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Advies Vlaamse Sportraad 
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Advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket 

Op 16 november 2020 vroeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts de Vlaamse Sportraad om advies 

over het 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 cricket 

aan de sporttakkenlijst. Over dit dossier heeft de Vlaamse Sportraad op 24 april 2019 reeds advies 

gegeven1. Dit dossier is in 2019 echter niet afgerond, waardoor de Vlaamse Sportraad hierover nu 

opnieuw om advies wordt gevraagd. Dit advies is behandeld op de plenaire vergadering van de 

Vlaamse Sportraad op 19 november 2020.  

 

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. 
 

De Vlaamse Regering stelt in het voorontwerp van besluit2 dat cricket aan alle drie de voorwaarden 

beantwoordt. 

 

 

 
1 24 april 2019. SARC-Vlaamse Sportraad: Advies over de uitbreiding van de sporttakkenlijst met cricket.  
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20190424_Advies_uitbreiding_sporttakkenlijst_met_cricket.pdf  
2 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 cricket aan de sporttakkenlijst 

https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20190424_Advies_uitbreiding_sporttakkenlijst_met_cricket.pdf
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Advies 

1.1. Algemeen 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het verzoek tot uitbreiding van de sporttakkenlijst met 

cricket. Cricket voldoet volgens de leden aan de eerste twee voorwaarden van artikel 9 van het 

decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.  

a) De Vlaamse Sportraad oordeelt namelijk dat cricket een sport betreft met een duidelijke 

fysieke activiteit met een cardiovasculair trainingseffect die een persoon in gezonde, 

milieuvriendelijke, ethische en medisch verantwoorde omstandigheden verricht. Daarmee 

voldoet cricket aan de eerste voorwaarde. 

 

b) Daarnaast stelt de Vlaamse Sportraad vast dat cricket wordt vertegenwoordigd door de 

International Cricket Council (ICC), een internationale organisatie die is opgenomen in de 

ledenlijst van de internationale unie van sportfederaties (SportAccord/GAISF). Daarmee 

voldoet cricket aan de tweede voorwaarde. 

 

c) Aan de derde voorwaarde, namelijk het hebben van een voldoende groot draagvlak in het 

Nederlands taalgebied, wordt volgens onze leden nog niet voldaan. Wel erkent de Vlaamse 

Sportraad dat cricket de laatste jaren aan populariteit wint. De Vlaamse Sportraad is dan ook 

benieuwd naar de ontwikkeling en groei van cricket in Vlaanderen in de komende jaren. 

 

 

1.2. Aanvullende opmerkingen 

Graag herhaalt de Vlaamse Sportraad een aantal opmerkingen die gerelateerd zijn aan de uitbreiding 

van de sporttakkenlijst.  

a. Meer sportfederaties met hetzelfde subsidiebudget 

In het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 

sportsector wordt de sporttakkenlijst omschreven als de nominatieve lijst van sporttakken die voor 

sportsubsidiëring van sportfederaties in aanmerking komen. De sporttakkenlijst heeft volgens de 

Vlaamse Sportraad daarom mede als doel om het aantal subsidieerbare sporttakken en disciplines te 

bewaken en beheersen.  

De Vlaamse Sportraad vraagt met aandrang 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. Zo niet, dan zetten de sporttakkenlijst en het nieuwe decreet een 

onbedoelde vermindering van de basissubsidies van sportfederaties in beweging. Het mag niet zo zijn 

dat de huidige gesubsidieerde sportfederaties, die voor heel wat inhoudelijke en maatschappelijke 

uitdagingen staan, door uitbreiding van het aantal gesubsidieerde federaties minder gesubsidieerd 

zullen worden.  
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b.  Infrastructurele vraagstuk 

De Vlaamse Sportraad wil benadrukken dat het opgenomen worden tot de sporttakkenlijst niet 

automatisch leidt tot het (gemakkelijker) verkrijgen van lokale sportfaciliteiten. De leden vinden het 

wel positief dat federaties zoals Cricket Vlaanderen hiermee laat zien dat ze conform de criteria van 

het Vlaams sportbeleid willen opereren.  

De leden geven bijkomend aan dat veel lokale sportdiensten moeite hebben met het vinden van 

voldoende en geschikte ruimte voor de realisatie van sportinfrastructuur. In het geval van cricket, 

een sport die moet worden uitgeoefend op een groot veld, blijkt dit bijvoorbeeld niet evident. 

Daarom wil de Vlaamse Sportraad de Vlaamse Regering wijzen op het belang van het behouden of 

uitbreiden van (lokale) ruimte met de categorie van gebiedsaanduiding ‘recreatie’ en een slim 

gebruik van reeds beschikbare ruimte en infrastructuur. 

 

Samenvattend 

 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het verzoek tot uitbreiding van de sporttakkenlijst met 

cricket. Cricket voldoet aan de eerste twee voorwaarden van artikel 9 van het decreet van 10 juni 

2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector: 

• Cricket is een sport met een duidelijke fysieke activiteit met een cardiovasculair  

trainingseffect. 

• Cricket wordt vertegenwoordigd door de International Cricket Council (ICC), die is 

opgenomen in de ledenlijst van SportAccord/GAISF.  

 

Daarnaast herhaalt de Vlaamse Sportraad een aantal opmerkingen die gerelateerd zijn aan de 

uitbreiding van de sporttakkenlijst: 

• De leden vragen met aandrang om het budget voor de subsidiëring van de 

georganiseerde sportsector evenredig mee te laten groeien met het aantal 

gesubsidieerde federaties. 

• De Vlaamse Sportraad wil benadrukken dat het opgenomen worden tot de 

sporttakkenlijst niet automatisch leidt tot het (gemakkelijker) verkrijgen van lokale 

sportfaciliteiten. De Vlaamse Sportraad wil de Vlaamse Regering wijzen op het belang 

van het behouden of uitbreiden van (lokale) ruimte met de categorie van 

gebiedsaanduiding ‘recreatie’ en een slim gebruik van reeds beschikbare ruimte en 

infrastructuur.  

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Astrid Vervaet, voorzitter 

Marc Vlogaert, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 


