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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Het Vlaamse sportbeleid werkt in de beleidsperiode 2019-2024 aan een vol dozijn
speerpunten die bijdragen aan het realiseren van een echte sport- en
beweegmentaliteit in Vlaanderen en het aandeel sportende Vlamingen de hoogte
injaagt. Qua ambitie kan dat tellen. We leggen de lat immers steeds hoger voor
onszelf en willen elke Vlaming, van jong tot oud, doen sporten, een leven lang.
Ook mensen die hogere drempels ervaren, zoals mensen met een beperking of
mensen in armoede.
We maken sport op een kwalitatieve manier mogelijk in elke omgeving: op en na
school, op en naar het werk, in gezinsverband, in de sportclub, maar ook in niet of
licht-georganiseerd verband. We zetten in op sport als (bind)middel om bij te
dragen aan een betere samenleving.
De sportfederaties, lokale besturen en sportclubs zijn de onmisbare partners om
onze speerpunten te realiseren. Zij zijn de onmiskenbare schakel om een
gediversifieerd en kwaliteitsvol sportaanbod te voorzien op maat van iedereen. In
2020 evalueren we het decreet op de georganiseerde sport voor het eerst.
We investeren niet alleen in de kwaliteit en professionalisering van de
sportstructuren, maar ook in de inzet van vrijwilligers en professionelen. De
trainers op het terrein zijn onvervangbare spilfiguren. Inzetten op voldoende
sportgekwalificeerde sportbegeleiding is dan ook een must.
Via het decreet op bovenlokale en topsportinfrastructuur blijven we gericht
investeren in sportinfrastructuur. Zonder voldoende, kwaliteitsvolle en veilige
infrastructuur kan je niet sporten. We zetten verdere stappen in de uitbouw van
onze
centers
of
excellence,
het
naschools
openstellen
van
schoolsportinfrastructuur en stimuleren het beweeg- en sportvriendelijk maken
van de publieke ruimte.
Onze topatleten, inclusief G-topsporters, bieden we de beste omkadering en
maximale kansen om sportief te schitteren. Ze zijn een uithangbord voor
Vlaanderen, inspireren, motiveren en zetten mensen aan tot bewegen en sporten.
In 2020 maken we werk van het Topsportactieplan V voor de Olympiade Parijs
2021–2024 en scherpen daarbij de krachtlijnen en het focus- en
centralisatieprincipe verder aan. We behouden de goede balans tussen
ontwikkelings- en prestatieprogramma’s.
We willen immers hoge toppen scheren met indrukwekkende prestaties op
internationaal niveau, maar ook door morele waarden hoog in het vaandel te
dragen. We evalueren het decreet Gezond en Ethisch sporten en passen de
Vlaamse regelgeving rond antidoping tijdig aan de nieuwe wereld antidopingcode
en bijhorende standaarden aan om in regel te zijn met de internationale regels.
Sporten in Vlaanderen moet leuk, integer, veilig en gezond zijn voor iedereen, en
dopingvrij.
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III. SAMENVATTING
TOTAAL – SPORT, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
AO

TO

LO

VAK

BO 2019

0

0

0

135.325

Bijstelling
BO 2020

0

0

0

3.744

BO 2020

0

0

0

139.069

VEK
156.425
6.485
162.910

IV. BELEIDSVELD SPORT
Het beleidsveld sport bestaat uit zes verschillende ISE:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sport voor allen
Infrastructuur
Gezond en ethisch sporten
Topsport
Internationaal en regionaal beleid
Antidoping

Uitgaven per ISE

(in duizend euro)

Sport voor allen

Infrastructuur
Gezond en ethisch
sporten
Topsport
Internationaal en
regionaal beleid
Anti-doping

