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Advies Vlaamse Sportraad 

 16 maart 2021 

 

Advies over de opname van Muaythai op de sporttakkenlijst 

Op 18 februari 2021 vroeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts de Vlaamse Sportraad om advies 

betreffende alle aspecten en voorwaarden die in het decreet van 10 juni 2016 houdende de 

erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector geformuleerd zijn met betrekking tot 

de vraag om Muaythai op te nemen op de sporttakkenlijst. VKBM²O vzw, een erkende Vlaamse 

sportfederatie, heeft op 2 juni 2020 hiertoe een verzoek ingediend bij minister Weyts om de sport 

Muaythai op te nemen als sporttak op de sporttakkenlijst.  

Aangezien Muaythai behoort tot de groep van risicovechtsporten, vroeg minister Weyts vooraf aan 

het advies aan de Vlaamse Sportraad advies aan een drietal structurele Vlaamse beleidspartners 

rond ethisch en medisch verantwoorde omstandigheden van de beoefening van Muaythai, met name 

het Risicovechtsportplatform (RVSP), Gezond Sporten Vlaanderen (GVS) en het Centrum voor Ethiek 

in de Sport (ICES). Dit gezamenlijke advies is samen met de adviesvraag ontvangen door de Vlaamse 

Sportraad.  

Sophie Cools, afdelingshoofd subsidiëring bij Sport Vlaanderen, en Karolien Haepers, raadgever Sport 

op het kabinet Weyts, gaven op 25 februari 2021 een toelichting bij voorliggend dossier. Daarnaast 

gaf Patrick Van Acker, voorzitter VKBM²O, op diezelfde vergadering een aanvullende toelichting bij 

voorliggend dossier, de sporttak Muaythai en de federatie VKBM²O. De adviesvraag is behandeld op 

de plenaire vergadering van de Vlaamse Sportraad op 25 februari 2021 en nadien schriftelijk 

afgehandeld.  

I. 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. 
 



 

Advies opname Muaythai op sporttakkenlijst 
16 maart 2021  2 

 

II. ADVIES 

2.1. Algemeen 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het verzoek tot opname van Muaythai als sporttak op de 

sporttakkenlijst in het kader van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring 

van de georganiseerde sportsector. De Vlaamse Sportraad oordeelt dat Muaythai aan alle drie de 

voorwaarden voldoet vermeld in artikel 9 van bovengenoemd decreet.  

1. De Vlaamse Sportraad oordeelt dat Muaythai een sport betreft met een duidelijke fysieke 

activiteit met een cardiovasculair trainingseffect die een persoon in gezonde, 

milieuvriendelijke, ethische en medisch verantwoorde omstandigheden verricht.  

2. De Vlaamse Sportraad stelt vast dat Muaythai op internationaal niveau wordt 

vertegenwoordigd door de International Federation of Muaythai Association (IFMA), een 

internationale organisatie die is opgenomen in de ledenlijst van de internationale unie van 

sportfederaties (GAISF/SportAccord). 

3. De Vlaamse Sportraad oordeelt ten slotte dat Muaythai met meer dan 8.000 individuele 

amateursporters in Vlaanderen (inclusief Brussel) een voldoende groot draagvlak in het 

Nederlands taalgebied heeft.  

Het dossier dat is ingediend door VKBM²O is goed voorbereid en sterk onderbouwd. Daarnaast laten 

het dossier, de verkregen toelichtingen en het advies van RVSP, GVS en ICES zien dat VKBM²O een 

goed gestructureerde organisatie is met een hoog sociaal maatschappelijk karakter en aandacht voor 

een kwalitatieve, en ethische en medisch verantwoorde beoefening van de sport Muaythai. Bij een 

opname van Muaythai op de sporttakkenlijst en een eventuele volgende stap van subsidiëring van 

VKBM²O, wil de Vlaamse Sportraad wel wijzen op de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de 

andere sportdisciplines die momenteel worden aangeboden door VKBM²O.  

 

2.2. Aanvullende opmerkingen 

a. Belang samenwerking sportdisciplines en -federaties 

De Vlaamse Sportraad ziet aanvullingen op de sporttakkenlijst als een logische en positieve 

ontwikkeling van een sportlandschap dat professionaliseert en inspeelt op nieuwe evoluties en een 

veranderende maatschappij. Zo is ook deze adviesvraag met betrekking tot de opname van Muaythai 

op de sporttakkenlijst het positieve effect en gevolg van het gevoerde beleid van o.a. Sport 

Vlaanderen, RVSP, GVS en ICES. 

Desondanks moet er gewaakt worden over een ongebreidelde versnippering in het Vlaamse 

sportlandschap. De Vlaamse Sportraad doet daarom een algemene oproep tot samenwerking tussen 

sportdisciplines en -federaties. De huidige sporttakkenlijst laat reeds enkele goede voorbeelden van 

clustering zien, zoals bijvoorbeeld bij de sporttakken ‘Klimmen’ (incl. Bergbeklimmen, Canyoning, 

Sportklimmen en Toerskiën), ‘Dansen’ (incl. Dans, Rock’n Roll, Cheerleading en Twirling) en ‘Zeilen’ 

(inc. zeilen, windsurf, golfsurfen en zeilwagenrijden). De Vlaamse Sportraad waardeert de 

inspanningen die reeds zijn gedaan door de sportdisciplines binnen de risicovechtsporten op het 

gebied van samenwerking, maar ziet in deze groep (net als in het brede Vlaamse sportlandschap) ook 
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kansen om deze inspanningen nog verder te zetten, zonder dat daarbij ingeboet wordt op het gebied 

van autonomie, eigenheid en sporttechnische kennis. 

