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Advies Vlaamse Sportraad 

 20 december 2021 

 

Advies over de wijziging van het decreet op de georganiseerde 

sportsector 

De Vlaamse Sportraad werd op 23 november 2021 om advies gevraagd door Vlaams minister van 

Sport Ben Weyts over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 

houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (hierna ‘decreet op de 

georganiseerde sportsector).  

Nog voor de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 19 november 2021, werd de 

voorlopige versie van dit dossier door Karolien Haepers (raadgever sport op het kabinet van minister 

Weyts) en Sophie Cools (afdelingshoofd subsidiëring bij Sport Vlaanderen) toegelicht op de plenaire 

vergadering van 18 november 2021. Er werd een extra vergadering georganiseerd op 30 november 

2021 om de definitieve teksten te bespreken. 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. Op 2 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering haar akkoord gegeven over de inhoudelijke 

uitgangspunten voor de wijziging van het decreet in de “Visienota: wijziging van het decreet van 10 

juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector”. De Vlaamse 

Regering ging akkoord dat deze visienota de basis vormt voor de nu voorliggende wijziging van het 

decreet op de georganiseerde sportsector. De Nota aan de Vlaamse Regering bij dit voorontwerp van 

decreet geeft aan dat de wijzigingen een betere en andere bevoegdheidsafbakening en rol van de 

multisportfederaties realiseren ten aanzien van de unisportfederaties. Daarnaast zetten deze 

wijzigingen verder in op vrijwillige efficiëntiewinsten en rationalisatie. De nieuwe beleidsmaatregelen 

beogen daarnaast een verhoging van de sportparticipatie, in en naast de sportclub. Ook de kwaliteit 

van de sportparticipatie krijgt een extra impuls door versterkte maatregelen op het vlak van 

sportbegeleiding, innovatie, integriteit en sportbeleving. 
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Voorgaande adviezen van de Vlaamse Sportraad 

De Vlaamse Sportraad heeft op 2 september 2021 advies uitgebracht over de hierboven genoemde 

visienota aangaande de wijziging van het decreet op de georganiseerde sportsector1. De Vlaamse 

Sportraad gaf toen aan achter de grote lijnen van de visienota te staan, maar tegelijkertijd te 

realiseren dat er nog vele keuzes gemaakt moeten worden binnen het brede kader dat er destijds 

werd geschetst. Enkele relevante aandachtspunten uit dit advies worden hieronder herhaald: 

- De visienota vertrok volledig 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 koppeling met andere beleidsdomeinen en het inspelen op 

algemene ontwikkelingen binnen het Vlaams beleid.  

- De Vlaamse Sportraad wil voorkomen dat bij de verdere uitvoering van dit dossier het 

decreet op de georganiseerde sportsector een ‘verzameldecreet’ wordt voor alle 

sportgerelateerde beleidsonderwerpen.  

- De Vlaamse Sportraad is benieuwd naar de concrete uitwerking van de mogelijke extra taken 

van multisportfederaties die zij kunnen opnemen. De sectorraad ziet hier potentiële gevaren 

op het gebied van concurrentie tussen de twee groepen van federaties; een probleem dat 

juist gepoogd werd te vermijden. 

- 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 geven als aandachtspunt mee dat de werking die niet direct sportgerelateerd is en 

het investeren hierin 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. 

- 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. 

- De leden geven aan dat bij een verankering in het decreet van onderwerpen als ‘goed 

bestuur’ en ‘ethisch en gezond sporten’  het risico ontstaat dat het beleid hierrond enkel een 

administratieve afhandeling wordt voor sportfederaties. De sectorraad adviseert om op het 

gebied van goed bestuur te kiezen voor een facultatief en stimulerend beleid en ziet hierbij 

aanknopingspunten met de werf ‘rationalisatie’.  