△

BO2019

ISE

BO2020

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

106.800

107.310

-1.694

-693

105.106

106.617

21.678

38.214

+2.760

+4.381

24.438

42.595

817

817

-69

-69

748

748

22.760

22.760

+3.229

+3.269

25.989

26.029

96

96

-5

-5

91

91

1.067

1.067

-9

-9

1.058

1.058
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Sport Vlaanderen is de enige entiteit die instaat voor deze zes ISE en ontvangt
hiervoor, naast haar eigen ontvangsten, drie toelagen. Twee hiervan (HB01HFD2NY-IS en HB0-1HFD5NY-IS) zijn gelinkt aan sport voor allen in de algemene
uitgavenbegroting en eentje aan antidoping (HB0-1HFD2SY-IS). Aan uitgavenkant
worden deze middelen verdeeld over de zes ISE. Er is met andere woorden geen
1 op 1-koppeling per ISE tussen de ontvangstentoelages en uitgavenposten binnen
de ESR-begroting van Sport Vlaanderen. Om die reden worden de (evoluties) op
de ontvangstentoelages eerst gezamenlijk vermeld. Daarna wordt per ISE aan de
hand van concrete uitgavenartikelen een overzicht geboden.

SPORT VOOR ALLEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2019 evolutie BO 2020 BO 2019 evolutie BO 2020
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow
Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

0

0

134.339

3.722

0

0

134.339

-1.210

0

4.932

134.339

3.722

3.996

-1.004

0

0

138.061 155.439

0

0

133.129 155.439
4.932

0

138.061 155.439

0

0

6.463

161.902

0

0

757

156.19

5.706

5.706

6.463

161.902

5.000

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE Sport voor Allen ontvangt Sport Vlaanderen vanuit de Vlaamse
Overheid een toelage van 138.061 euro VAK en 161.902 keuro VEK via
begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS en begrotingsartikel HB0-1HFD5NY-IS van de
algemene uitgavenbegroting. Zoals hoger vermeld, worden deze middelen aan
uitgavenkant voor verschillende ISE’s ingezet. Ook ontvangt Sport Vlaanderen
nog ‘eigen ontvangsten’ onder meer door de uitbating van de sportcentra.
Het begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS omvat de werkingsmiddelen van Sport
Vlaanderen en de middelen voor subsidies. Bij BO2020 bedraagt het krediet op
dit begrotingsartikel 117.829 keuro VAK en 118.603 keuro VEK (incl. overflow),
dit is een toename met 1.366 keuro VAK en 2.140 keuro VEK t.o.v. BO2019:
+425 keuro in VAK en VEK ingevolge een indexatie van de niet
loonkredieten en de loonkredieten buiten de indexprovisie;
-44 keuro in VAK en VEK ingevolge compensaties;
-3.947 keuro in VAK en VEK ingevolge opgelegde besparingen:
niet indexatie van de niet loonkredieten -405 keuro
generieke besparingen personeelskredieten -312 keuro
generieke besparingen werkingskredieten -61 keuro
generieke besparingen subsidies -3.169 keuro
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-2.000 keuro in VAK en VEK ingevolge het terugdraaien van de bij BO2019
éénmalig toegekende middelen voor IT;
+2.000 keuro in VAK en VEK bijkomende middelen voor nieuw beleid
topsport;
+5.706 keuro VEK en +4.932 keuro VAK middelen voor de overflow om
het budgettair effect van de aanrekeningsregels conform het VCO op te
vangen.
Voor 2020 wordt een overflow toegekend (5.706 keuro VEK en 4.932 keuro VAK)
om de budgettaire impact van de gewijzigde aanrekeningsregels bij de in
werkingtreding van het VCO (Vlaamse Codex Overheidsfinanciën) op te vangen.
Het begrotingsartikel HB0-1HFD5NY-IS omvat de middelen bestemd voor
investeringen en onderhoudswerken in de centra van Sport Vlaanderen, de
middelen bestemd voor subsidies voor sportinfrastructuur en voor het
experimenteel sportbeleid. Bij BO2020 bedraagt het krediet op dit
begrotingsartikel 20.232 keuro VAK en 43.299 keuro VEK, dit is een toename
met 2.356 keuro VAK en 4.323 keuro VEK:
+1.994 keuro VEK ingevolge bijstelling van de betaalkalenders;
+6 keuro VAK en VEK ingevolge een bijstelling van de kredieten voor PPS;
+268 keuro VAK en +11 keuro VEK ingevolge een indexatie;
-268 keuro VAK en -38 keuro VEK desindexatie ingevolge de besparingen;
+350 keuro VAK en VEK ingevolge een compensatie;
+2.000 keuro VAK en VEK voor nieuw beleid voor investeringen in de
centra van Sport Vlaanderen.
Op het begrotingsartikel HG0-9HFDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
worden de toelagen HB0-1HFD2NY-IS en HB0-1HFD5NY-IS ingeschreven die
Sport Vlaanderen ontvangt vanuit de algemene uitgavenbegroting.
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HB0-1HFD2NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen en de
middelen voor subsidies.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VAK
BO 2019

