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Aan de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding 
Brussel, 15 mei 2020 
 
 
 
 
Beste  
 
De coronamaatregelen blijven een grote impact hebben op de Vlaamse sportclubs en sportfederaties.  
 
We bezorgden uw sportfederatie eind maart een communicatie rond tijdelijke werkloosheid (zie 
“schrijven 26 maart 2020” als bijlage bij deze brief). In opvolging van dat schrijven en als antwoord op 
de vraag van de Vlaamse Sportfederatie vzw om, bijvoorbeeld inzake ledenaantal, rechtszekerheid te 
bieden aan sportfederaties inzake de algemene werkingssubsidies werd vandaag door de Vlaamse 
Regering beslist om eenmalig onderstaande wijzigingen door te voeren. De beslissingen werden 
genomen op voorstel van minister van Sport Ben Weyts, in het voordeel van en op vraag van de 
sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV’s). We willen 
benadrukken dat deze maatregelen uitzonderlijke maatregelen zijn die enkel gelden voor het 
werkingsjaar 2020. 
 

1. Subsidiëring van activiteiten die niet of beperkt hebben plaatsgevonden 
 
Wat betreft gesubsidieerde evenementen of activiteiten die niet of beperkt hebben kunnen 
plaatsvinden in het kalenderjaar 2020 ingevolge de coronamaatregelen, kunnen de voor subsidiëring 
in aanmerking komende kosten aanvaard worden. 
 

2. Uitbetaling saldi onder voorbehoud van ontvangst van het verslag van de AV 
 
Op 9 april werd op federaal niveau een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat een oplossing biedt voor 
uitgestelde algemene vergaderingen omwille van de coronamaatregelen (klik hier voor meer 
informatie). Vzw’s krijgen door dit KB de mogelijkheid om hun AV ook na juni te laten plaatsvinden of 
om de AV via een schriftelijke procedure te laten doorgaan. Het is daarbij belangrijk te vermelden dat 
het KB de vzw’s verplicht om de AV voor 8 september te organiseren (10 weken na 6 maanden na 
afsluiting einde boekjaar) en de sportfederatie/OSV dus met die datum rekening moet houden.  
 
Voor gesubsidieerde sportfederaties, OSV’s en andere actoren bepaalt het decreet georganiseerde 
sportsector dat het saldo pas uitbetaald kan worden nadat Sport Vlaanderen onder andere het 
ondertekende verslag van de algemene vergadering, waarin de jaarrekening van het voorbije jaar werd 
goedgekeurd, heeft ontvangen. 
 
Sport Vlaanderen zal begin juli eenmalig de saldi uitbetalen zonder ondertekend verslag van de AV, op 
voorwaarde dat de jaarrekening 2019 door de raad van bestuur werd goedgekeurd. De uitbetaling van 
het saldo zal gebeuren op voorwaarde dat de notulen van de bestuursvergadering opgeladen werden 
in het webformulier rapportering basiswerking 2019 (uploadveld Verslag Algemene Vergadering). 
De sportfederatie/OSV bezorgt het ondertekend verslag van de algemene vergadering waarin de 
jaarrekening 2019 werd goedgekeurd zo snel als mogelijk aan Sport Vlaanderen, uiterlijk 1 week na de 
effectieve goedkeuring van het verslag, en ten laatste op 30 september 2020. Dat verslag wordt 
opgeladen in het voormelde webformulier. 
 
 
 

https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/brief-aan-minister-mbt-compensatiemaatregelen
https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/22821
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Het is belangrijk om te vermelden dat de subsidies 2019 waarvoor we nog geen ondertekend verslag 
van de AV hebben onder voorbehoud toegekend worden. De subsidie zal pas definitief vastgesteld 
worden na ontvangst van het ondertekend verslag.  
 

3. Definitie olympiade 
 

De term olympiade wordt in verschillende regelgevingen gehanteerd om een bepaalde (beleids-) 
periode aan te duiden. De definitie van de term olympiade werd verduidelijkt als volgt: “de periode 
van vier jaar die begint op 1 januari van het jaar na de oorspronkelijk geplande Olympische 
Zomerspelen, en die eindigt op 31 december van het jaar van de oorspronkelijk geplande Olympische 
Zomerspelen.” Op die manier wordt er bijvoorbeeld duidelijkheid gecreëerd over de nieuwe 
beleidsplannen en subsidieaanvragen: deze moeten effectief 1 september 2020 ingediend worden. 
 

4. Topsporttakkenlijst 
 

De geldigheid van de huidige topsporttakkenlijst wordt verlengd tot en met 31 december van het jaar 
dat de Olympische Zomerspelen in Tokio effectief hebben plaatsgevonden (volgens de huidige 
planning dus tot 31 december 2021). 
 

5. Berekening algemene werkingssubsidie gesubsidieerde sportfederaties 
 

5.1 Voor de berekening van volgende aspecten van de algemene werkingssubsidie kan de 
sportfederatie ervoor kiezen om voor het werkingsjaar 2020 de score die ze behaalde in het 
werkingsjaar 2019 in aanmerking te laten nemen: 

- aantal subsidieerbare leden  
(relevant voor de basissubsidie (sokkel), de indicator aantal subsidieerbare leden binnen het 
kwaliteitsprincipe draagvlak van de sportfederatie en voor de berekening van de 
inspanningsverbintenis kaderopleiding en bijscholing en het kwaliteitsprincipe goed bestuur). 