 

Hieronder vindt u ook een overzicht van de eerdere adviezen van de Vlaamse Sportraad over het 

originele voorontwerp van decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 

sportsector en de voorafgaande conceptnota: 

 
1 02-09-2021. Vlaamse Sportraad – Advies over de visienota aangaande de wijziging van het decreet op de 
georganiseerde sportsector.  
https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-
09/20210902_advies_visienota_decreet_georganiseerde_sportsector.pdf   

https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-09/20210902_advies_visienota_decreet_georganiseerde_sportsector.pdf
https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-09/20210902_advies_visienota_decreet_georganiseerde_sportsector.pdf
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- Advies bij de conceptnota ‘Nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector’2 van 11 juni 

2015 

- Advies bij het voorontwerp van decreet houdende erkenning en subsidiëring van de 

georganiseerde sportsector3 van 11 december 2015.  

 

II. ADVIES 

Algemene opmerkingen bij het voorontwerp van decreet 

- Waardering voor actualisatie decreet 

De Vlaamse Sportraad spreekt zijn algemene waardering uit over dit voorontwerp van decreet tot 

wijziging van het decreet op de georganiseerde sportsector. Het decreet op de georganiseerde 

sportsector is het fundament van het Vlaams sportbeleid en de leden waarderen dat er, na de 

benodigde evaluatie, hierop verder wordt ingezet. Met de wijzigingen uit het voorontwerp van 

decreet wordt op correcte wijze ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en evoluerende 

behoeften en interesses uit de sportsector. Enkele voorbeelden hiervan zijn de nieuwe focus op 

kansengroepen, de ongebonden en anders georganiseerde sporters en de nieuwe rol van 

multisportfederaties. De Vlaamse Sportraad ziet het voorontwerp van decreet ook als een passende 

concretisering binnen het brede kader dat geschetst is in de voorafgaande visienota. Opnieuw wordt 

er verder gewerkt op de reeds goed werkende onderdelen uit de basis van het huidige decreet op de 

georganiseerde sportsector en wordt deze basis aangevuld en verbeterd waar nodig.  

 

- Betrokkenheid sector 

De Vlaamse Sportraad vindt het opnieuw positief dat de Vlaamse sportsector, net als bij de visienota, 

intensief betrokken is geweest bij het opstellen van dit voorontwerp van decreet. De sectorraad 

hoopt dat eenzelfde betrokkenheid nagestreefd zal worden door Sport Vlaanderen en Vlaamse 

Regering bij de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten bij dit voorontwerp van decreet.  

 

- Financiële gevolgen 

Het voorontwerp van decreet geeft weinig inzicht in de specifieke financiële gevolgen en exacte 

manier van de verdeling van de middelen voor alle betrokken actoren.  De Vlaamse Sportraad kijkt 

uit naar een verdere concretisering van deze financiële gevolgen, die een belangrijk element zal 

vormen in het finaal eindoordeel over de aankomende wijzigingen van het decreet op de 

georganiseerde sportsector en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 

 
2 11-06-2015. Vlaamse Sportraad: Advies bij de conceptnota ‘Nieuw decreet voor de georganiseerde 
sportsector’. 
https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20150611-conceptnota-nieuw-decreet-georganiseerde-
sportsector.pdf  
3 11-12-2015. Vlaamse Sportraad: Advies bij het voorontwerp van decreet houdende erkenning en subsidiëring 
van de georganiseerde sportsector. 
https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20151211-advies-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-
decreet-georganiseerde-sportsector.pdf  

https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20150611-conceptnota-nieuw-decreet-georganiseerde-sportsector.pdf
https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20150611-conceptnota-nieuw-decreet-georganiseerde-sportsector.pdf
https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20151211-advies-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-decreet-georganiseerde-sportsector.pdf
https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20151211-advies-Vlaamse-Sportraad-Voorontwerp-decreet-georganiseerde-sportsector.pdf
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- Afstemming andere bestuursniveaus en beleidsdomeinen 

De Vlaamse Sportraad gaf in zijn vorig advies aan dat de visienota 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. De 

aanbeveling van de Vlaamse Sportraad vond op dit vlak geen vertaling in het voorliggende 

voorontwerp van decreet. 