116.463

Index

BO 2020 excl. overflow

425

-44
-

3.947

-44
-

112.897

Overflow
BO 2020 incl. overflow

116.463

425

Compensaties
Andere bijstellingen

VEK

3.947
112.897

4.932

5.706

117.829

118.603

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties
CB0-1CBG2AB-PR
CB0-1CBG2AB-PR
FB0-1FGE2GT-IS
GB0-1GED2MA-WT
HB0-1HFD2SY-IS
PG0-1PKC2TG-PR
CB0-1CBX2AC-PR
PJ0-1PHD2FY-IS
TOTAAL
-

-

-

VAK
143
319
-178
-25
-22
170
-36
-415
-44

VEK
143
319
-178
-25
-22
170
-36
-415
-44

Er wordt 143 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel CB01CBG2AB-PR voor de endogene groei.
Er wordt 319 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel CB01CBG2AB-PR voor de verhoging van het bijdragepercentage aan de pool der
parastatalen.
Er wordt 178 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel
FB0-1FGE2GT-IS. Jaarlijks wordt dit bedrag aan VIA middelen door Sport
Vlaanderen doorgestort aan MOEV. Dit is niet volgens het principe van de
VIA-middelen; deze moeten door onderwijs uitbetaald worden volgens de
afspraken met de sociale partners.
Er wordt 25 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel GB01GED2MA-WT. Na een aantal getuigenissen over geweld en misbruik in onder
meer de welzijnssector werd in 2014 een tijdelijke erkennings- en
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-

-

beoordelingscommissie opgericht voor slachtoffers van historisch misbruik
binnen de schoot van het beleidsdomein WVG. De belangrijkste aanbeveling
van de Bijzondere Commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams
Parlement was om te voorzien in een permanent en onafhankelijk
aanspreekpunt voor slachtoffers. Begin juli 2018 werd daarom het decreet
aangenomen tot oprichting van de erkennings- en bemiddelingscommissie
voor slachtoffers van historisch misbruik. De ‘tijdelijke’ commissie van 2014
kan op die manier een vervolg krijgen, zelfs een opwaardering en verbreding,
zowel naar toepassingsgebied in de tijd als naar sectoren, waaronder sport.
Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin treedt op als penhouder
voor de subsidiëring van deze Commissie.
Er wordt 22 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel HB01HFD2SY-IS (dotatie van het NADO).
Er wordt 170 keuro in VAK en VEK gecompenseerd van begrotingsartikel PG01PKC2TG-PR voor het sectoraal akkoord (verhoogde eindejaarstoelage en
verhoogde toelage zaterdagwerk).
Er wordt 36 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel CB01CBX2AC-PR in het kader van het actieplan energie-efficiëntie.
Er wordt 415 keuro in VAK en VEK gecompenseerd naar begrotingsartikel PJ01PHD2FY-IS van vzw De Rand.
(duizend euro)
Andere bijstellingen
Generieke besparing –
subsidies
Generieke besparing –
personeelskredieten
Generieke besparing –
index
Besparing appaaraat niet
loon
Eenmalige IT kredieten
2019
Nieuw beleid - topsport

