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Advies Vlaamse Sportraad 

 21 december 2020 

 

Advies over de wijziging van het besluit houdende de ondersteuning 

van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur  

Op 30 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 het besluit van de 

Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 

houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Dit 

advies is behandeld op de plenaire vergadering van de Vlaamse Sportraad op 17 december 2020.  

 

I. SITUERING 

Door het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur 

en topsportinfrastructuur kunnen bovenlokale sportinfrastructuur- en 

topsportinfrastructuurprojecten gesubsidieerd worden. Op basis van de ervaringen van Sport 

Vlaanderen uit de reeds georganiseerde projectoproepen en een evaluatie door een expertengroep 

werd reeds een ontwerp tot wijziging van het decreet ingediend bij het Vlaams Parlement. Over dit 

ontwerp tot wijziging van het decreet heeft de Vlaamse Sportraad op 27 juli 2020 positief advies 

uitgebracht1. Ook over het originele decreet2 en besluit3 heeft de Vlaamse Sportraad advies gegeven. 

Via voorliggend voorontwerp van besluit wordt nu ook het besluit van de Vlaamse Regering van 16 

juni 2017 houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 gewijzigd. Het betreffen geen 

nieuwe beleidsmaatregelen, maar een verfijning van een aantal criteria die in het besluit 

geformuleerd zijn. Uit de evaluatie bleek dat sommige criteria verder moesten toegelicht worden of 

dat de procedures moesten worden geoptimaliseerd. Ook worden de proceduretermijnen bepaald 

 
1 27 juli 2020. Vlaamse Sportraad - Advies over wijzigingen aan het decreet ter ondersteuning van bovenlokale 
(top)sportinfrastructuur. 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20200727_Advies_ondersteuning_bovenlokale_(top)sportinfrastructu
ur.pdf  
2 20 januari 2017. Vlaamse Sportraad - Advies bij het voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van 
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170120-Advies-SARC-VSR-Decreet-ondersteuning-
sportinfrastructuur.pdf  
3 5 mei 2017: Vlaamse Sportraad – Advies bij het voorontwerp van besluit ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur 
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170505_advies_Besluit_bovenlokale_sportinfrastructuur_ontwerpa
dvies.pdf  
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170120-Advies-SARC-VSR-Decreet-ondersteuning-sportinfrastructuur.pdf
https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170120-Advies-SARC-VSR-Decreet-ondersteuning-sportinfrastructuur.pdf
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https://cjsm.be/sarc/SR_sport/adviezen/20170505_advies_Besluit_bovenlokale_sportinfrastructuur_ontwerpadvies.pdf
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indien de Vlaamse Regering voor een bepaald begrotingsjaar zou beslissen tot een tweede 

indienmoment voor projecten bovenlokale sportinfrastructuur, zoals bepaald door de 

decreetwijziging die via het Programmadecreet van 26 juni 2020 werd ingevoerd. 

 

II. ADVIES 

Algemeen 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het voorontwerp van besluit. De Vlaamse Sportraad 

waardeert dat er een evaluatie van het decreet en besluit heeft plaatsgevonden.  De Vlaamse 

Sportraad  is ervan overtuigd dat de voorgestelde wijzingen in het voorontwerp van besluit, net als 

bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet, de procedures verder formaliseren en 

optimaliseren. De Vlaamse Sportraad heeft wel nog twee aanvullende opmerkingen. 

 

Gebrek aan eenduidige en afgebakende definitie ‘bovenlokaliteit’ 

Als onderdeel van de evaluatie is ook de definitie van het begrip ‘bovenlokaliteit’ onder de loep 

genomen. De voorgestelde wijzigingen zorgen echter niet voor een eenduidige en afgebakende 

definitie van het begrip ‘bovenlokaliteit’. De Vlaamse Sportraad stelt vast dat de voorgestelde 

wijzigingen de huidige verwarring bij subsidieaanvragers over de reikwijdte van dit begrip dus niet 

weg zullen nemen.  

 

Belang luchtkwaliteit indoor sportinfrastructuur 

In verband met de heropstart van de sportsector in tijden van corona wijst de Vlaamse Sportraad op 

het belang van de luchtkwaliteit van indoor sportinfrastructuur. Criteria met betrekking tot 

luchtkwaliteit zijn namelijk belangrijk bij het openstellen van indoor sportinfrastructuur in de (nabije) 

toekomst. De Vlaamse Sportraad vraagt daarom om in het voorontwerp van besluit, aanvullend op 

de aangekondigde wijzigingen, ook aan dit aspect aandacht te besteden.  

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Astrid Vervaet, voorzitter 

Marc Vlogaert, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 


