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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Visienota: wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de
erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

Samenvatting
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelde een eerste evaluatie voorop van het decreet van 10
juni 2016 op de georganiseerde sportsector. Om in te spelen op een evoluerend georganiseerd
sportlandschap en op vraag van de sector voorzien we in een wijziging van het decreet. Deze
visienota schetst de uitgangspunten die we daarbij hanteren. In grote lijnen zijn dat een betere en
andere bevoegdheidsafbakening en rol van de multisportfederaties ten aanzien van de
unisportfederaties en het verder inzetten op vrijwillige efficiëntiewinsten en rationalisatie.

1 SITUERING
Het decreet van 10 juni 2016 wil de georganiseerde sportsector responsabiliseren en de Vlaamse
sportfederaties via een verhoogde autonomie laten uitgroeien tot ambitieuze en dynamische
organisaties die in staat zijn te anticiperen op toekomstige maatschappelijke en sportieve
uitdagingen. Een klantvriendelijke benadering van de sporter staat daarbij centraal. Het decreet wou
de effectiviteit en de efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen verhogen en de kwaliteit van het
sportaanbod in de Vlaamse sportclubs verbeteren. Het decreet zette sterk in op rationalisatie door
recreatieve sportfederaties die maar één sporttak aanboden, niet langer te financieren. Dit resulteerde
in een indeling in unisportfederaties en multisportfederaties. Het aantal gesubsidieerde
unisportfederaties steeg van 38 naar 44 en het aantal gesubsidieerde recreatieve sportfederaties
daalde van 25 naar 7. Het decreet voorziet in een afstemming tussen de financiële input van de
Vlaamse overheid en de output aan resultaten van het georganiseerde sportaanbod, rekening
houdende met promotionele, sporttechnische, ondersteunende en kwalitatieve aspecten. Daarnaast
is het vastleggen van een groeitraject rond goed bestuur in de sportfederaties een belangrijk
beleidsinstrument geworden. De Vlaamse sportfederaties dienen meer dan ooit hun sportclubs te
ondersteunen, stimuleren, inspireren en motiveren om een kwaliteitsvol, gedifferentieerd en indien
mogelijk flexibel sportaanbod te organiseren voor de Vlaamse bevolking. Om dat te concretiseren zet
het decreet in op een nieuwe manier van subsidiëren (outputparameters), kwaliteitsimpulsen via
beleidsfocussen, een grotere autonomie voor de sportfederaties en een samenwerking met de
Vlaamse overheid op basis van een samenwerkingsovereenkomst.
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelde een eerste evaluatie van dit decreet voorop. Hieruit blijkt,
volgens de sector en de overheid, enerzijds de noodzaak tot het behoud van heel wat doelstellingen
en elementen uit het huidige decreet en anderzijds de duidelijke vraag het decreet op een aantal
vlakken te wijzigen. Om in te spelen op een evoluerend georganiseerd sportlandschap en op vraag
van de sector voorzien we dan ook in een wijziging van het decreet.
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2 METHODIEK
Op initiatief van de Vlaamse minister van sport werd aan de Vlaamse sportfederatie vzw (VSF) input
gevraagd voor de evaluatie van het decreet; VSF bezorgde de input in vier delen: een deel waarover
tussen de unisportfederaties, de multisportfederaties en de organisaties voor sportieve
vrijetijdsbesteding een consensus bestaat en drie afzonderlijke nota’s, een van elke groep.
Op basis van deze insteek en de analyse van Sport Vlaanderen blijkt een duidelijke nood om een
aantal elementen van het decreet te wijzigen. Deze elementen werden gebundeld in een aantal
werven, waaronder de rol van de multisportfederaties, de unisportfederaties, rationalisatie,
beleidsfocussen, gezond en ethisch sporten en aandacht voor planlastdaling.
Sport Vlaanderen bereidt in nauw overleg met het kabinet en de sector het aangepaste decreet voor.