Door de nieuwe ontwikkelingen van dit voorontwerp van decreet rond onder andere 

kansengroepenbeleid en het inzetten op de ongebonden- en anders georganiseerde sporter, wordt 

overleg en afstemming met andere bestuursniveaus, zoals de lokale overheden, nog belangrijker. 

Hoewel de Vlaamse Sportraad geen voorstander is om overleg met andere bestuursniveaus in het 

decreet als verplichting op te nemen, hoopt de sectorraad dat er bij de uitvoering van dit decreet 

genoeg aandacht is voor deze vorm van afstemming om tot complementair beleid te komen. 

 

- Context Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De Vlaamse Sportraad vraagt om bij de verwijzingen naar het toepassingsgebied van de artikelen van 

het voorontwerp van decreet en in de memorie van toelichting consequent zowel het Vlaams 

taalgebied als het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te noemen.  

De beleidsfocus sportkampen is momenteel nog niet optimaal afgestemd op de context van Brussel. 

Het huidige decreet op de georganiseerde sportsector (art. 15) bepaalt dat de sportfederatie 

gesubsidieerd kan worden voor het organiseren van sportkampen … die plaatsvinden in 

internaatsverband. Door een gebrek aan internaatsport-infrastructuur (en het feit dat deze ook niet 

worden aangeboden door Sport Vlaanderen) in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad vraagt de 

Vlaamse Sportraad of er in het voorontwerp van decreet een wijziging kan worden doorgevoerd 

zodat er specifiek in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wel ingezet kan worden op 

sportkampen in externaatsverband.   

 

- Planlastvermindering 

In het voorontwerp van decreet is het onvoldoende duidelijk hoe de beoogde planlastvermindering 

gerealiseerd zal worden. De Vlaamse Sportraad hoopt dat er in de verdere uitwerking van dit 

voorontwerp van decreet de nodige stappen hierrond worden gezet. De Vlaamse sportsector is op de 

hoogte van de taak om zelf concrete voorstellen te doen hoe deze planlastvermindering in de 

praktijk gerealiseerd kan worden.  

 

- Erkende niet-gesubsidieerde federaties 

De Vlaamse Sportraad stelt vast dat de groep van erkende niet-gesubsidieerde federaties weinig tot 

niet worden betrokken in het huidige decreet op de georganiseerde sportsector alsook in het 

voorontwerp van decreet.  
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Specifieke opmerkingen per onderdeel van het voorontwerp van decreet 

i. Algemene bepalingen 

- Term ‘sporttakkenlijst’ 

De definitie van de sporttakkenlijst wordt in het voorontwerp van decreet niet gewijzigd. De definitie 

uit het huidige decreet art 2. 14° - ‘de nominatieve lijst van sporttakken die voor subsidiëring van 

sportfederaties in aanmerking komen’ - is volgens de Vlaamse Sportraad helder en correct. Echter, de 

Vlaamse Sportraad geeft aan dat de gekozen term ‘sporttakkenlijst’ voor verwarring zorgt in het 

brede sportlandschap, waaronder op het lokaal niveau. De term ‘sporttakkenlijst’ suggereert 

namelijk een breder toepassingsgebied dan enkel een nominatieve lijst van sporttakken voor 

subsidiëring van sportfederaties. Hoewel de Vlaamse Sportraad dus geen voorstander is van een 

wijziging van het voorontwerp van decreet op dit gebied, wou de sectorraad deze bemerking toch 

graag delen en het voorstel doen dat er in de algemene communicatie van Sport Vlaanderen en/of 

het kabinet van minister Weyts wel ingespeeld kan worden op deze kwestie. De Vlaamse Sportraad 

heeft een gelijkaardige opmerking gemaakt over de term ‘topsporttakkenlijst’ in zijn advies over de 

Topsporttakkenlijst 2022-20244. 

