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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Vlamingen kunnen niet stilzitten. Dat hebben we gemerkt tijdens de coronacrisis in 2020,
het jaar waarin het wandelen en de thuissport herontdekt werd. Maar we zijn ook altijd
sociale wezens. We willen samen koersen, samen voetballen, samen tennissen en
klimmen. Dat kon lange tijd niet. Maar in 2021 werd ons geduld beloond en kwam het
sportieve leven, de clubs, de vele verenigingen en organisaties, beetje bij beetje terug op
gang met als kers op de taart het WK Wielrennen in september. Het komt er nu op aan die
opgespaarde energie goed te gebruiken. Er is een kans, een momentum om méér aan
sport te doen dan voorheen, om actiever en gezonder te worden dan voor de crisis, maar
ook om meer samen te sporten dan vroeger. Laten we die kans grijpen.
Steeds meer mensen sporten, maar doen dat ook vaker thuis, ongebonden of in een meer
informele setting. Mensen die noodgedwongen of net heel bewust thuis of in het park
sporten en bewegen. De coronacrisis heeft deze tendens nog versterkt. Om deze groeiende
groep ongebonden of anders georganiseerde sporters gerichter te bedienen, willen we hen
beter leren kennen. We willen ze in kaart brengen en ze waar mogelijk meer op maat
oriënteren naar een kwalitatief sport- of beweegaanbod dat past bij hun levensstijl,
motivatie en capaciteiten. Dit doen we ook voor de sportoverwegers, voor zij die wel willen
maar een extra duwtje nodig hebben om effectief in beweging te komen. Samen met onze
prioritaire partners, de sportfederaties en de lokale besturen gaan we op zoek hoe we dit
kunnen realiseren.
Tegelijk blijven we inzetten op de sportclubs. Dat blijft de beste garantie om levenslang te
sporten. Een club is immers een plek waar je niet alleen samen sport, maar elkaar ook
ontmoet, elkaar aanmoedigt. Een plek waar je samen overwinningen boekt, waar je groeit
en je anderen steunt en aanmoedigt. We blijven daar sterk op inzetten. Dat wil ik doen
voor mensen van alle leeftijden. We activeren jong en oud en starten daarvoor aan de
schoolpoort. Onze kinderen zitten al lang stil tijdens de lessen. Buiten de klas moeten ze
meer bewegen. We inspireren en activeren de schoolgaande jeugd, zowel individueel als
klassikaal via bestaande en nieuwe instrumenten. We oriënteren ze via Sportkompas naar
sporten die het beste bij hun capaciteiten en motieven aansluiten. Ik wil ook extra inzetten
op urban sporten en de participatie van meisjes en vrouwen in de sport, niet alleen op het
terrein, maar ook in de omkaderingstaken, in de begeleiding, in de besturen,…
Ook in onze bedrijven zijn we ons het voorbije jaar bewust geworden van het vitale belang
van een gezonde levensstijl. Dat gezonde werknemers beter en productiever presteren is
zo klaar als een klontje. Ze zijn bovendien gelukkiger, staan positiever in het leven en
kennen minder afwezigheden wegens ziekte. Daarom moedigen we de komende jaren
sportbedrijven volop aan. We willen vooral dat bedrijven en organisaties intrinsiek
gemotiveerd geraken en een beweegmentaliteit creëren in hun dagelijkse werking. Met
andere woorden: we doen sportbedrijven sport bedrijven.
Zien sporten, doet sporten. Om mensen tot sport te inspireren zijn grote, publieke
evenementen belangrijk. Het WK Wielrennen is daar een goed voorbeeld van. De
organisatie ervan vormde
een staaltje nooit eerder geziene samenvloeiing van
breedtesport, topsport, beleving, innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Met het WK
Wielrennen hebben we Vlaanderen als wielerminnende en sportieve natie op de kaart
gezet. Laten we op dat elan verder gaan en de legacy van #Flanders2021 nog lang in leven
houden.
De succesvolle Olympische Spelen van Tokyo zitten nog fris in ons geheugen, maar ook de
voorbereidingen voor Parijs 2024 trekken zich stillaan op gang. Opdat onze toptalenten op
mondiaal niveau kunnen schitteren, geven we hen de best mogelijke omkadering. In 2022
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kijken we uit naar de deelname en prestaties van Vlaams toptalent op de Olympische
Winterspelen. Daarbij willen we onze atleten en hun prestaties in de kijker zetten zodat ze
een inspiratiebron kunnen zijn voor een toekomstige generatie sportfanaten.
Wie wil sporten heeft natuurlijk de juiste infrastructuur nodig. Ik wil dat iedereen in
Vlaanderen kan bewegen en sporten in de best mogelijke omstandigheden en dat begint
bij voldoende en kwaliteitsvolle fysieke infrastructuur en een publieke omgeving die aanzet
tot bewegen. Alle investeringen inzake sportinfrastructuur bundelden we onder de noemer
Sportspurt. In 2022 komt deze Sportspurt op kruissnelheid. Met twee nieuwe oproepen
voor de bouw of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur en een 20-tal
groepsaankopen (zoals aankoop sportkoffers, keuring velden, aanleg padelterreinen,
aankoop robotmaaiers, …) ondersteunen we lokale besturen en sportorganisaties zowel
inhoudelijk als financieel in de verdere uitbouw van een sportief Vlaanderen. We vergroten
hiermee het kwalitatieve aanbod en de zichtbaarheid van sport op het terrein.
De digitaliseringstendens zet zich voort en we kijken naar de nieuwste technologie en
andere innovaties om de sport, maar ook de sportbegeleiding nog aantrekkelijker te
maken.
Krachtige e-learning, kwaliteitsvol beeldmateriaal, digitale oefenstof,
gedigitaliseerd cursusmateriaal incl. oefen- en examenstof, … zijn onderdelen van een sterk
blended learning systeem waarop modern onderwijs gebaseerd is. Op die manier kunnen
we onze trainers en officials (juryleden/scheidsrechters, vrijwilligers) in de sportclubs en
sportfederaties op een aantrekkelijke en onderbouwde manier verder bijscholen en
inspireren. Ook de jeugd kunnen we op die manier gemakkelijker in beweging krijgen, via
Exergames bijvoorbeeld, die sport en gamen combineren.
Kortom, de sportagenda van 2022 zit goed vol. We zullen niet stilzitten, integendeel, we
zullen met z’n allen werken aan een vitaal, gezond Vlaanderen waar sport en beweging
dagelijkse routine zijn.