Er zal gewerkt worden met visienota’s (een per werf), die als basis dienen voor de terugkoppelingen
met de sector. Deze visienota’s zullen dieper ingaan op de concretisering van onderstaande
uitgangspunten en de diversiteit van het (anders) georganiseerd sportaanbod in Vlaanderen, waarbij
aandacht is voor de (ondersteuning van de) kwaliteit, diversiteit, flexibiliteit en laagdrempeligheid
van het (anders) georganiseerde sportaanbod in Vlaanderen. Er worden ook gesprekken gevoerd met
andere actoren zoals ISB en VVSG en met Demos i.f.v. bepaalde thema’s.'

3 UITGANGSPUNTEN
Voor het gewijzigde decreet hanteren we een aantal uitgangspunten. In grote lijnen zijn dat een
betere en andere bevoegdheidsafbakening en rol van de multisportfederaties ten aanzien van de
unisportfederaties en het verder inzetten op vrijwillige efficiëntiewinsten en rationalisatie. Hieronder
volgt een oplijsting van de uitgangspunten per werf.
Algemeen
▪ We behouden de stimulansen voor (kwalitatief) personeel, kwaliteit van de werking (niveau
sportfederatie en sportclub) en de rationalisatie van het sportfederatielandschap.
▪ We behouden een duidelijke focus op sportclubs, maar bieden ruimte en stimulansen voor
andere soorten van georganiseerd sporten alsook voor niet-georganiseerd sporten.
▪ We gaan uit van het huidige beschikbare budget, waarbij we opteren voor een afzonderlijk
krediet voor de groep van unisportfederaties en de groep van de multisportfederaties. We
bekijken de opties om extra middelen toe te voegen om nieuwe impulsen te geven en om de
impact op de financiering van reeds gesubsidieerde sportfederaties door de nieuw
gesubsidieerde unisportfederaties te verkleinen.
▪ We opteren voor een light decreet (binnen de bepalingen van het cultuurpact). We behouden en
optimaliseren de huidige aanpak via samenwerkingsovereenkomsten.
Werf multisportfederaties
▪ We willen de overlap en concurrentie tussen de groepen van sportfederaties zo veel mogelijk
vermijden en zetten in op hun sterktes en meerwaarde. Ook binnen de groep
multisportfederaties hebben we aandacht voor de heterogeniteit op vlak van werking en
meerwaarde.
▪ We opteren voor (een) gewijzigd(e) finaliteit, opdrachten, subsidiemechanisme (basiswerking en
expertiserol) voor multisportfederaties. We voorzien een structurele basissubsidie (op basis van
kwantitatieve en kwalitatieve criteria). De subsidieparameters zijn minder gericht op
ledenaantallen (bij overlap met unisportfederaties). We behouden stimulansen rond kwaliteit en
sportclubondersteuning.
▪ We besteden extra aandacht voor “groeipotentieel/braakliggend terrein” voor de georganiseerde
sector. We zetten extra in op activatie van Vlamingen die (nog) niet (in een sportclub) aan het
sporten zijn (bv. ongebonden sporter, kansengroepen, …) en op multisport.
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Werf unisportfederaties
▪ We subsidiëren 1 sportfederatie per sporttak, waarbij we clustering tussen aanverwante
sporttakken mogelijk maken en stimuleren.
▪ We hanteren beleidsrust voor de fundamenten van de subsidiëring van de basiswerking van de
unisportfederaties. We bekijken enkele mogelijkheden tot optimalisaties, zoals het inbouwen
van meer financiële duidelijkheid voor de sportfederaties.
▪ We optimaliseren de projectsubsidiëring via de beleidsfocussen.
▪ Een unisportfederaties moet kunnen aantonen dat ze het A tot Z-aanbod “in regie” heeft. De
focus van de subsidiëring ligt op de ondersteuning van de (sporters in) sportclubs, maar we
willen ook de plaats van de ongebonden sporter in het A tot Z-aanbod ondersteunen via
beleidsfocussen.