   

ii. Erkenning en subsidiëring van sportfederaties 

- Onafhankelijk beleid sportfederaties 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij art. 3. 3° van het voorontwerp van decreet waarin een 

voorwaarde waaraan een sportfederatie aan moet voldoen om erkend te worden wordt aangevuld 

met de volgende zinsnede: 

o artikel 4. 10°  van het decreet op de georganiseerde sportsector: “op zelfstandige 

wijze de financiën beheren en een eigen onafhankelijk beleid voeren op 

organisatorisch, financieel, communicatief en beleidsmatig vlak, en een eigen 

onafhankelijk sport- en personeelsbeleid voeren”. 

Deze aanvulling waarborgt het autonoom en onafhankelijk beleid van de Vlaamse sportfederaties op 

deze fundamentele vlakken. Het is belangrijk dat deze autonomie terug blijft komen in de 

concretisering van dit voorontwerp van decreet in de aankomende uitvoeringsbesluiten, alsook in de 

praktijk.   

 

- Aanvraag subsidiëring sportfederatie per olympiade 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij artikel 4 dat onder andere bepaalt dat sportfederaties 

uitsluitend vanaf de aanvang van een nieuwe olympiade gesubsidieerd kunnen worden als nieuwe 

uni- of multisportfederaties. Deze wijziging geeft meer duidelijkheid en zekerheid. Daarnaast wordt 

het hiermee ook gemakkelijker om de impact van een toename van gesubsidieerde sportfederaties 

op het totale beschikbare budget in kaart te brengen. De Vlaamse Sportraad herhaalt zijn vraag om in 

het geval van een uitbreiding van het aantal gesubsidieerde federaties, het budget voor de 

subsidiëring van de georganiseerde sportsector evenredig mee te laten groeien.  

 
4 14-12-2021. Vlaamse Sportraad: Advies over de Topsporttakkenlijst 2022-2024 
https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-12/20211214_advies_topsporttakkenlijst_2022-
2024.pdf  

https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-12/20211214_advies_topsporttakkenlijst_2022-2024.pdf
https://www.vlaanderen.be/sarc/sites/sarc/files/2021-12/20211214_advies_topsporttakkenlijst_2022-2024.pdf
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- Diplomavereisten 

Artikel 7. van het voorontwerp van decreet wijzigt artikel 11. van het decreet op de georganiseerde 

sportsector. De verplichting voor unisportfederaties rond sportspecifieke kwalificatie wordt 

behouden en verstrengd. Artikel 7. 7° bepaalt dat sportfederaties voortaan één voltijds equivalent 

met een diploma trainer A in de sporttak in kwestie in dienst moeten hebben, in plaats van ‘een 

trainer A of hoogste bestaande VTS-kwalificatie’. Daarnaast voorziet artikel 7.10° de mogelijkheid om 

het sporttechnisch beleid te laten voeren door een persoon die de noodzakelijke competenties heeft, 

zonder over de genoemde diploma’s te beschikken. Daartoe zal Sport Vlaanderen bij de goedkeuring 

rekening houden met kennis en ervaring inzake sportief en sporttechnisch beleid en op management 

gerelateerd, organisatorisch en sportclubondersteunend vlak.  

De Vlaamse Sportraad vindt het belangrijk dat er structureel gewerkt wordt aan kwalitatieve 

ondersteuning binnen clubs en federaties, maar ook dat er voldoende vertrouwen wordt gegeven 

aan sportfederaties om hierover autonome keuzes te maken. De sectorraad adviseert dan ook 

positief bij de nieuwe mogelijkheid van artikel 7.10° om iemand aan te werven op basis van elders 

verworven competenties in combinatie met het behouden van sportspecifieke kwalificaties.  

De Vlaamse Sportraad vraagt wel om de sportspecifieke kwalificatie van artikel 7. 7° uit te breiden 

naar ‘één voltijds equivalent met een diploma trainer A of trainer B in de sporttak in kwestie …’. De 

praktijk laat zien dat de pool van personen met een diploma trainer A in het Vlaams sportlandschap 

klein is. Bij de voorgestelde uitbreiding naar trainer B diploma’s krijgen unisportfederaties meer 

handelingsvrijheid en autonomie in hun personeelsbeleid, zonder hierbij  te willen inboeten op de 

kwaliteit. Dit gegeven wil het voorontwerp van decreet ook voorzien, zie hiervoor onder andere het 

artikel 3.3°. Want hoewel de mogelijkheden van unisportfederaties op het gebied van 

personeelsbeleid worden vergroot door artikel 7.10°, strookt dit nog niet volledig met een autonoom 

en onafhankelijk personeelsbeleid door de voorwaarde van goedkeuring van de aanstelling door het 

agentschap Sport Vlaanderen.  

