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Advies over de visienota aangaande de wijziging van het decreet op de
georganiseerde sportsector
De Vlaamse Sportraad werd op 9 juli 2021 om advies gevraagd door Vlaams minister van Sport Ben
Weys over de visienota aangaande de wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. De Vlaamse Regering ging op 2 juli
2021 akkoord met deze visienota.
Dit dossier werd besproken en toegelicht door Karolien Haepers (raadgever sport op het kabinet van
minister Weyts) en Sophie Cools (afdelingshoofd subsidiëring bij Sport Vlaanderen) op de plenaire
vergadering van 19 augustus 2021. Het advies werd nadien via schriftelijke procedure gefinaliseerd.

I.

SITUERING

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelde een eerste evaluatie voorop van het decreet van 10 juni
2016 op de georganiseerde sportsector. Om in te spelen op een evoluerend georganiseerd
sportlandschap en op vraag van de sector voorziet de Vlaamse Regering in een wijziging van het
decreet. Deze visienota schetst de uitgangspunten die we daarbij hanteren. In grote lijnen zijn dat
een betere en andere bevoegdheidsafbakening en rol van de multisportfederaties ten aanzien van de
unisportfederaties en het verder inzetten op vrijwillige efficiëntiewinsten en rationalisatie.

II.

ADVIES

De Vlaamse Sportraad staat achter de grote lijnen van de visienota, maar realiseert tegelijkertijd dat
er nog vele keuzes gemaakt moeten worden binnen het brede kader dat nu wordt geschetst. De
sectorraad kijkt uit naar de verdere uitwerking en concretisering van deze visienota, en formuleert in
dit advies reeds enkele bedenkingen en eerste suggesties tot concretisering.

Algemeen
De Vlaamse Sportraad vindt het ten eerste positief dat de Vlaamse Regering de sector en Vlaamse
Sportraad in een vroege fase betrekt door het opstellen van deze visienota waarin de algemene
inhoudelijke uitgangspunten worden weergegeven met betrekking tot de wijziging van het decreet
op de georganiseerde sportsector. De sectorraad waardeert het dat de sportsector zowel ter
voorbereiding als bij de uitvoering van deze visienota intensief is/wordt betrokken.
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De sectorraad is ook tevreden dat de visienota verder werkt op de reeds goed werkende onderdelen
uit de basis van het huidige decreet op de georganiseerde sportsector en dat deze basis wordt
aangevuld en verbeterd waar nodig.
Als algemeen aandachtspunt geeft de Vlaamse Sportraad mee dat de visienota momenteel volledig
vertrekt vanuit het kader van het beleidsdomein Sport. Een integraal sport- en bewegingsbeleid, ook
met betrekking tot specifiek de georganiseerde sportsector, heeft baat bij het leggen van
koppelingen met andere beleidsdomeinen en het inspelen op algemene ontwikkelingen binnen het
Vlaams beleid, zoals rond duurzaamheid en ondernemerschap. Hier liggen onbenutte kansen.
In de visienota wordt er nadrukkelijk ingezet op de ongebonden sporter. De voorstellen die hierrond
worden gedaan in de visienota worden positief onthaald door de sectorraad. Het is belangrijk dat
deze voorstellen (en andere voorstellen met betrekking tot onderwerpen die niet direct een link
hebben met de georganiseerde sportsector) in dit decreet telkens worden gedaan in relatie tot de
georganiseerde sportsector. Hoewel dit momenteel correct gebeurt, wil de Vlaamse Sportraad met
deze opmerking ervoor waken dat het decreet op de georganiseerde sportsector geen
‘verzameldecreet’ wordt voor alle sportgerelateerde beleidsonderwerpen.