VAK
-3.169

VEK
-3.169

-312

-312

-405

-405

-61

-61

-2.000

-2.000

2.000

2.000

TOTAAL

-3.947

-3.947

- Een vermindering met 3.169 keuro in VAK en VEK ingevolge een generieke
besparing op subsidies;
- Een vermindering met 312 keuro in VAK en VEK ingevolge een generieke
besparing op personeelskredieten;
- Een vermindering met 405 keuro in VAK en VEK ingevolge de niet indexatie
van de niet loonkredieten;
- Een vermindering met 61 keuro in VAK en VEK ingevolge een generieke
besparing op werkingskredieten;
- Een vermindering met 2.000 keuro in VAK en VEK ingevolge het terugdraaien
van éénmalige IT kredieten sport die toegekend werden bij BO2019;
- Een toename met 2.000 keuro in VAK en VEK voor extra middelen topsport.
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HB0-1HFD5NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel bevat de middelen bestemd voor investeringen en
onderhoudswerken in de centra van Sport Vlaanderen, de middelen bestemd voor
subsidiesvoor sportinfrastructuur en voor het experimenteel sportbeleid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019

VAK

VEK

17.876

38.976

Index

268

11

Compensaties

350

350

Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

1.738
20.232
0
20.232

3.962
43.299
0
43.299

5.000

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties
HB0-1HDI2GB-WT
TOTAAL
-

VAK
350
350

VEK
350
350

Er wordt 350 keuro gecompenseerd in VAK en VEK vanuit begrotingsartikel
HB0-1HDI2WG-WT.
Deze
middelen
werden
bij
BO2019
eenmalig
gecompenseerd naar HB0-1HDI2WG-WT voor het project naschools
openstellen van de schoolspeelplaatsen en keren bij BO2020 terug naar Sport
Vlaanderen.
(duizend euro)
Andere bijstellingen

VAK

VEK

Desindexatie –
besparingen
Betaalkalender
Nieuw beleid –
investeringen centra
Sport Vlaanderen
PPS
TOTAAL

-268

-38

2.000

1.994
2.000

6
1.738

6
3.962

- ingevolge de besparingen wordt een desindexatie toegepast van 268 keuro in
VAK en 38 keuro in VEK;
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- Er is een toename met 2.000 keuro in VAK en VEK ingevolge het toekennen van
middelen voor nieuw beleid bestemd voor investeringen in de centra;
- Ingevolge het bijstellen van de betaalkalender is er een toename met 1.994
keuro in VEK;
- Een toename met 6 keuro in VAK en VEK voor PPS middelen.
Van de FFEU middelen is nog een saldo beschikbaar van 6.100 keuro: 1.100 voor
investeringen in sportinfrastructuur van de KUL en 5.000 keuro als
investeringsbijdrage voor de bouw van de wielerpiste te Heusden Zolder. In 2020
zal 5.000 keuro worden aangewend voor de investeringsbijdrage voor de bouw
van de wielerpiste te Heusden Zolder.
Naast de twee bovenstaande toelagen is er nog een derde afzonderlijke
toelagestroom. Deze is toegewezen aan het ISE anti-doping.
ANTI-DOPING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2019 evolutie BO 2020 BO 2019 evolutie BO 2020
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal excl.
Overflow
Overflow
Totaal incl.
Overflow
Aanwending VAKruiter

0

0

0

0

0

0

986

22

1.008

986

22

1.008

0

0

0

0

0

0

986

22

1.008

986

22

1.008

0

0

0

0

0

0

986

22

1.008

986

22

1.008

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE anti-doping ontvangt Sport Vlaanderen een toelage van 1.008 keuro
VAK en VEK via begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS van de algemene
uitgavenbegroting.
Om de operationele onafhankelijkheid van NADO Vlaanderen te waarborgen werd
NADO Vlaanderen louter administratief ondergebracht onder het agentschap Sport
Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke
begrotingslijn. De dotatie voor de werkingsmiddelen van NADO Vlaanderen wordt
daarom ingeschreven op een afzonderlijk begrotingsartikel.
Op het begrotingsartikel HG0-9HFDAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
wordt de toelage HB0-1HFD2SY-IS ingeschreven die Sport Vlaanderen ontvangt
vanuit de algemene uitgavenbegroting.