 

iii. Beleidsfocussen 

- Beleidsfocus sportkampen 

In het voorgaande advies over de visienota gaf de Vlaamse Sportraad aan dat een grondige en breed 

opgezette evaluatie nodig was voor de beleidsfocus sportkampen.  

De sectorraad staat voorlopig achter de keuze om deze beleidsfocus te behouden, maar ziet wel 

kansen om deze beleidsfocus nog meer toe te spitsen op de nieuwe doelstellingen van het decreet. 

De Vlaamse Sportraad mist in artikel 9 van het voorontwerp van decreet bijvoorbeeld enkele 

concrete doelstellingen en/of voorwaarden op het gebied van het bereiken en betrekken van 

kansengroepen. Zo kan er in het voorontwerp van decreet of in de uitvoeringsbesluiten ingeschreven 

worden dat er gewerkt moet worden met gedifferentieerde tarieven. Ook wat betreft ongebonden 

en anders georganiseerde sporters liggen er hier nog onbenutte kansen. 

- Beleidsfocus kansengroepen 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij art. 18 van het voorontwerp van decreet dat een 

afzonderlijke beleidsfocus kansengroepen toevoegt aan het decreet op de georganiseerde 

sportsector. Het is een goed signaal en een positieve ontwikkeling dat kansengroepen via deze 

beleidsfocus specifiek de nodige aandacht krijgen.  
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De sectorraad vraagt de Vlaamse Regering en Sport Vlaanderen om bewust te worden van een 

potentiële overlap tussen het G-sportbeleid en het beleid rond kansengroepen en hierbij in te zetten 

op complementariteit.  

Aangezien het aan het sporten brengen en houden van personen uit kansengroepen als 

fundamentele uitdaging is opgenomen binnen de basisopdrachten van multisportfederaties, 

ondersteunt de Vlaamse Sportraad de keuze om multisportfederaties niet mee te nemen in de 

beleidsfocus kansengroepen. Het initiëren en behouden van projecten rond kansengroepen is echter 

vaak financieel uitdagend. De leden vragen daarom om bij de toepassing het van voorontwerp van 

decreet toe te zien of multisportfederaties binnen deze basisopdrachten genoeg financiële 

stimulansen hebben om op deze kansengroepen in te zetten.   

 

- Beleidsfocus rationalisatie 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij artikel 10 van het voorontwerp van decreet dat de 

beleidsfocus rationalisatie aan het decreet op de georganiseerde sportsector toevoegt. De sectorraad 

vraagt dat in geval van een overschot binnen deze beleidsfocus, deze middelen worden behouden 

binnen het decreet op de georganiseerde sportsector en worden ingezet bij de noden van de andere 

beleidsfocussen.  

In artikel 10 wordt gesproken over de ‘niet-sportgerelateerde werking’. De sectorraad begrijpt de 

keuze voor deze term wat betreft de praktische toepassing. De leden geven wel opnieuw aan, net als 

in het vorige advies over de visienota, dat de werking die niet direct sportgerelateerd is (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.  

 

iv. Subsidiëring uni- en multisportfederaties 

- Algemene werkingssubsidie multisportfederaties 

Artikel 11 van het voorontwerp van decreet wijzigt een aantal bepalingen uit artikel 16 van het 

decreet op de georganiseerde sportsector inzake de algemene werkingssubsidie voor sportfederaties 

en voegt een aantal bepalingen toe. Voor multisportfederaties wordt met dit voorontwerp van 

decreet louter met een basissubsidie gewerkt van minstens 60.000 euro. De basissubsidie is voor 

multisportfederaties, in tegenstelling tot unisportfederaties, dus niet meer gerelateerd aan het 

aantal aangesloten leden. De basissubsidie van 60.000 euro wordt verhoogd op basis van een korf 

van kwaliteitsprincipes die nog verdere invulling behoeven van de Vlaamse Regering. 