Multisportfederaties
De visienota beantwoordt aan de ontwikkelingen die multisportfederaties de afgelopen jaren hebben
doorgemaakt in richting van een netwerkorganisatie. De sectorraad vindt het daarnaast positief dat
een poging wordt gedaan om het aanwezige probleem met betrekking tot de overlap en
concurrentie tussen de groepen van sportfederaties zo veel mogelijk te vermijden. De suggesties
rond (een) gewijzigd(e) finaliteit, opdrachten en subsidiemechanisme voor multisportfederaties
kunnen dit probleem misschien niet geheel oplossen, maar kunnen hier zeker bij helpen.
De Vlaamse Sportraad is benieuwd naar de concrete uitwerking van de mogelijke extra taken van
multisportfederaties die zij kunnen opnemen door bijvoorbeeld; in te zetten op de activatie van
Vlamingen die nog niet (in een sportclub) aan het sporten zijn; alsook door bepaalde taken over te
nemen van het A tot Z-aanbod dat unisportfederaties in regie zullen hebben. De sectorraad ziet hier
potentiële gevaren op het gebied van concurrentie tussen de twee groepen van federaties; een
probleem dat juist via de hierboven genoemde maatregelen gepoogd werd te vermijden.

Unisportfederaties
De sectorraad ziet het als een positieve ontwikkeling dat er wordt overgeschakeld naar een regierol
van unisportfederaties voor het A tot Z-aanbod. De leden geven aan dat in de verdere concretisering
van deze regierol de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van unisportfederaties,
multisportfederaties en andere organisaties die betrokken worden bij dit A tot Z-aanbod duidelijk
moeten worden uiteengezet.
De leden ondersteunen de keuze om beleidsrust te hanteren voor de fundamenten van de
subsidiëring van de basiswerking van de unisportfederaties.
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Rationalisatie
Het inzetten op het behalen van efficiëntiewinsten, via onder andere de clustering van backoffices,
wordt ondersteund door de sectorraad. Ook het doorzetten van de clustering van aanverwante
sport(vorm)en wordt positief onthaald.
Zoals de nota aangeeft zouden deze efficiëntiewinsten uit de niet-sportgerelateerde werking
geïnvesteerd kunnen worden in de sport, de sportclubs en de sporter. De leden geven echter als
aandachtspunt mee dat de werking die niet direct sportgerelateerd is en het investeren hierin (bv. op
het gebied van professionalisering; goed bestuur; administratie) ook essentieel is voor de sport,
sportclubs en de sporter. De Vlaamse Sportraad wil ervoor waken dat de niet-sportgerelateerde
werking niet ondergeschikt raakt aan de direct sportgerelateerde werking.

Beleidsfocussen
De verwarring die er momenteel heerst tussen het toepassingsgebied van de beleidsfocussen
laagdrempelig sporten en innovatie lijkt door de visienota te worden weggeholpen. Hoewel de
Vlaamse Sportraad benieuwd is naar de verdere uitwerking en het concrete toepassingsgebied van
de nieuwe beleidsfocus kansengroepen, wordt de keuze hiervoor ondersteund. De sectorraad denkt
ook dat de nieuwe beleidsfocussen rationalisatie en professionalisering in sport een positieve
ontwikkeling kunnen zijn voor de Vlaamse georganiseerde sportsector.
De visienota geeft aan dat er een grondige evaluatie gepland is van de beleidsfocus sportkampen.
Ook de Vlaamse Sportraad vindt deze evaluatie nodig. De sectorraad hoopt dat deze evaluatie breed
wordt opgezet en dat alle actoren die sportkampen organiseren binnen het gehele sportlandschap
hierbij worden betrokken (bv. Sport Vlaanderen; lokale besturen; commerciële partners en het
aanbod uit de buitenschoolse opvang). Als deze beleidsfocus wordt geschrapt adviseert de Vlaamse
Sportraad om deze sportkampen wel op te blijven volgen via beleid buiten het decreet op de
georganiseerde sportsector.

Andere werven
De Vlaamse Sportraad geeft aan dat het blijven inzetten op zaken als goed bestuur en ethisch en
gezond sporten steun verdient. De leden geven echter aan dat je bij een verankering in het decreet
bij deze onderwerpen het gevaar loopt dat het beleid hierrond enkel een administratieve afhandeling
wordt voor sportfederaties. De sectorraad adviseert om op het gebied van goed bestuur (en
samenhangende zaken zoals professionalisering en ondernemerschap) te kiezen voor een facultatief
en stimulerend beleid en ziet hierbij aanknopingspunten met de werf ‘rationalisatie’.

Namens de Vlaamse Sportraad,

Astrid Vervaet, voorzitter
Marc Vlogaert, ondervoorzitter
Maarten Koolen, secretaris
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