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Advies over de Topsporttakkenlijst 2022-2024
Op 7 december 2021 vroeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts de Vlaamse Sportraad om advies
over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni
2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de
vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de
beleidsfocus topsport.
Op de vergadering van 9 december 2021 gaven Pieterjan Vangerven (raadgever op het kabinet van
minister Weyts) en Tom Coeckelberghs (afdelingshoofd Topsport bij Sport Vlaanderen) een
toelichting bij dit dossier. De adviesvraag werd na de vergadering via schriftelijke procedure
gefinaliseerd.
De Vlaamse Sportraad stelt enkele tekortkomingen vast met betrekking tot de procedure van de
adviesvraag. De Vlaamse Regering keurde het voorliggende voorontwerp van besluit goed op 3
december 2021. De Vlaamse Sportraad werd op 7 december om advies gevraagd bij dit dossier via
normale procedure, waarbij de sectorraad dertig dagen krijgt om zijn advies te finaliseren. De
Vlaamse Sportraad stelde echter vast dat de beslissing uit het voorontwerp van besluit reeds was
gecommuniceerd in de media op 9 december 2021. Daarnaast werd de Vlaamse Sportraad op de
toelichting op de vergadering van 9 december gevraagd of de sectorraad de adviesvraag met grote
spoed, namelijk voor de geplande definitieve goedkeuring op 17 december, zou willen aanleveren.
De sectorraad hoopt dat deze tekortkomingen in de toekomst vermeden kunnen worden.

I.

SITUERING

Om in aanmerking te komen voor subsidies topsport dient een sporttak opgenomen te zijn in de
topsporttakkenlijst. Artikel 25 van het decreet van 10 juni 20161 bepaalt dat de Vlaamse Regering per
olympiade, op voorstel van Sport Vlaanderen, na advies van de Stuurgroep Topsport, de
topsporttakkenlijst met de sporttakken die voor subsidiëring van de topsporters in aanmerking
kunnen komen vastlegt en deze tussentijds kan aanpassen, op basis van de volgende zes criteria:
1° het beschikken over een topsportvisie op basis van een sporttak- of disciplinespecifieke
ontwikkelingslijn topsport van talentdetectie tot elitesport;
2° het voeren van een talentdetectiebeleid en het beschikken over jonge topsporttalenten;
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3° het beschikken over kwalitatief hoogstaande trainingstechnische omkadering en het voeren
van een sporttakspecifiek beleid met betrekking tot de basisvorming en de permanente
vorming van topsporttrainers;
4° het beschikken over een kwalitatief hoogstaand talentontwikkelingsprogramma, afgestemd
op de ontwikkelingslijn topsport;
5° het inzetten van de topsportwerking en -resultaten als middel om de breedtesport te
versterken inzake sportparticipatie, kwaliteit van het sportaanbod, sportkaderopleiding, en
inzake de verhoging van de visibiliteit en uitstraling van Vlaanderen;
6° de behaalde topsportresultaten in de meest recente olympiade tot en met de Olympische en
Paralympische Zomerspelen.

II.

ADVIES

De Vlaamse Sportraad neemt akte van voorliggend voorontwerp van besluit en geeft geen verdere
inhoudelijke opmerkingen.
De Vlaamse Sportraad geeft wel een algemene suggestie rond de term ‘topsporttakkenlijst’. De
sectorraad stelt vast dat deze term, net als de term ‘sporttakkenlijst’, in het brede sportlandschap
voor verwarring zorgt. De term ‘topsporttakkenlijst’ suggereert namelijk een breder
toepassingsgebied dan enkel een lijst met sporttakken die voor subsidiëring van de topsporters in
aanmerking kunnen komen. De Vlaamse Sportraad vraagt geen wijziging van dit voorontwerp van
besluit, maar deelt toch graag deze bemerking en doet het voorstel dat er in de algemene
communicatie van Sport Vlaanderen en/of het kabinet van minister Weyts ingespeeld kan worden op
deze kwestie.

Namens de Vlaamse Sportraad,

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