De Vlaamse Sportraad staat volledig achter de nieuwe richting van multisportfederaties waarbij 

wordt ingezet op de sterktes en meerwaarde van deze groep (o.a. door in te zetten op 

kansengroepen, en ongebonden en anders georganiseerde sporters) en waarbij tegelijkertijd de 

overlap en concurrentie met de unisportfederaties zoveel mogelijk wordt vermeden. Een grotere 

focus op kwalitatieve parameters in het decreet bij de basissubsidie van multisportfederaties past 

dan ook bij de visie achter dit voorontwerp van decreet.  

Momenteel blijven kwantitatieve parameters voor multisportfederaties volledig afwezig binnen het 

voorontwerp van decreet. Dit geeft multisportfederaties nauwelijks tot geen indicatie van hun 

(potentiële) basissubsidie en dus weinig financiële zekerheid. Het voorontwerp van decreet verwijst 
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voor de concretisering van deze kwaliteitsprincipes door naar het uitvoeringsbesluit. De Vlaamse 

Sportraad kijkt uit naar deze verdere uitwerking en hoopt dat multisportfederaties hierbij 

duidelijkere indicatoren krijgen om hun financiële zekerheid op lange termijn vast te stellen. 

Daarnaast vraagt de Vlaamse Sportraad om ook in het decreet al enkele objectiveerbare parameters 

voor multisportfederaties in te schrijven, aangezien een decreet meer zekerheid geeft dan een 

gemakkelijker te wijzigen uitvoeringsbesluit.  

 

- Basisopdrachten multisportfederaties 

Zoals reeds aangegeven in dit en het voorgaande advies over de visienota, adviseert de Vlaamse 

Sportraad positief bij de nieuwe (basis)opdrachten van multisportfederaties. Door in te spelen op 

een aanbod voor anders georganiseerde sporters, de ongebonden sporters, niet-sporters en 

kansengroepen, wordt op een goede manier ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en 

evoluerende behoeften en interesses uit de sportsector. Hiermee worden de kwaliteiten en 

meerwaarde van multisportfederaties ook optimaler benut. De bezorgdheid van de Vlaamse 

Sportraad die werd geuit in het advies over de visienota over potentiële gevaren op het gebied van 

concurrentie tussen uni- en multisportfederaties lijkt vooralsnog te zijn weggenomen, maar wordt 

verder opgevolgd in de uitvoeringsbesluiten.  

Artikel 24. 2° van het voorontwerp van decreet voegt aan de eerste basisopdracht  van 

multisportfederaties de volgende zinsnede toe “, met een focus op multisport voor jeugd en op 

sporten die niet worden aangeboden door unisportfederaties”. De Vlaamse Sportraad vraagt om een 

verduidelijking bij deze passage. Het is momenteel onduidelijk hoe strikt de focus op sporten die niet 

worden aangeboden door unisportfederaties moet worden gelezen. Geldt deze focus enkel voor het 

aanbieden van deze sporten in competitieverband, of ook voor recreatieve sportbeoefening? Indien 

dit laatste het geval is; hoe strikt zal dit worden toegepast? Zullen multisportfederaties in geen geval 

aanvullende subsidies mogen verwachten als zij een recreatieve sportbeoefening organiseren binnen 

sporttakken als ‘wandelen’, ‘zwemmen’ of ‘wielrennen’?  

 

- Basisopdrachten unisportfederaties 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij artikel 15 van decreet waarin bij de eerste basisopdracht 

van unisportfederaties wordt verduidelijkt dat unisportfederaties het totaalaanbod niet volledig zelf 

moeten organiseren, maar bepaalde invullingen kunnen overlaten aan multisportfederaties of 

andere organisaties. De sectorraad ziet veel potentieel in samenwerkingen tussen unisportfederaties 

en multisportfederaties bij de invulling van dit totaalaanbod.  