- aantal sportgekwalificeerde trainers die actief zijn als sporttechnisch begeleider in de 
sportclubs 
(relevant voor de eerste indicator binnen het kwaliteitsprincipe kwaliteit van aanbod) 

- aantal leden van de sportfederatie die in het werkingsjaar in kwestie een nieuwe 
sportkwalificatie verworven hebben 
(relevant voor de tweede indicator binnen het kwaliteitsprincipe kwaliteit van aanbod) 

Op deze manier wordt meer zekerheid geboden aan sportfederaties die omwille van de 
coronamaatregelen een aanzienlijke terugval moeten vaststellen op een of meerdere hierboven 
vernoemde factoren.   
 

5.2 Voor de andere indicatoren van de algemene werkingssubsidie wordt sowieso de score voor het 
werkingsjaar 2020 in rekening gebracht. Voor deze indicatoren zal op dezelfde manier gecontroleerd 
worden als in een normaal werkingsjaar, en kan men de coronamaatregelen dus niet inroepen als 
reden voor flexibiliteit. Dit gaat om:  

- de indicator “aantal personeelsleden van de sportfederatie”. De periode van tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis van een personeelslid van 
de sportfederatie wordt niet meegerekend bij de berekening van het aandeel voor de 
indicator aantal personeelsleden van de sportfederatie. 
Uw dossierbeheerder zal u later bijkomende informatie bezorgen op welke manier de 
tijdelijke werkloosheid moet ingevoerd worden in het platform.  

- de scores voor de harde indicatoren goed bestuur. De invulling van de harde indicatoren 
moet, om te kunnen scoren, effectief gerealiseerd worden zoals in een normaal werkingsjaar.  
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Ook voor het al dan niet voldoen aan de inspanningsverbintenis kwaliteit van aanbod en de 
inspanningsverbintenis goed bestuur wordt gekeken naar het werkingsjaar 2020, maar er wordt bij de 
beoordeling flexibiliteit aan de dag gelegd voor zaken die impact kennen door de coronamaatregelen.  
 

Belangrijke aspecten: 

- In ons schrijven van 26 maart 2020 werd aangekondigd dat sportfederaties eenmalig hun 
datum van ledenaangifte 2020 kunnen wijzigen. Deze flexibiliteit komt met dit schrijven te 
vervallen, en wordt vervangen door de mogelijkheid om voor de leden te kiezen voor de score 
van het werkingsjaar 2019. Op die manier wordt extra flexibiliteit aan de dag gelegd. 
 

- Sportfederaties zijn nog steeds verplicht om hun ledenbestand voor het werkingsjaar 2020 
door te geven op de vaste jaarlijkse datum en volgens de vastgelegde verplichtingen. Sport 
Vlaanderen zal zoals steeds de verwerking en controle op dit bestand doen. Nadien krijgt de 
sportfederatie de keuze of voor de berekening van de algemene werkingssubsidie 2020 
rekening gehouden wordt met de scores 2020 of de scores 2019. Het is belangrijk om te 
vermelden dat indien een sportfederatie kiest om de scores van het werkingsjaar 2019 in 
aanmerking te laten nemen, deze keuze geldt voor alle in punt 5.1 vermelde indicatoren. Er 
kan dus niet gekozen worden om bijvoorbeeld wat betreft het aantal subsidieerbare leden te 
kiezen voor de score van het werkingsjaar 2019 en wat betreft het aantal sportgekwalificeerde 
trainers te kiezen voor de score van het werkingsjaar 2020. 
 

- Inzake tijdelijke werkloosheid bezorgde Sport Vlaanderen de sportfederaties op 26 maart een 
schrijven. We willen nogmaals benadrukken dat bij de keuze voor (gedeeltelijke) tijdelijke 
werkloosheid van een of meerdere personeelsleden van de sportfederatie er een minimale 
dienstverlening én werking moet blijven bestaan. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met onze eerdere communicatie en dus onder andere met het garanderen van het uitvoeren 
van de basisopdrachten waarvoor de sportfederatie subsidies ontvangt en rekening houdende 
met de deadlines op vlak van bijvoorbeeld het indienen van het beleidsplan en de 
subsidieaanvragen. 

 

 

6. Erkenning en algemene werkingssubsidie OSV’s  

 

Voor de toepassing van de erkenningsvoorwaarde met betrekking tot het aantal sportieve 
vrijetijdsbeoefenaars dat ze vertegenwoordigt en voor de berekening van de algemene 
werkingssubsidie, kan een reeds erkende/gesubsidieerde OSV ervoor kiezen om voor 2020 het aantal 
sportieve vrijetijdsbeoefenaars dat ze vertegenwoordigde in het jaar 2019 in aanmerking te laten 
nemen.  
 
 
Tot slot… 
 
Voor de volledigheid geven we u mee dat deze beslissingen vervat zitten in een officieel besluit van de 
Vlaamse regering. Het integraal besluit vindt u als tweede bijlage bij deze brief. De rechtsgrond voor 
dit besluit is artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Dat artikel bepaalt dat in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid de Vlaamse Regering nadere regels kan uitwerken 
voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing 
van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij.  
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We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de wijzigingen. We zijn ervan overtuigd dat deze 
beslissingen van de Vlaamse Regering een positief verschil kunnen maken voor uw sportfederatie of 
OSV. U kan bij vragen, zoals steeds, terecht bij uw contactpersoon van de afdeling subsidiëring 
(basiswerking) of de afdeling topsport. We wensen u veel succes en blijven samen met u en uw 
sportclubs hard werken aan de toekomst van de kwalitatieve sport(club)participatie in Vlaanderen. 
 

