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Advies over de toevoeging van ijsschaatsen aan de Topsporttakkenlijst 

Op 2 juni 2020 vroeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts de Vlaamse Sportraad om advies over het 

voorontwerp van besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 

januari 2017. Dit besluit betreft 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. Dit 

voorontwerp van besluit kreeg op 24 april 2020 een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse 

Regering, op basis van onder meer een positief advies van de Stuurgroep Topsport van 7 december 

2019. Onderstaand advies is besproken op de plenaire vergadering van de Vlaamse Sportraad op 25 

juni 2020. 

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, en de indeling daarvan in categorieën, 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; 

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. 

 
1 Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, 10 juni 2016. 
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Advies 

De Vlaamse Sportraad volgt de Stuurgroep Topsport en adviseert positief bij de toevoeging van de 

sporttak ‘ijsschaatsen’ aan de Topsporttakenlijst voor de Olympiade Tokyo 2017-2020. De toevoeging 

van de sporttak ijsschaatsen aan de Topsporttakkenlijst beantwoordt aan de criteria, vermeld in 

artikel 25, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2016.  

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Christophe Cools, voorzitter 

Charlotte Van Tuyckom, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 


