentatie. Aanvullend op dit advies geven de leden enkel nog een 

opmerking over de clustering van de sporttakken muaythai en kickboksen: 

De Vlaamse Sportraad volgt de argumentatie van de Vlaamse Regering dat kickboksen in het 

voorontwerp van besluit mee wordt opgenomen op de sporttakkenlijst omdat kickboksen een deel 

van de technieken omvat die ook van toepassing zijn bij muaythai en omdat deze twee sporten in de 

praktijk vaak in dezelfde sportclubs worden aangeboden. Deze aanvulling komt ook overeen met de 

algemene oproep van de Vlaamse Sportraad uit het advies van 16 maart 2021 tot samenwerking 

tussen sportdisciplines en -federaties, waarbij de clustering van sporttakken als goed voorbeeld werd 

gegeven.  

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Astrid Vervaet, voorzitter 

Marc Vlogaert, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 
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