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Philippe Paquay           Tom Coeckelberghs  Sophie Cools 
Administrateur-generaal         Afdelingshoofd topsport  Afdelingshoofd subsidiëring 
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Bijlage: 
Schrijven van 26 maart 2020 – communicatie tijdelijke werkloosheid 
 
Beste sportfederatie 
 
We stellen vast dat enkele sportfederaties beslist hebben of overwegen om een deel van het personeel 
in (al dan niet deeltijdse) tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Deze beslissing gaat gepaard met het 
maken van afwegingen op vlak van onder andere financiële aspecten, HR-beleid, garanderen van de 
huidige en toekomstige dienstverlening en werking, …  
Het nemen van deze beslissing ligt volledig binnen de autonomie van elke sportfederatie. 
 
De keuze om personeel in tijdelijke werkloosheid te plaatsen heeft qua subsidiëring vanuit Sport 
Vlaanderen impact op minstens vier aspecten. Met deze mail willen we de sportfederaties hierover 
informeren.  
 
Algemeen wil Sport Vlaanderen de sportfederaties meegeven flexibel en vanuit vertrouwen te zullen 
blijven omgaan met de ondersteuning van de sportsector gedurende de periode van de 
coronamaatregelen.  Sport Vlaanderen nam daarom de afgelopen weken onder andere volgende 
beslissingen: 

a. Sportevenementen die een subsidie toegekend hadden gekregen vanuit Sport 
Vlaanderen en die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de 
coronamaatregelen, subsidieert Sport Vlaanderen voor de volle 100%.  
 

b. Ook voor de andere subsidies zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van 
gesubsidieerde activiteiten omwille van het coronavirus. 

c. Voor alle subsidies geldt dat er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten 
voorgelegd moet kunnen worden. 
 

d. Daarnaast werden ook andere maatregelen genomen. Zo wordt de zaalhuur voor 
onder andere sportclubs in centra van Sport Vlaanderen, die omwille van de 
Coronamaatregelen geannuleerd werd, niet aangerekend.  
 

 
 
Wat de concrete impact van tijdelijke werkloosheid op subsidiëring betreft: 
 

1. Master LO (en hoogste VTS-kwalificatie) als subsidiëringsvoorwaarde 
 

Het in dienst hebben van een Master LO is voor de gesubsidieerde sportfederaties een 
subsidiëringsvoorwaarde. Voor de unisportfederaties komt daar de verplichting bij ook een 
personeelslid met de hoogste VTS-kwalificatie in dienst te hebben. 
 
Voor Sport Vlaanderen is het essentieel dat er op elk moment bij elke gesubsidieerde 
sportfederatie een minimale dienstverlening is op vlak van bereikbaarheid, informeren, 
clubondersteuning, kwaliteitsborging in de sportsector, …. Daarnaast moet, met het oog op de 
toekomst, ook in deze periode werk gemaakt worden van rapportering, toekomstige projecten, de 
verdere opmaak van het beleidsplan, … We zien ook sportfederaties zeer creatief en sterk inspelen 
op de huidige maatregelen en op het informeren, activeren en binden van leden en andere 
stakeholders. We gaan ervan uit, en stellen vast, dat bovenstaande zaken gedeelde bezorgdheden 
zijn. 
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Om bovenstaande te waarborgen, zijn bepaalde personen en functies absoluut noodzakelijk. Het 
is aan elke sportfederatie om te beslissen wie de personeelsleden zijn die (als kerngroep of in de 
totaliteit van het team) gedurende deze uitzonderlijke periode actief blijven. Sport Vlaanderen 
gaat er, binnen de geest van het decreet op de georganiseerde sportsector, van uit dat de Master 
LO en het personeelslid met de hoogste VTS-kwalificatie ingezet worden op cruciale functies 
binnen de sportfederatie, zowel voor de huidige als voor de toekomstige werking, en dat deze dus 
niet in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst.  
 
Echter: omdat de situatie per sportfederatie verschillend is, stellen wij ons in deze uitzonderlijke 
omstandigheden niet in de positie om een algemene beslissing te nemen over het (al dan niet) in 
tijdelijke werkloosheid plaatsen van de Master LO en het personeelslid met de hoogste VTS-
kwalificatie. De beslissing ligt bij de sportfederaties. Sport Vlaanderen zal het decreet zo toepassen 
dat sportfederaties nog steeds voldoen aan de subsidievoorwaarde indien ze deze personen in 
tijdelijke werkloosheid plaatsen. Deze toepassing geldt louter in de periode van aangepaste 
werking ten gevolge Corona. 
 
Sport Vlaanderen benadrukt nogmaals dat er een minimale dienstverlening én werking moet 
blijven bestaan, uiteraard rekening houdende met de aanbevelingen op vlak van bijvoorbeeld 
telewerken en social distancing.  

 
2) Impact op de subsidieberekening 

 
Op basis van contacten met de Vlaamse Sportfederatie vzw en afzonderlijke sportfederaties, en 
op basis van eigen analyses, stelt Sport Vlaanderen vast dat de coronamaatregelen mogelijks een 
impact kunnen hebben op de scores die sportfederaties behalen op de kwaliteitsindicatoren 
binnen het decreet op de georganiseerde sportsector. Dan denken we bijvoorbeeld concreet aan 
de scores op vlak van “aantal personeelsleden van de sportfederatie” en op vlak van “het aantal 
leden van de sportfederatie die in het werkingsjaar in kwestie een nieuwe sportkwalificatie 
verworven hebben door een sporttakgerichte kaderopleiding binnen de VTS te volgen (…)”. 
 