9

HB0-1HFD2SY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel wordt de toelage die het agentschap Sport Vlaanderen
ontvangt voor de dopingbestrijding ingeschreven. Hierdoor blijven deze middelen
afgezonderd van de overige toelagen aan het agentschap Sport Vlaanderen. NADO
Vlaanderen werd louter administratief ondergebracht onder het agentschap Sport
Vlaanderen, met een afzonderlijk ondernemingsplan en een afzonderlijke
begrotingslijn.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VAK
BO 2019

VEK

986

986

Index

11

11

Compensaties

22

22

Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

-

11
1.008
0
1.008

-

11
1.008
0
1.008

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)
Compensaties
HB0-1HFD2NY-IS
TOTAAL

VAK
22
22

VEK
22
22

Er wordt 22 keuro gecompenseerd in VAK en VEK van begrotingsartikel HB01HFG2NY-IS (werkingsdotatie aan Sport Vlaanderen), o.a. omwille van de
stijgende bijdrage van Vlaanderen voor WADA.

(duizend euro)
Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK
-11
-11

VEK
-11
-11

De index van de niet loonkredieten (11 keuro in VAK en VEK) wordt ingevolge de
besparingen niet toegekend.
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1. SPORT VOOR ALLEN
Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle doelstellingen, processen en acties die
bijdragen aan het realiseren van een echte sport- en beweegmentaliteit in
Vlaanderen en het verhogen van het aandeel sporters.
We moeten ervoor zorgen dat iedereen in Vlaanderen, van jong tot oud, in elke
levensfase voldoende kan bewegen en sporten.
Ook in elke omgeving moet sporten op een kwalitatieve manier mogelijk zijn: op
en na school, op en naar het werk, in gezinsverband, in de sportclub, maar ook in
niet of licht-georganiseerd verband.
We verhogen de deelnamekansen aan het sport- en beweegaanbod van mensen
die hogere drempels ervaren, zoals mensen met een beperking of mensen in
armoede.
Sport draagt bij aan een betere samenleving. Naast het het ontwikkelen van
competenties, kennis en vaardigheden, zetten we sport in als bindmiddel tussen
iederen die in Vlaanderen woont en werkt en bevorderen we sociale inclusie.
We zullen onze doelstellingen alleen maar bereiken als we allemaal aan hetzelfde
zeel trekken: de sportfederaties, lokale besturen en sportclubs zijn onmisbare
partners die Vlaanderen in beweging zetten. We maken onze samenwerking met
hen sterker en slimmer en zorgen zo voor een gediversifieerd en kwaliteitsvol
sportaanbod op maat van iedereen.
De leefbaarheid van de sportsector is grotendeels gebaseerd op de inzet van
menselijk kapitaal, zowel vrijwilligers als professionelen (tewerkstelling). Een goed
sportbeleid investeert daar dan ook in. Meer gekwalificeerde trainers op het terrein
en een professionele sector met goed bestuurde en gezonde sportclubs zijn
essentieel om meer mensen langer aan sport te laten doen.
Door ruimte te creëren voor innovatie en proactief in te spelen op toekomstige
uitdagen en opportuniteiten tillen we Vlaanderen sportief naar een nog hoger
niveau.
Sport Vlaanderen
Ontvangstenartikelen
HG0-9HFDANA-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – SPORT VOOR
ALLEN – SPORT VOOR ALLEN BELEID
Op het begrotingsartikel HG0-9HFDANA-OW worden de eigen ontvangsten van
13.135 keuro ingeschreven afkomstig uit de werking van de centra van Sport
Vlaanderen, inkomsten uit organisaties van opleidingen door de Vlaamse
Trainersschool, terugvorderingen van te veel uitbetaalde subsidies.
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2NA-WT LONEN - SPORT VOOR ALLEN
HG0-1HFD2NA-LO WERKINGEN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN
HG0-1HFD5NA-WT WERKING EN TOELAGEN - SPORT VOOR ALLEN
HG0-1HFD2NV-IS INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN – DE RAND
HG0-1HFD2NW-IS INTERNE STROMEN - SPORT VOOR ALLEN – HOGER
ONDERWIJS
Globaal bedraagt het krediet voor het ISE Sport voor Allen 105.106 keuro VAK en
106.617 keuro VEK incl. overflow van 4.077 keuro VAK en 4.851 keuro VEK.
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Zonder rekening te houden met de overflow is dit t.o.v. BO2019 een
vermindering met 5.771 keuro VAK en 5.544 keuro VEK onder meer ingevolge:
- terugdraai van de bij BO2019 éénmalige kredieten voor IT worden -2.000
keuro
- generieke besparingen op subsidies -2.552 keuro
- generieke besparingen op werkingskredieten -61 keuro
- besparingen op personeelskredieten -312 keuro
- verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen +319 keuro
- endogene groei +143 keuro
- sectoraal akkoord +170 keuro
- het actieplan energie efficiënte overheid -36 keuro
- een compensatie naar onderwijs voor de VIA middelen bestemd voor MOEV 178 keuro
- een compensatie naar de vzw De Rand -415 keuro
- interne herverdeling naar het ISE Topsport -1.000 keuro
De loon en werkingskredieten van Sport Vlaanderen worden ingeschreven op het
begrotingsartikel HG0-1HFD2NA-LO en HG0-1HFD2NA-WT.
De loonkredieten voor BO2020 bedragen 41.594 keuro, dit is een toename met
230 keuro t.o.v. BO2019: een vermindering met 312 keuro ingevolge de
besparingen op personeelskredieten, een toename met 319 keuro ingevolge de
verhoogde bijdrage aan de pool der parastatalen, een toename met 143 keuro
voor endogene groei, een toename met 170 keuro voor het sectoraal akkoord en
een vermindering met 90 keuro omdat lesgevers voor organisaties van eigen
activiteiten zullen ingezet worden via een overeenkomst met MOEV ipv via AOP
contracten.
De werkingsmiddelen voor IT worden bij BO2020 verminderd met 2.000 keuro,
omdat de bij BO2019 éénmalig toegekende kredieten voor IT investeringen sport
worden teruggedraaid.
Het ISE Sport voor Allen omvat ook de middelen voor de organisatie van
opleidingen door de Vlaamse Trainersschool, middelen om sportpromotie te
voeren om de sportparticipatiegraad in Vlaanderen te verhogen, middelen voor
beleidsrelevant onderzoek en innovatie in de sport.
De middelen voor de werking van de centra van Sport Vlaanderen worden
eveneens ingeschreven op dit begrotingsartikel.
Daarnaast bevat het ISE Sport voor Allen ook de middelen voor de structurele
ondersteuning via decreten en initiatieven in samenwerking met of via de
ondersteuning van sportactoren om kwalitatieve sportproducten en een
sportaanbod op maat van iedereen te bieden.
Voor Sport voor Allen wordt in 2020 ten belope van 942 keuro ingeteerd op het
over te dragen saldo:
- Voor het experimenteel sportbeleid dienen in 2020 de engagementen van 2017
en vorige jaren nog vereffend te worden. Volgens de betaalkalender dient in
2020 479 keuro vereffend te worden op engagementen t.e.m. 2017 via intering
op het over te dragen saldo.
- Eind december 2018 werden van de federaties 503 keuro subsidies
teruggevorderd. Deze middelen werden aangewend als bijkomende subsidie aan
federaties voor het project shared services en voor de projectoproep VR en
gamificatie in de sport. In 2020 wordt voor het project shared services nog ten
belope van 115 keuro uitbetaald. Het project VR werd geraamd op 375 keuro,
hiervan dient in 2020 nog 48 keuro te worden uitbetaald via intering op het
over te dragen saldo.
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- Voor het project naschoolse sport dient in 2020 nog 300 keuro uitbetaald te
worden op aangegane engagementen van 2019 en vorige jaren.