Daarnaast wordt benadrukt dat de Vlaamse Sportraad met het positieve advies van Muaythai op de 

sporttakkenlijst geen precedent wil scheppen voor toekomstige aanvragen. Elk dossier staat op 

zichzelf en moet apart beoordeeld worden. 

 

b. Evenredige groei subsidiebudget met stijging aantal gesubsidieerde federaties 

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. Zo niet, dan zetten de sporttakkenlijst en het decreet houdende de 

erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector 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. 

 

c. Integreer kwaliteitsstandaard in subsidiëringsbeleid 

Het RVSP toetst de kwaliteit wat betreft gezond en ethisch sporten voor risicovechtsporten op basis 

van de kwaliteitsstandaard voor risicovechtsporten. Dit is een kwaliteitsstandaard zoals omschreven 

in het decreet gezond en ethisch sporten van 20 december 2013 (GES-decreet). De VKBM²O voldoet 

aan deze kwaliteitsstandaard. Deze kwaliteitstoets is in de ogen van de Vlaamse Sportraad cruciaal 

voor het waarborgen van een veilige, gezonde en ethische beoefening van risicovechtsporten, alsook 

om zo de versnippering binnen de erkende vechtsportsector tegen te gaan.  

Deze standaard is echter geen verplichting voor erkende vechtsportfederaties. Momenteel zijn er dus 

geen kwalitatieve vereisten verbonden aan de erkenning en subsidiëring door Sport Vlaanderen op 

het gebied van gezond en ethisch sporten. Dit terwijl het RVSP aangeeft dat de nodige kwaliteit op 

vlak van gezond en ethisch vechtsporten niet overal aanwezig is, maar de erkenning van een 

vechtsportfederatie in de praktijk wel gebruikt wordt als kwaliteitslabel1.  

Met het oog op toekomstige aanvragen sluit de Vlaamse Sportraad zich daarom aan bij de suggestie 

die het RVSP, GVS en ICES in hun advies doen, namelijk het meer daadkracht geven aan deze 

kwaliteitsstandaard door deze te concretiseren met de belangrijke medische en ethische prioriteiten 

en deze te integreren in het subsidiëringsbeleid voor alle erkende sportorganisaties. De Vlaamse 

Sportraad hoopt dat deze suggestie wordt meegenomen bij de evaluatie van het decreet van de 

georganiseerde sportsector die later dit jaar gepland staat.   

 

d. Verschil tussen unisportfederatie en multisportfederaties 

De Vlaamse Sportraad is bezorgd over het verschil in de ondersteuning op het gebied van het 

waarborgen van de kwaliteit van gezond en ethisch sporten tussen unisportfederaties en 

multisportfederaties. Deze bezorgdheid is specifiek aanwezig bij het aanbieden van 

risicovechtsporten. De Vlaamse Sportraad wil de Vlaamse Regering ertoe aanzetten om na te denken 

 
1 20 november 2020: Advies RVSP, GVS en ICES over opname Muaythai op de sporttakkenlijst. 
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hoe gezond en ethisch sporten gewaarborgd kan worden binnen zowel een unisportfederatie als een 

multisportfederatie. Dit is opnieuw een oefening die aan bod kan komen bij de evaluatie van het 

decreet van de georganiseerde sportsector.  

 

 

Samenvattend 

 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het verzoek tot opname van Muaythai als sporttak op de 

sporttakkenlijst in het kader van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring 

van de georganiseerde sportsector. De Vlaamse Sportraad oordeelt dat Muaythai aan alle drie de 

voorwaarden voldoet vermeld in artikel 9 van bovengenoemd decreet.  

Daarnaast wijst de Vlaamse Sportraad op de volgende aanvullende opmerkingen: 

- De Vlaamse Sportraad doet een algemene oproep tot samenwerking tussen sportdisciplines 

en -federaties. 

- De leden herhalen de vraag om het budget voor de subsidiëring van de georganiseerde 

sportsector evenredig mee te laten groeien met het aantal gesubsidieerde federaties. 

- De Vlaamse Sportraad sluit zich aan bij de suggestie van het RVSP, GVS en ICES om meer 

daadkracht te geven aan de kwaliteitsstandaard voor risicovechtsporten door deze te 

concretiseren met de belangrijke medische en ethische prioriteiten en deze te integreren in 

het subsidiëringsbeleid voor alle erkende sportorganisaties. 

- De Vlaamse Sportraad wil de Vlaamse Regering ertoe aanzetten om na te denken hoe gezond 

en ethisch sporten gewaarborgd kan worden binnen zowel een unisportfederatie als een 

multisportfederatie.  

 

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Astrid Vervaet, voorzitter 

Marc Vlogaert, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 