De leden kijken uit naar de verdere concretisering van de verantwoordelijkheden en mogelijkheden 

van unisportfederaties, multisportfederaties en andere organisaties die betrokken worden bij dit A 

tot Z-aanbod in de uitvoeringsbesluiten. 

 

- Berekening op scores twee jaar voorafgaand werkjaar 

Artikel 11 van het voorontwerp van decreet bepaalt dat de algemene werkingssubsidie van 

unisportfederaties en multisportfederaties berekend worden op de scores die de sportfederatie 

behaalt in het jaar twee jaren voorafgaand aan het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt 

toegekend. 
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De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij deze wijziging en geeft aan dat dit zal leiden tot meer 

financiële duidelijkheid en zekerheid bij sportfederaties.  

 

v. Resterende opmerkingen 

- Samenwerkingsovereenkomsten 

De Vlaamse Sportraad stelt vast dat het voorontwerp van decreet herhaaldelijk verwijst naar een 

mogelijke samenwerkingsovereenkomst tussen Sport Vlaanderen en o.a. de organisatie voor 

risicovechtsporten, de koepelorganisatie en de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding. De 

sectorraad ziet dit als een complementair instrument voor Sport Vlaanderen naast het decreet op de 

georganiseerde sportsector. De Vlaamse Sportraad wil de constructieve en coachende rol die Sport 

Vlaanderen de laatste jaren heeft opgenomen in de bilaterale gesprekken met betrokken 

organisaties in deze context positief benadrukken.  

 

- Definitie sportieve vrijetijdsbesteding 

Artikel 32. wijzigt artikel 38 van het decreet op de georganiseerde sportsector inzake de bepaling van 

de vrijetijdscluster luchtactiviteiten. Wat betreft deze vrijetijdscluster wordt aangepast dat het 

activiteiten betreft waarbij de beoefenaars zichzelf met behulp van mechanisch materiaal in de lucht 

bevinden.  

De Vlaamse Sportraad heeft geen inhoudelijke opmerking bij deze specifieke wijziging. Wel adviseert 

de sectorraad om op dit vlak op Vlaams niveau terughoudend te zijn in het nemen van afzonderlijke 

beslissingen, en een bredere denkoefening op te zetten over het mogelijke toepassingsgebied van 

sportieve vrijetijdsbestedingen.  

De sectorraad stelt vast dat organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding in het Vlaamse 

sportlandschap te weinig bekend zijn. De Vlaamse Sportraad vraagt de Vlaamse Regering en Sport 

Vlaanderen om te onderzoeken op welke manier deze organisaties gepromoot kunnen worden. 

 

- Benaming ‘risicovechtsporten’ 

Als aanvullende opmerking geeft de Vlaamse Sportraad mee dat een wijziging van het decreet op de 

georganiseerde sportsector een goed moment is om na te denken over een nieuwe benaming voor 

‘risicovechtsporten’. Deze naam heeft een onterechte negatieve weerklank in het Vlaamse sportveld.  
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III. CONCLUSIE 

De Vlaamse Sportraad spreekt zijn algemene waardering uit over dit voorontwerp van decreet tot 

wijziging van het decreet op de georganiseerde sportsector. Met de wijzigingen uit het voorontwerp 

van decreet wordt op correcte wijze ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en 

evoluerende behoeften en interesses uit de sportsector.  

Hieronder somt de Vlaamse Sportraad beknopt enkele belangrijke opmerkingen op uit het advies. 

Voor een verdere uitleg bij deze opmerkingen en een volledige weergave van de input van de 

Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van decreet wordt naar de tekst van het volledige advies 

verwezen.  