2. INFRASTRUCTUUR
Zonder sportinfrastructuur geen sport. Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle
doelstellingen, processen en acties die bijdragen aan het realiseren van voldoende,
mooie, kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur.
We ondersteunen investeringen in bovenlokale sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur,
en
maken
ook
bestaande
en
nieuwe
(schoolsport)infrastructuur toegankelijk voor een breder publiek. We bouwen onze
eigen sportcentra waar mogelijk om tot centers of excellence. Ze hebben een
voorbeeldfunctie en werken inspirerend op het vlak van infrastructuur, exploitatie,
duurzaamheid en innovatie.
Ook voor lokale en private sportinfrastructuur, voorzien we in slimme
ondersteuning, door advies te verstrekken over ruimtelijke ordening en leefmilieu,
alternatieve financiering en data.
We maken onze leefomgeving sportiever. Een beweegvriendelijke en sportieve
ruimte werkt immers motiverend en spoort aan tot actief gedrag.
SPORT VLAANDEREN
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2OA-WT WERKING EN TOELAGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET
VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
HG0-1HFD5OA-LE LENINGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET VOEREN VAN
EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
HG0-1HFD5OA-PA PARTICIPATIES – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET VOEREN
VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
HG0-1HFD5OA-WT WERKING EN TOELAGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET
VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
Globaal bedraagt het krediet voor het ISE Infrastructuur bij BO2020 24.438
keuro VAK en 42.595 keuro VEK, dit is een toename van 2.760 keuro VAK en
4.381 keuro VEK t.o.v. BO2019.
Bij BO2020 werd voor de investeringen in de centra van Sport Vlaanderen een
bijkomende krediet van 2.000 keur VAK en VEK toegekend.
De middelen voor het ISE infrastructuur worden o.m. als volgt aangewend:
- 7.053 keuro VAK en 8.248 keuro VEK voor de investeringen in de centra
van Sport Vlaanderen;
- 7.330 keuro VAK en 21.006 keuro VEK investeringsbijdragen in het kader
van het decreet ter ondersteuning van de bovenlokale sportinfrastructuur
en de topsportinfrastructuur;
- 4.309 keuro VAK en VEK voor engagementen aangegaan in uitvoering van
het decreet van 14 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in de
sportinfrastructuur via alternatieve financiering (PPS);
- 182 keuro VEK voor de kapitaalaflossing van de lening voor de bouw van
de wielerpiste te Gent;
- 490 keuro VAK en VEK als opstap voor de participatie in de wielerpiste te
Heusden-Zolder;
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-

-

3.104 keuro VEK voor de in 2019 en vorige jaren aangegane
engagementen voor het project naschools openstellen van
schoolsportinfrastructuur;
van de FFEU middelen is in 2020 nog 1.100 keuro beschikbaar voor de
investeringen in de sportinfrastructuur van de KUL en 5.000 keuro als
investeringsbijdrage voor de bouw van de wielerpiste te Heusden Zolder.
Voor de bouw van de wielerpiste te Heusden Zolder zal vanuit de FFEU
ruiter in 2020 5.000 keuro worden aangewend;
256 keuro VAK en VEK voor werkingskredieten infrastructuur.

3. GEZOND EN ETHISCH SPORTEN
Sport moet leuk, integer, veilig en gezond blijven. Dit inhoudelijk structuurelement
omvat alle doelstellingen, processen en acties die bijdragen tot het realiseren van
een gezonde en ethische sportattitude en -omgeving.
Iedereen moet op een veilige en integere manier actief kunnen zijn binnen de
sport. Daarom zetten we, samen met andere beleidsdomeinen, de sterke aanpak
van grensoverschrijdend gedrag verder en werken we verder aan de bescherming
van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van onze sporters. We hebben
daarbij aandacht voor kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een
adequaat en gepast reactiebeleid.
SPORT VLAANDEREN
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2PA-WT WERKING EN TOELAGEN – GEZOND EN ETHISCH SPORTEN –
SPORTERS IN VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT GEZOND
EN ETHISCH SPORTEN
Op het ISE Gezond en ethisch sporten wordt 748 keuro VAK en VEK voorzien
voor BO2020, dit is een vermindering met 69 keuro t.o.v. BO2019 ingevolge:
- een compensatie van 25 keuro naar GB0-1GED2MA-WT bij WVG voor de
erkennings – en beoordelingscommissie voor slachters van historisch
misbruik.
-

een vermindering met 44 keuro ingevolge de opgelegde generieke besparing
van 6% op subsidies.