III. SAMENVATTING
In opvolging van het Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota Sport zetten we ook in 2022
de nodige stappen om elke Vlaming, van jong tot oud, te doen sporten. In deze beleids- en
begrotingstoelichting geven we een beknopt overzicht van de acties die we zullen
ondernemen om de 12 strategische doelstellingen uit te voeren. De belangrijkste lijnen per
strategische doelstelling daarbij zijn:
We zetten verder in om van Vlaanderen een echte sportnatie te maken. Onder andere via
de algemene sensibiliseringscampagne ‘Sporters Beleven Meer’ blijft de focus op beleving
als motivator om te sporten. Hierbij richten we ons naast de actieve sporter, op de
sportoverweger of de nog-niet-sporter. In 2022 gaat er ook een specifieke focus naar urban
sporten en willen we de aanwezigheid van meisjes en vrouwen in de sportsector vergroten
en versterken.
We blijven streven om iedereen aan te zetten tot levenslang sporten door te werken op
diverse settings van het leven. Zo zetten we in de schoolcontext maximaal in om sporten
en bewegen vanzelfsprekend te maken, zowel voor, tijdens, tussen als na de schooluren.
In 2022 gaan we, samen met Vlaams Instituut Gezond Leven, scholen ondersteunen om
een samenhangend beleid rond minder lang stilzitten en meer bewegen uit te bouwen.
Alsook zorgen we voor de verdere uitrol van het project Sportkompas. In 2022 bewaken
we de doorontwikkeling van de websites en platformen om Sportkompas te optimaliseren
en de doorstroom naar sportclubs te verbeteren. In de setting sporten op het werk
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stimuleren en belonen we bedrijven die inzetten op sporten en bewegen op en naast de
werkvloer via verschillende focuspunten (zoals de uitreiking van de eerste award voor het
sportiefste bedrijf, de verdere uitrol van "de Loopbaan", …).
Om de ongebonden sporter beter te oriënteren naar een kwalitatief sport- of
beweegaanbod zetten we in 2022 in op de ontwikkeling van een (online) netwerkplatform
en een bijhorende (offline) beleidsstrategie voor de sportsector.
Het Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport (BIIND) finaliseert haar masterplan waarin
we toewerken naar een gelijkwaardig speelveld en een versterkte maatschappelijke rol van
sport. Binnen de term G-sport verruimen we de scope en hebben we, in nauwe
samenwerking met relevante actoren, evenzeer aandacht voor de nodige beweeg- en
sportstimulansen voor mensen met chronische aandoeningen.
We positioneren Sport Vlaanderen als een slimme en moderne regisseur die een maximale
hefboomwerking nastreeft en inzet op samenwerking met alle relevante actoren in het
sportlandschap, alsook met andere beleidsdomeinen. Om in te spelen op een evoluerend
georganiseerd sportlandschap en rekening houdende met de vraag van de sector om het
decreet op de sportfederaties te evalueren, maken we in 2022 verder werk van een
aangepast decreet houdende de georganiseerde sportsector.
Het blijft van groot belang te investeren in de kwaliteit en professionaliteit van de
sportsector. In 2022 zetten we dan ook verder in op het aanbieden van kwaliteitsvolle en
laagdrempelige opleidingen en bijscholingen voor trainers, sportbegeleiders en redders.
Dit doen we door verschillende focussen te leggen, zoals bijvoorbeeld: het massaal
uitrollen van e-learning en blended learning in de vele sportkaderopleidingen, het
integreren van de Start 2 Coach module in elke opleiding Initiator en het aanbieden van
een laagdrempelige basismodule aan beginnende trainers, ouders, grootouders die anders
de stap naar een basisopleiding niet zouden volgen.
Een kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur is essentieel voor de uitbouw van de
sportsector. Onder de noemer sportspurt en met de middelen uit het Relanceplan Vlaamse
Veerkracht die in 2021 nog niet werden aangewend geven we in 2022 opnieuw een extra
injectie in het decreet bovenlokale en topsportinfrastructuur. Sport Vlaanderen fungeert
ook in 2022 als aankoopcentrale voor relevante groepsaankopen rond infrastructurele
aangelegenheden.
We blijven inzetten op het creëren van een gezonde en ethische sportattitude en omgeving. Sporten moet voor iedereen leuk, integer en veilig voelen. In 2022 ronden we
de evaluatie van het GES-decreet af en sturen we waar nodig bij.
Ook in 2022 bieden we de best mogelijke omkadering en maximale kansen voor de
Vlaamse topsporters via de uitvoering, tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van
het Vlaams topsportbeleid via het Topsportactieplan Vlaanderen V. We blijven bijzondere
aandacht besteden aan de nodige maatregelen om de begeleiding, de omkadering en de
leefsituatie van de Vlaamse topsporters te optimaliseren. Zo zetten we in 2022 onder
andere in op de ontwikkeling van een monitoringstool, die in de eerste plaats bedoeld is
als zelfevaluatie-instrument voor de topsportfederaties, maar die ook de topsportwerking
screent en zowel de sterkten als de verbeterpunten blootlegt in één of meerdere domeinen.
Ook op Europees en internationaal niveau wil Vlaanderen een rol spelen in de
sportwereld. We zullen wegen op het EU-beleid met als doel dit zo relevant mogelijk te
maken voor het intern Vlaams sportbeleid.
Via het antidopingbeleid blijven we streven naar een dopingvrij Vlaanderen waarbij we
zowel aandacht hebben voor een repressief als een preventief beleid.
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TOTAAL – BENAMING BBT, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
AO
BA 2021
Bijstelling BO 2022
BO 2022