(Volgende passage is intussen achterhaald, cfr. schrijven van 15 mei 2020) Sport Vlaanderen 
bekijkt momenteel of, en desgevallend hoe, op een andere manier kan omgegaan worden met 
de berekening van de subsidies voor het werkingsjaar 2020. We analyseren momenteel de (te 
verwachten) impact zodat hieromtrent een onderbouwde beslissing kan genomen worden. We 
zetten hier spoed achter en houden alle sportfederaties zo goed als mogelijk op de hoogte, maar 
vragen begrip voor deze aanpak. We wensen dit vooral grondig uit te voeren, met een billijk 
resultaat voor alle betrokkenen.  
 
Wat we nu al met zekerheid kunnen meegeven is dat flexibiliteit op vlak van de acties en 
doelstellingen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst gegarandeerd is, zowel algemeen 
als in het kader van de inspanningsverbintenissen. (Volgende zin is intussen achterhaald, cfr. 
schrijven van 15 mei 2020) Daarnaast is ook reeds beslist dat sportfederaties eenmalig hun datum 
van ledenaangifte 2020 kunnen wijzigen. Op vlak van de beleidsfocussen zal wat betreft realisaties 
rekening gehouden worden met de uitzonderlijke omstandigheden. Daarnaast krijgt elke 
sportfederatie de kans om het reglement binnen de beleidsfocus jeugdsport aan te passen zodat 
sportclubs toch kunnen voldoen aan de vooropgestelde criteria (gezien er heel wat activiteiten 
afgelast zijn).  
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3) Topsport: Technisch directeur topsport - lesgever/trainer met pedagogisch diploma binnen 
ontwikkelingsprogramma 

 
Om voor een subsidie voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling via 
dagelijkse trainingen, in combinatie met secundair onderwijs, in en buiten de topsportschool in 
aanmerking te komen, moet de sportfederatie onder andere: 

- een technisch directeur topsport (conform de voorwaarden) aanstellen 
- beschikken over minstens een halftijds lesgever-trainer per ontwikkelingsprogramma die 

in het bezit is van een pedagogische kwalificatie. 
 
De technisch directeur topsport betreft een verplichte functie. Dit is een andere situatie dan de 
voorwaarden voor basissubsidiëring (waar sprake is van een verplicht diploma, geen verplichte 
functie). De technisch directeur topsport is een essentiële functie, ook in tijden van de 
coronamaatregelen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het waarborgen van de huidige werking en 
voor het voorbereiden van de toekomst. Om die redenen kan de technisch directeur topsport niet 
in tijdelijke werkloosheid geplaatst worden en wordt deze subsidievoorwaarde strikt 
geïnterpreteerd. Op basis van onze contacten met topsportfederaties, ligt dit in de lijn met de 
plannen en aanpak van de topsportfederaties... 
 
Wat betreft de voorwaarden op vlak van de lesgever-trainer met pedagogische kwalificatie: deze 
functie zal in bepaalde topsportfederaties ingezet worden om nuttige, functiegerelateerde taken 
op te nemen, nu de functie als lesgever-trainer (deels) komt te vervallen. In andere sportfederaties 
is dat niet het geval, of zelfs niet relevant. Daarom kunnen deze personen wel in tijdelijke 
werkloosheid geplaatst worden en levert dat geen problemen op vlak van het voldoen aan de 
subsidievoorwaarden op. 
 
Uiteraard zullen enkel aantoonbare kosten gesubsidieerd worden en zullen (tijdelijk) geen 
subsidies toegekend worden voor personen die (tijdelijk) niet actief zijn. 

 
4) Deadlines 

 
We behouden, zoals reeds duidelijk gecommuniceerd, de deadline van 1 april 2020 voor de 
rapportering van het werkingsjaar 2019. We zijn flexibel op vlak van vragen tot uitzondering en 
het feit dat bepaalde documenten nog niet konden voorgelegd worden aan bijvoorbeeld de 
Algemene Vergadering. We vragen wél aan elke sportfederatie om deze deadline zo veel als 
mogelijk te respecteren, omdat Sport Vlaanderen de tijd nodig heeft om de controles uit te voeren, 
berekeningen te maken, de procedures te volgen en uiteindelijk tijdig de saldo’s voor het 
werkingsjaar 2019 uit te betalen. 
 
Daarnaast vragen we om er desgevallend voor te zorgen om andere openstaande zaken die uw 
sportfederatie nog moet bezorgen aan Sport Vlaanderen (bv. verwerking feedback 
ledenbestanden) eerst af te ronden alvorens het personeelslid in kwestie in tijdelijke 
werkloosheid te plaatsen. 
 
De deadline voor de indiening van de beleidsplannen (zowel basiswerking, projectdossiers 
beleidsfocussen als topsport) blijft tot nader order 1 september 2020. 
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De dienstverlening van Sport Vlaanderen blijft, binnen het kader van de Vlaamse overheid, maximaal 
gegarandeerd. Jullie dossierbeheerders zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden.  
VSF en Sport Vlaanderen zijn dagelijks in zeer nauw overleg om alle vragen vanuit de sportsector van 
een duidelijk en eenduidig antwoord te voorzien. We zijn daarvoor in continu overleg, zowel onderling 
als met externen (zoals VLAIO wat betreft de compensatiemaatregelen). Antwoorden op vragen die 
voor meerdere sportfederaties of sportclubs van toepassing zijn, worden gebundeld op 
https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus, zodat er 1 centrale plaats is voor alle vragen en 
antwoorden. Hou deze informatie en dagelijkse updates zeker in het oog. Communicatie die een 
directe impact heeft op de subsidiëring, wordt jullie ook per mail of telefonisch bezorgd. 
 