De Vlaamse Sportraad geeft de volgende concrete inhoudelijke (tekst)voorstellen tot verbetering van 

het voorontwerp van decreet: 

- een uitbreiding van de sportspecifieke kwalificatie van artikel 7. 7° naar ‘één voltijds 

equivalent met een diploma trainer A of trainer B in de sporttak in kwestie …’. De Vlaamse 

Sportraad vindt het belangrijk dat er structureel gewerkt wordt aan kwalitatieve 

ondersteuning binnen clubs en federaties, maar ook dat er voldoende vertrouwen wordt 

gegeven aan sportfederaties om hierover autonome keuzes te maken.  

- het inschrijven van enkele objectiveerbare parameters ter bepaling van de basissubsidies 

voor de multisportfederatie in het decreet op de georganiseerde sportsector. Dit geeft 

multisportfederaties meer financiële zekerheid en een betere indicatie van hun (potentiële) 

basissubsidie. 

- een wijziging in het voorontwerp van decreet zodat er in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad wel ingezet kan worden op sportkampen in externaatsverband.   

 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief inzake: 

- de betrokkenheid van de Vlaamse sportsector bij het opstellen van dit voorontwerp van 

decreet. De sectorraad hoopt op eenzelfde betrokkenheid bij de uitwerking van de 

uitvoeringsbesluiten bij dit voorontwerp van decreet. 

- de nieuwe beleidsfocus kansengroepen. Het is een goed signaal en een positieve 

ontwikkeling dat kansengroepen via deze beleidsfocus specifiek de nodige aandacht krijgen.  

- de nieuwe basisopdrachten van multisportfederaties die inspelen op de maatschappelijke 

ontwikkelingen en evoluerende behoeften en interesses uit de sportsector. 

- artikel 4 dat bepaalt dat sportfederaties uitsluitend vanaf de aanvang van een nieuwe 

olympiade gesubsidieerd kunnen worden als nieuwe uni- of multisportfederaties. Deze 

wijziging geeft meer duidelijkheid en zekerheid. De Vlaamse Sportraad herhaalt zijn vraag om 

in het geval van een uitbreiding van het aantal gesubsidieerde federaties het budget voor de 

subsidiëring van de georganiseerde sportsector evenredig mee te laten groeien. 
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De Vlaamse Sportraad vraagt aandacht voor: 

- verwarring rond de term ‘sporttakkenlijst’. De Vlaamse Sportraad 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.  

- een potentiële overlap tussen het G-sportbeleid en het beleid rond kansengroepen. 

- bij de toepassing van het voorontwerp van decreet toe te zien of multisportfederaties binnen 

de basisopdrachten genoeg financiële stimulansen hebben om op kansengroepen in te 

zetten, aangezien multisportfederaties niet zijn opgenomen binnen de beleidsfocus 

kansengroepen.  

- het leggen van koppelingen met andere bestuursniveaus en beleidsdomeinen. Afstemming 

en overleg wordt o.a. door die nieuwe focus op kansengroepen en ongebonden- en anders 

georganiseerde sporters nog belangrijker.  

- het nog meer toe te spitsen van de beleidsfocus sportkampen op de nieuwe doelstellingen 

van het decreet (zoals het bereiken en betrekken van kansengroepen en ongebonden en 

anders georganiseerde sporters).  

 

De Vlaamse Sportraad vraagt verduidelijking bij: 

- artikel 24. 2° van het voorontwerp van decreet dat de volgende zinsnede toevoegt “, met een 

focus op multisport voor jeugd en op sporten die niet worden aangeboden door 

unisportfederaties”.  Het is momenteel onduidelijk hoe strikt de focus op sporten die niet 

worden aangeboden door unisportfederaties moet worden gelezen.  

 

De Vlaamse Sportraad kijkt uit naar verdere concretisering inzake: 

- de specifieke financiële gevolgen en exacte manier van de verdeling van de middelen voor 

alle betrokken actoren bij dit voorontwerp van decreet.  

- het realiseren van de beoogde planlastvermindering.  

- de verdeling van eventuele overschotten bij de beleidsfocus rationalisatie. De sectorraad 

vraagt dat deze overschotten worden behouden binnen het decreet op de georganiseerde 

sportsector en worden ingezet bij de noden van de andere beleidsfocussen. 

 

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 
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