TO

LO

VAK

VEK

148.754

165.066

-3.894

-4.762

144.860

161.605

6

IV. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
1. TRANSVERSALE EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN
-

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA): Om de deelname van
kansengroepen op het naschools sportaanbod te verhogen bouwen we de
samenwerking met Uitpas en A-kaart verder uit (zie OD 2.1 in deze BBT). Door de
verdere uitrol van de Uitpas in de sportsector verhogen we de participatie van
mensen in armoede aan het rijke Vlaamse vrijetijdsaanbod. Binnen de thematiek
van het VAPA werkt het sportbeleid ook nauw samen met Demos als
partnerorganisatie met expertise op dit domein.

-

Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP): Met het stimuleren van
een gezonde en ethische sportattitude en -omgeving (zie SD 9 in deze BBT) dragen
we bij aan het gerichte integriteitsbeleid waar wordt ingezet op een geïntegreerde
aanpak van geweld die vertrekt vanuit het verhaal en de vraag van het kind en de
jongere die het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan beoogt. Door samen met
onderwijs schoolsportinfrastructuur naschools maximaal toegankelijk en
speelplaatsen beweegvriendelijk te maken (zie OD 6.2 in deze BBT) verbeteren we
mee de multifunctionele en flexibele inzet van de publieke ruimte. Aansluitend bij
de doelstelling van dit plan zal het nieuwe project ‘Jonge Leeuwen’ extra
ontwikkelingskansen bieden voor ondernemende jongeren (zie OD 5.4. in deze
BBT).