 
We willen jullie tot slot in het algemeen bedanken. Als sportsector willen we geen extra katalysator 
zijn voor de verspreiding van het Coronavirus. De solidariteit en verantwoordelijkheid die we de laatste 
dagen en weken vastgesteld hebben bij de georganiseerde sportsector, maakt ons trots. We willen 
jullie dan ook stimuleren om creatief aan de slag te blijven om ook in deze situatie Vlaanderen 
kwalitatief aan het sporten te houden.  
We hopen verder op jullie en elkaar te kunnen blijven rekenen, ook wanneer er verdere richtlijnen 
komen vanuit de nationale veiligheidsraad en de federale regering. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Philippe Paquay           Tom Coeckelberghs  Sophie Cools 
Administrateur-generaal         Afdelingshoofd topsport  Afdelingshoofd subsidiëring 
 
  

https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus
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Bijlage:  

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot 

subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid 

ingevolge het coronavirus COVID-19 

 

 
 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke 

maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport 

door de civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 

 

Rechtsgrond 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5. 

 

Vormvereisten 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 12 mei 2020. 

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 15 mei 

2020. 

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, §1, van 

de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Gelet op de dringende 

noodzakelijkheid om de gevolgen van de coronacrisis en de federale 

coronavirusmaatregelen zo snel mogelijk aan te pakken is het van fundamenteel belang 

dat begunstigden van een subsidie onmiddellijk duidelijkheid krijgen over hun subsidies en 

over de bijhorende administratieve verplichtingen. De Nationale Veiligheidsraad van 12 

maart 2020 besliste tot de annulering van alle sportactiviteiten, wat uiteraard een 

bijzonder grote impact heeft op de sportsector. Er heerst heel wat ongerustheid in de 

sportsector. Er moet dan ook, omwille van de rechtszekerheid, zo snel mogelijk 

duidelijkheid worden gegeven aan de sportsector omtrent bepaalde administratieve 

verplichtingen en de eventuele impact op de subsidies. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent in artikel 5 aan de 

Vlaamse Regering de bevoegdheid om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking 

tot de volksgezondheid nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de 

verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of 

administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij om 

een maximale rechtszekerheid te verzekeren. 
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- De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact 

op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en 

subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport. 

- Het is billijk om kosten die begunstigden van een subsidie binnen het beleidsveld sport 

hebben gemaakt voor activiteiten of evenementen die niet, of beperkt hebben kunnen 

plaatsvinden ingevolge de civiele noodsituatie ingevolge het coronavirus COVID-19, uit te 

betalen binnen de perken van de toegekende subsidie en rekening houdende met de 

subsidievoorwaarden. Zo wordt zoveel mogelijk vermeden dat voor deze begunstigden van 

een subsidie financiële problemen ontstaan. Het betreffen uitbetalingen die reeds voorzien 

zijn en dus geen meerkost genereren voor de Vlaamse overheid. 

- In heel wat subsidieregelingen en voor heel wat projectsubsidies binnen het beleidsveld 

sport moet de subsidietrekker achteraf een door de algemene vergadering goedgekeurd 

financieel verslag en werkingsverslag bezorgen. In de huidige periode van corona kan 

een algemene vergadering niet fysiek samenkomen. Het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 

april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- 

en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie dat vanaf 1 

maart in werking trad, voorziet in een uitstelmogelijkheid van 10 weken (voorlopig tot 8 

september), zodat men de algemene vergadering ook nog kan organiseren na 30 juni (de 

einddatum in normale niet-coronaomstandigheden voor vzw's die hun boekjaar op 31/12 

afsluiten). Daarom wordt uitzonderlijk toegestaan om in eerste instantie het reeds door 

de raad van bestuur goedgekeurde verslag te bezorgen en achteraf het goedgekeurde 

verslag van de algemene vergadering. 

- Door de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, zijn de Olympische Spelen Tokio 

2020 uitgesteld. De Olympische Spelen Tokio 2020 zijn tot nader order uitgesteld naar 23 

juli 2021 tot 8 augustus 2021. Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en 

subsidiëring van de georganiseerde sportsector voorziet dat de verschillende actoren een 

vierjaarlijks beleidsplan moeten indienen. Deze vier jaar stemmen overeen met een 

olympiade, waarbij een olympiade wordt gedefinieerd als “de periode van vier jaar die 

begint op 1 januari van het jaar na de Olympische Zomerspelen, en die eindigt op 31 

december van het jaar van de Olympische Zomerspelen”. Het uitstel van de Olympische 

Zomerspelen noopt tot een verduidelijking van de verplichtingen van de verschillende 

sportactoren die gekoppeld zijn aan een olympiade. Hetzelfde geldt voor de toepassing 

van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, 

de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen 

van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een 

Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie. 

Met toepassing van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van 

bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur worden de 

investeringssubsidies voor bouw, renovatie of inrichting per olympiade toegekend. Ook 

voor de toepassing van dat decreet moet definitie van olympiade verduidelijkt worden. 

- Om dezelfde reden, nl. het uitstel van de Olympische Spelen door de corona-pandemie, 

moet de huidige Topsporttakkenlijst, met de sporttakken die voor subsidiëring van de 

topsporters in aanmerking kunnen komen, worden verlengd tot na het effectief 

plaatshebben van de Olympische Zomerspelen Tokio 2020. 