Werf rationalisatie
▪ We blijven inzetten op een verdere rationalisatie voor sportfederaties. Dat betekent dat we de
niet-sportgerelateerde werking zo efficiënt (goed en goedkoop) mogelijk organiseren, zodat er
meer (financiële) middelen geïnvesteerd kunnen worden in de sport, de sportclubs en de sporter.
Deze rationalisatie kan zich op verschillende manieren manifesteren.
▪ We sturen aan op een sterk geclusterde backoffice door het ondersteunen van shared services en
het stimuleren van samenwerking.
▪ We geven ruimte voor fusies door ze mogelijk te maken vanuit de regelgeving en eventueel te
stimuleren via tijdelijke projectfinanciering (vb. als beleidsfocus).
▪ Ook via het clusteren van aanverwante sport(vorm)en realiseren we een verdere rationalisatie
van het sportfederatielandschap. Om dit te concretiseren herbekijken we de omschrijving van
een unisportfederatie en hanteren we de sporttakkenlijst nog sterker als een beleidsinstrument.
Werf beleidsfocussen
▪ Via de zogenaamde beleidsfocussen geeft het Vlaams beleid extra impulsen om in te zetten op
het verhogen van de sportbeoefening in Vlaanderen en op de kwaliteit van de omkadering en het
aanbod.
▪ Het Vlaams beleid focust voor deze projectsubsidies op inhoudelijke thema’s zoals jeugdsport en
innovatie
▪ We voorzien voldoende openheid zodat sportfederaties projecten kunnen indienen volgens hun
eigen beleidsprioriteiten en doelstellingen.
▪ We behouden de beleidsfocussen innovatie, jeugd en topsport. We zetten in op nieuwe
beleidsfocussen rond kansengroepen, rationalisatie en professionalisering in sportkaderopleiding.
We plannen een grondige evaluatie van de beleidsfocus sportkampen.
Andere werven: planlast, goed bestuur ethisch en gezond sporten en “andere”
▪ We behouden de stimulansen/verplichtingen rond goed bestuur en ethisch en gezond sporten.
Zo blijven we inzetten op de voorwaarden voor sportfederaties rond integriteit, met aandacht
voor de concrete toepassing op niveau van de sportclubs. We verruimen ook de beleidsfocus
innovatie waardoor ook projecten rond integriteit of discriminatie kunnen ingediend worden.
▪ We realiseren planlastvermindering, maar waken wel over het behoud van voldoende inzicht in
de werking van sportfederaties. Een vermindering van de lasten voor de erkende nietgesubsidieerde sportfederaties wordt ook meegenomen.
▪ We zetten verder in op (inhoudelijke en financiële) transparantie van de sportfederaties ten
aanzien van de overheid en uitwisseling van beleidsrelevante data.
▪ We doen geen fundamentele wijzigingen op vlak van de opdrachten en het subsidiemechanisme
van de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, de koepelorganisatie en de organisatie
voor risicovechtsporten.
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4 TIMING
Het aangepaste decreet zal in voege treden op 1 januari 2023. Voor de multisportfederaties zal een
transitieperiode voorzien worden van twee jaar. Zo hebben ze voldoende tijd om zich aan te passen
aan de vernieuwde taakstelling en zal het aangepaste decreet vanaf 2025 op volle kracht draaien.
Het is de bedoeling om in september te landen met de eerste ontwerpteksten.

5 VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° gaat akkoord met de algemene inhoudelijke uitgangspunten zoals die in de voorliggende
visienota worden uitgewerkt
2° gaat akkoord dat deze visienota de basis vormt voor een wijziging van het decreet op de
georganiseerde sportsector
3° gaat akkoord dat de minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand over de
visienota het advies vraagt van de SARC en in overleg treedt met de sector
Deze visienota houdt geen bijkomend financieel of budgettair engagement in vanwege de Vlaamse
Gemeenschap
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS
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