4. TOPSPORT
Vlaamse topsporters inclusief G-topsporters zijn een rolmodel en inspiratiebron
voor onze Vlaamse jeugd én zijn een uithangbord voor een sterk Vlaanderen.
Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle doelstellingen, processen en acties die
er mee voor zorgen dat onze topsporters de beste omkadering en maximale kansen
krijgen in de aanloop van, tijdens en na hun topsportcarrière.
Een topsportactieplan per Olympiade vormt de basis voor investeringen en
initiatieven voor een Vlaams topsportbeleid. We scherpen het focus- en
centralisatieprincipe verder aan en behouden een goede balans tussen
ontwikkelings- en prestatieprogramma’s.
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SPORT VLAANDEREN
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2QA-LO LONEN – TOPSPORT - TOPSPORTBELEID
HG0-1HFD2QA-WT WERKING EN TOELAGEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID
Globaal bedragen de middelen voor het ISE topsport 25.174 keuro VEK en
25.134 keuro VAK bij BO2020, dit is een toename met 2.414 keuro VEK en 2.374
VAK t.o.v. BO2019 ingevolge:
+945 keuro VAK en VEK interne herverdelingen;
+2.000 keuro VAK en VEK bijkomende beleidsmiddelen voor topsport;
-571 keuro VAK en VEK ingevolge de opgelegde besparingen van 6% op
subsidies;
+40 keuro VEK ingevolge een intering op het saldo voor het resterende bedrag
van het PIO project te vereffenen;
Om de budgettaire impact ingevolge de gewijzigde aanrekeningsregels vanaf
2020 bij de implementatie van het VCO op te vangen, wordt een overflow
toegekend van 855 keuro VAK en VEK.
5. INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID
Vlaanderen wil constructief bijdragen aan en wegen op het Europees en
internationaal sportbeleid. Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle
doelstellingen, processen en acties die er mee voor zorgen dat Vlaanderen ook op
Europees en internationaal niveau effectief een rol kan spelen in het sportbeleid.
We informeren de Vlaamse sportsector over en betrekken hen bij het Europees en
internationaal sportbeleid. We benutten de Europese en internationale
samenwerking en uitwisseling van goede praktijken om het Vlaams sportbeleid te
versterken en uitdagingen zoals o.a. doping en wedstrijdvervalsing aan te pakken.

SPORT VLAANDEREN
Uitgavenartkelen
HG0-1HFD2RA-WT WERKING EN TOELAGEN – INTERNATIONAAL EN
INTERREGIONAAL SPORTBELEID – INTERNATIONAAL SPORTBELEID
De middelen op het ISE internationaal sportbeleid bedragen 91 keuro bij BO2020,
dit is een vermindering met 5 keuro t.o.v. BO2019 ingevolge de opgelegde
generieke besparingen.
De middelen worden aangewend voor uitgaven voor internationale zendingen,
het informeren en betrekken van de Vlaamse sportsector in het Europese beleid
en het financieren van initiatieven in het kader van internationaal sportbeleid.

6. ANTI-DOPING
Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle doelstellingen, processen en acties die
bijdragen aan het realiseren van een dopingvrij Vlaanderen.
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Om dat te realiseren zetten we blijvend in op een efficiënt, klantvriendelijk en
WADA-conform antidopingbeleid. We hebben daarbij zowel aandacht voor een
repressief als een preventief beleid.
SPORT VLAANDEREN
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2S-WT WERKING EN TOELAGEN – ANTI-DOPING –
DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT
Op dit ISE wordt in 2020 1.058 keuro voorzien voor de werking van NADO
Vlaanderen. De middelen zijn afkomstig uit de dotatie aan het NADO Vlaanderen
(1.008 keuro) en uit het innen van de boetes die toegekend worden naar
aanleiding van overtredingen op de anti-dopingregelgeving (50 keuro).

VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
VII. LIJST MET AFKORTINGEN
VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
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