- Sommige sportfederaties zullen in 2020 mogelijks met een groot ledenverlies worden 

geconfronteerd door de corona pandemie. Eén van de erkenningsvoorwaarden van een 

sportfederatie is het blijvend voldoen aan de voorwaarde om 500 aangesloten leden te 

hebben. Erkende sportfederaties die geconfronteerd worden met een groot ledenverlies 

kunnen ervoor opteren om in 2020 het ledenaantal van 2019 uitzonderlijk in aanmerking 

te laten nemen. Deze mogelijkheid wordt ook geboden aan de organisaties voor de 
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sportieve vrijetijdsbesteding. De subsidiëring van de sportfederaties is op heel wat 

punten afhankelijk van het aangesloten subsidieerbare leden. Daarom wordt aan de 

sportfederaties te keuze gelaten om de parameter aantal gesubsidieerde leden te laten 

afhangen van het ledenaantal in 2019. 

- Een deel van de subsidie voor sportfederaties is afhankelijk van het beantwoorden aan 

kwaliteitsprincipes. Het aandeel voor het kwaliteitsprincipe draagvlak van de 

sportfederatie wordt voor de helft verdeeld op basis van de indicator aantal aangesloten 

subsidieerbare leden van de sportfederatie en voor de helft op basis van de indicator 

aantal personeelsleden van de sportfederatie. Sommige gesubsidieerde sportfederaties 

opteerden om personeelsleden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge 

van de coronacrisis te plaatsen. In dat geval kan de periode van tijdelijke werkloosheid 

van het personeelslid in kwestie niet meegeteld worden bij de subsidieberekening op 

basis van de indicator personeelsleden van de sportfederatie. 

- Het uitstellen van de Olympische en Paralympische Spelen heeft een onvoorziene 

impact op het BOIC en de huidige lijst van kosten die voor subsidiëring in aanmerking 

komen. Een groot aantal voorbereidende stages en wedstrijden werden afgelast of 

uitgesteld voor onbepaalde duur, andere initiatieven ter ondersteuning van topsporters 

en hun programma werden opgestart of geïntensifieerd. 

- De overkoepelende studentensportorganisatie moet, met toepassing van artikel 4 van 

het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de 

coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van 

de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een 

Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie, jaarlijks minimum 10% van de 

subsidie besteden aan de concrete organisatie van associatieoverschrijdende 

studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan internationale 

studentensportinitiatieven. Door de coronapandemie en de coronamaatregelen kunnen 

bepaalde associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en internationale 

studentensportinitiatieven niet worden georganiseerd. Daarom wordt in 2020 dat 

minimale bestedingspercentage niet opgelegd. 

- De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de organisatie voor de begeleiding van de 

lokale besturen die gesubsidieerd worden via het decreet 6 juli 2012 houdende het 

stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid kunnen ten gevolge van de 

maatregelen in het kader van de coronacrisis, aan sommige decretale voorwaarden niet 

voldoen. Er wordt daarom een afwijking toegestaan op het vlak van de opgelegde 

bestedingspercentages.  

- Aan de organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van 

sportbegeleiders en sportondersteuners wordt jaarlijks een bestedingsverplichting 

opgelegd op vlak van het uitvoeren van een deel van hun opdracht in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad. De geplande initiatieven kennen een impact door de 

coronacrisis waardoor de organisatie, buiten haar wil om, mogelijks niet aan deze 

bestedingsverplichting kan voldoen. Daarom wordt in 2020 dat minimale 

bestedingsbedrag niet opgelegd. 

- Voor heel wat lopende sportinfrastructuurprojecten die gesubsidieerd worden op basis 

van verschillende projectoproepen binnen het beleidsveld sport is de deadline 

waarbinnen een project gerealiseerd moet worden niet meer haalbaar. Door de civiele 

noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 

kunnen aannemers tijdelijk de werken niet uitvoeren of worden ze geconfronteerd met 

leveringsproblemen van bouwmaterialen. Een uitstel van deadline is billijk. Het betreft 

sportinfrastructuurprojecten binnen de volgende projectoproepen: BLI-Bovenlokale 

sportinfrastructuur 2014, projectoproep zwembaden 2016, Decreet houdende de 

ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur: bovenlokale 

sportinfrastructuur 2017, 2018 en 2019 en topsportinfrastructuur 2017, projectoproep 
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voetbalstadions, projectoproep naschools openstellen schoolsportinfrastructuur 2 en 3 en 

de projectoproep bewegen en sporten in publieke ruimte 2019. 

 

 

Juridisch kader 

 

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 

- het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de 

coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van 

de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een 

Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie; 

- het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 

sportbeleid; 

- het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het 

subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector; 

- het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 

georganiseerde sportsector; 

- het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale 

sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering 

van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 

sportbeleid; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de uitvoering 

van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het 

subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de 

algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende 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. 

 

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn 

en Vlaamse Rand. 

 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

Hoofdstuk 1. Algemene tijdelijke bepalingen van toepassing op de subsidies in het 

beleidsveld sport 

 

Artikel 1. Bij het toezicht op de verantwoording van subsidies binnen het beleidsveld sport, 

worden de voor subsidiëring in aanmerking komende kosten van gesubsidieerde 

evenementen of activiteiten, die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden in het 
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kalenderjaar 2020 ingevolge de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid 

ingevolge het coronavirus COVID-19, binnen de perken van de begrotingskredieten in 

aanmerking genomen. 

 

Art. 2. §1. Als het indienen van een door de algemene vergadering goedgekeurd 

financieel verslag of werkingsverslag als erkenningsvoorwaarde binnen het beleidsveld 

sport is gesteld, dan kan de vereniging in kwestie de reeds door de Raad van Bestuur 

goedgekeurde verslagen bezorgen.  

 

De vereniging in kwestie bezorgt het door de algemene vergadering goedgekeurde 

financiële verslag en werkingsverslag van het voorbije werkingsjaar nadien aan het 

agentschap Sport Vlaanderen. De vereniging bezorgt de verslagen uiterlijk 1 week na de 

effectieve goedkeuring ervan door de algemene vergadering, en ten laatste op 30 

september 2020. 

 

§2. Als het indienen van een door de algemene vergadering goedgekeurd financieel 

verslag of werkingsverslag als subsidievoorwaarde of als voorwaarde voor de 

verantwoording van een subsidie binnen het beleidsveld sport is gesteld, dan kan het 

saldo van de betreffende subsidie uitzonderlijk en onder voorbehoud van de berekening 

en goedkeuring van de definitieve subsidie worden uitbetaald na het indienen van de 

reeds door de Raad van Bestuur goedgekeurde verslagen. 

 

De vereniging in kwestie bezorgt het door de algemene vergadering goedgekeurde 

financiële verslag en werkingsverslag van het voorbije werkingsjaar nadien aan het 

agentschap Sport Vlaanderen. De vereniging bezorgt de verslagen uiterlijk 1 week na de 

effectieve goedkeuring ervan door de algemene vergadering, en ten laatste op 30 

september 2020. 

 

De berekening en goedkeuring van de definitieve subsidie gebeurt nadat het door 

de algemene vergadering goedgekeurde financiële verslag en het werkingsverslag zijn 

ingediend. 

 

Hoofdstuk 2. Specifieke tijdelijke bepalingen betreffende de toepassing van het decreet van 

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

 

Art. 3. Voor de toepassing van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en 

subsidiëring van de georganiseerde sportsector, wordt de definitie olympiade, vermeld in 

artikel 2, 8°, van hetzelfde decreet als volgt toegepast: 

 

“olympiade: de periode van vier jaar die begint op 1 januari van het jaar na de 

oorspronkelijk geplande Olympische Zomerspelen, en die eindigt op 31 december van het 

jaar van de oorspronkelijk geplande Olympische Zomerspelen.” 

 

Art. 4. In afwijking van artikel 25 van hetzelfde decreet, wordt de huidige 

Topsporttakkenlijst, gevoegd als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 

januari 2017 betreffende 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, verlengd tot en met 31 december van het jaar dat de Olympische Zomerspelen 

in Tokio effectief hebben plaatsgevonden. 
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Art. 5. Voor de toepassing van de erkenningsvoorwaarde met betrekking tot het aantal 

aangesloten leden, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°, van het decreet van 10 juni 2016, 

kan een reeds erkende sportfederatie ervoor opteren om voor 2020 het ledenaantal voor 

het jaar 2019 in aanmerking te laten nemen. 

 

Voor de toepassing van de erkenningsvoorwaarde met betrekking tot het aantal 

sportieve vrijetijdsbeoefenaars dat ze vertegenwoordigt, vermeld in artikel 40, eerste lid, 

6°, van hetzelfde decreet, kan een reeds erkende organisatie voor de sportieve 

vrijetijdsbesteding ervoor opteren om voor 2020 het aantal sportieve 

vrijetijdsbeoefenaars dat ze vertegenwoordigde in het jaar 2019 in aanmerking te laten 

nemen. Voor de toepassing van artikel 46, tweede lid, van hetzelfde decreet, kan de 

organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding ervoor opteren om voor de subsidie voor 

het werkingsjaar 2020 het aantal sportieve vrijetijdsbeoefenaars dat ze 

vertegenwoordigde voor het jaar 2019 in aanmerking te laten nemen. 

 

Art. 6. Voor de subsidie die afhankelijk is van het beantwoorden aan kwaliteitsprincipes, 

vermeld in artikel 9, derde lid, 1°, b), van hetzelfde decreet, kan een sportfederatie 

ervoor opteren om voor het werkingsjaar 2020 de score die ze behaalde in het 

werkingsjaar 2019 in aanmerking te laten nemen voor de volgende indicatoren: 

1° voor het kwaliteitsprincipe draagvlak van de sportfederatie: de indicator aantal 

aangesloten subsidieerbare leden van de sportfederatie, vermeld in artikel 12 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de 

algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector; 

2° voor het kwaliteitsprincipe kwaliteit van het aanbod van de sportfederatie: 

a) de indicator aantal sportgekwalificeerde trainers die actief zijn als sporttechnisch 

begeleider in de sportclubs, aangesloten bij de sportfederatie, vermeld in artikel 13, 

§1, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit; 

b) de indicator aantal leden van de sportfederatie die in het werkingsjaar in kwestie 

een nieuwe sportkwalificatie verworven hebben, vermeld in artikel 13, §1, eerste 

lid, 2°, van hetzelfde besluit. 

 

Indien een sportfederatie kiest om de scores van het werkingsjaar 2019 in 

aanmerking te laten nemen, vermeld in het eerste lid, dan geldt deze keuze voor alle in 

het eerste lid vermelde indicatoren. Het aantal aangesloten subsidieerbare leden van 

2019 geldt in dat geval ook voor de bepaling van de basissubsidie, afhankelijk van het 

aantal aangesloten leden, vermeld in artikel 9, derde lid, 1°, a), en artikel 16, §2, van 

het decreet van 10 juni 2016, voor de verdeling van het resterende budget voor de 

indicator inspanningsverbintenis voor de basisopdracht kaderopleiding en bijscholing, 

vermeld in artikel 13, §5, van het besluit van 16 september 2016, en voor de verdeling 

van het beschikbare budget voor het kwaliteitsprincipe goed bestuur, vermeld in artikel 

16 en 17 van hetzelfde besluit. 

 

Art. 7. De periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de 

coronacrisis van een personeelslid van de sportfederatie wordt niet meegerekend bij de 

berekening van het aandeel voor de indicator aantal personeelsleden van de 

sportfederatie, vermeld in artikel 12, derde lid, van hetzelfde besluit. 

 

Art. 8. Voor het werkingsjaar 2020 wordt aan artikel 19, eerste lid, van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 
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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 een punt 9° toegevoegd dat luidt als volgt: 

 

“ 9° specifieke kosten eigen aan de voorbereiding van en deelname aan multidisciplinaire 

stages en Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European 

Games, EYOF en Wereldspelen waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen 

voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijk akkoord heeft verleend.”. 

 

Hoofdstuk 3. Specifieke tijdelijke bepalingen betreffende de toepassing van het decreet van 

3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en 

de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse 

universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse 

overkoepelende studentensportorganisatie 

 

Art. 9. Voor de toepassing van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van 

subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de 

studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de 

erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie, 

wordt de definitie olympiade, vermeld in artikel 2, 4°, van hetzelfde decreet als volgt 

toegepast: 

 

“olympiade: de periode van vier jaar die begint op 1 januari van het jaar na de 

oorspronkelijk geplande Olympische Zomerspelen, en die eindigt op 31 december van het 

jaar van de oorspronkelijk geplande Olympische Zomerspelen.” 
 

Art. 10. In afwijking van artikel 4, derde lid, van hetzelfde decreet, is het minimale 

percentage van 10 percent van de jaarlijkse subsidie dat de overkoepelende 

studentensportorganisatie moet besteden aan de concrete organisatie van 

associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan 

internationale studentensportinitiatieven niet van toepassing voor het jaar 2020. 

 

Hoofdstuk 4. Specifieke tijdelijke bepalingen betreffende de toepassing van het decreet van 

6 juli 2012 houdende het stimuleren van een lokaal sportbeleid 

 

Art. 11. In afwijking van artikel 25, tweede lid, van het decreet van 6 juli 2012 

houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, gewijzigd bij de 

decreten van 18 november 2016 en 22 december 2017, is het maximale percentage van 

70 percent van de jaarlijkse subsidie dat de organisatie voor de begeleiding van de 

gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan besteden aan personeelskosten 

niet van toepassing voor het jaar 2020. 

 

Art. 12. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 

houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, is het 

bestedingspercentage van ten minste 35% niet van toepassing voor het jaar 2020, op 

voorwaarde dat het in mindering genomen bestedingspercentage gevoegd wordt bij het 

bestedingspercentage van de Vlaamse beleidsprioriteit het ondersteunen van de 

kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid, 

vermeld in artikel 4 van hetzelfde besluit. 

 



 

 

16 
 

In afwijking van artikel 6 en 7 van hetzelfde besluit is het bestedingspercentage 

van ten minste 10% niet van toepassing voor het jaar 2020, op voorwaarde uit de 

onderdelen van het ingediende jaarlijks verslag, vermeld in artikel 18, tweede lid, 2°, 3° 

en 4°, van hetzelfde besluit blijkt dat de uitgevoerde acties en de financiële middelen 

kaderen in het geheel van de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 11 van het 

decreet van 6 juli 2012. 

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie mag voor het jaar 2020 een aangepast 

subsidiereglement, vermeld in artikel 15, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit indienen. 

De aanpassingen kunnen de erin opgenomen subsidievoorwaarden en -procedures voor 

de sportclubs en de maximale bestedingsmogelijkheden van de sportclubs binnen de 

Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 11, 1° en 2°, van het decreet van 6 juli 

2012 betreffen. 

 

Hoofdstuk 5. Specifieke tijdelijke bepalingen betreffende de toepassing van het decreet van 

8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de 

tewerkstelling in de sportsector 

 

Art. 13. In afwijking van artikel 3, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 

december 2013 betreffende de uitvoering van het decreet van 8 november 2013 

houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de 

sportsector, is de erin vermelde bestedingsverplichting van 80.000 euro van de jaarlijkse 

subsidie voor de uitvoering van de opdracht in kwestie in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad niet van toepassing in 2020. Dit geldt alleen op voorwaarde dat de organisatie 

voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en 

sportondersteuners aantoont dat de oorspronkelijk geplande initiatieven ingevolge de 

civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus 

COVID-19 niet of beperkt konden plaatsvinden. 

 
Hoofdstuk 6. Specifieke tijdelijke bepalingen betreffende de subsidiëring van 

sportinfrastructuur 

 

Art. 14. In artikel 13, derde lid, van het decreet van 5 mei 2017 houdende de 

ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, wordt de 

definitie olympiade, toegepast als volgt: de periode van vier jaar die begint op 1 januari 

van het jaar na de oorspronkelijk geplande Olympische Zomerspelen, en die eindigt op 

31 december van het jaar van de oorspronkelijk geplande Olympische Zomerspelen. 

 

Art. 15. De uiterlijk toegestane termijn van realisatie van de werken voor een lopend 

project sportinfrastructuur dat in een van de projectoproepen sportinfrastructuur wordt 

gesubsidieerd binnen het beleidsveld sport, wordt met één jaar verlengd ingevolge de 

civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus 

COVID-19. 

 

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

 

Art. 16. Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch 

Staatsblad. Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020. 

 

Art. 17. De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het 

openluchtleven, is belast met de uitvoering van dit besluit.  
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Brussel, ... (datum). 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 

 
 
 
 
 
 
 