-

Horizontaal Integratie- en gelijke kansenbeleidsplan (HIGKBP): Via de
initiatieven die in het kader van het G-Sportbeleid genomen worden (zie OD 2.5 in
deze BBT) zorgen we er mee voor dat iedereen de mogelijkheid heeft om een sterk
netwerk uit te bouwen. Via deze weg werken we ook aan doelstelling 3 van het
HIGKBP dat voor personen met een beperking inclusie het uitgangspunt is.
Daarnaast werkt de sportsector toe naar meer diversiteit in de beleids- en
beslissingsorganen via onder andere de opgerichte strategische werkgroep ‘Meer
vrouwen aan het sporten en aan het sportstuur’ (zie SD1 in deze BBT).
Verder onderzoeken we de mogelijkheid voor een gerichte campagne omtrent het
thema “LGBTQI+ in de sport” (zie OD 2.5 in deze BBT). Dit kan aansluiten bij
doelstelling 10 van het HIGKBP nl. inzetten op het welbevinden van LGBTQI+.

-

Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en
geïnterneerden (STRAP): Via de werking van De Rode Antraciet is er participatie
van gedetineerden aan het sport- en cultuuraanbod met het oog op competentiebevordering waarbij ook getracht wordt om de impact van participatieve
projecten/activiteiten en hun bijdrage tot de versterking van de kerncompetenties
van gedetineerden in kaart te brengen. Daarnaast worden er ook pilootprojecten
rond sociaal-sportieve praktijken in detentie met verbinding buiten de muren na
detentie ontwikkeld gevolgd door expertisedeling en ontsluiting van de resultaten
van deze pilootprojecten.

-

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld: Ethische thema’s
waaronder ook seksueel grensoverschrijdend gedrag komen aan bod in het
opleidings- en bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool (VTS) (zie OD 5.1
in deze BBT) wat bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van de betrokken
sectoren in de strijd tegen seksueel geweld en een beleid rond seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de betrokken sectoren. Binnen het kader van het
stimuleren van een gezonde en ethische sportattitude en -omgeving (zie SD 9 in
deze BBT) dragen we bij aan een beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag
in de betrokken sectoren.
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-

Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme,
terrorisme en polarisatie: Sport Vlaanderen blijft actief deel uitmaken van het
Vlaams Platform Radicalisering waar verder ingezet wordt op o.a. kennis- en
expertisedeling. Ook in 2022 delen we relevante informatie (bv. Europese
subsidieoproepen, …) met betrekking tot radicalisering, … met relevante
sportactoren.

-

Vlaams Energie- en Klimaatplan: Er wordt een masterplan opgemaakt in het
kader van het programma SURE 2050 om te onderzoeken of de centra van Sport
Vlaanderen CO² neutraal kunnen gemaakt worden tegen 2050. Daarnaast gebeuren
er energie-investeringen in verschillende centra (zie OD 6.3 in deze BBT). De
gebouwschil wordt aangepakt (daken, schrijnwerk), verschillende stookplaatsen
worden vernieuwd en er staan een aantal relighting projecten op stapel.

-

Luchtbeleidsplan 2030: er werden voor het beleidsveld sport geen acties
opgenomen in dit beleidsplan

-

Relanceplan Vlaamse Veerkracht: In 2022 versterken we ook de
projectoproepen
bovenlokale
sportinfrastructuur via
het
decreet
voor
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur. Het decreet vermeldt dat het
minimale jaarlijkse budget 5 miljoen bedraagt. De middelen uit het Relanceplan
Vlaamse Veerkracht die in 2021 nog niet werden aangewend, worden volledig
gebruikt in 2022 om dit minimale budget te verhogen. Op deze manier krijgt de
sport(infrastructuur)sector een extra duw in de rug en worden investeringen in
sportinfrastructuur niet uitgesteld of geannuleerd (zie OD 6.1 in deze BBT).

2. OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Niet van toepassing voor sport
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V. BELEIDSVELD SPORT
Het beleidsveld sport bestaat uit zes verschillende ISE:
1. Sport voor allen
2. Infrastructuur
3. Gezond en ethisch sporten
4. Topsport
5. Internationaal en regionaal beleid
6. Antidoping
Uitgaven per ISE
(duizend euro)
VAK
VEK
BA 2021 evolutie BO 2022 BA 2021 evolutie BO 2022
1. Sport voor allen
2. Infrastructuur
3. Gezond en ethisch
sporten
4. Topsport
5. Internationaal en
regionaal beleid
6. Anti-doping

103.892
37.447

1.105 104.997 105.642

-220 105.442

2.952

-464

34.495

51.714

759

759

26.028

25.927

91

91

91

91

1.058

1.058

1.058

1.058

759
25.927

101

51.250
759

101

26.028

Sport Vlaanderen is de enige entiteit die instaat voor deze zes ISE en ontvangt hiervoor,
naast haar eigen ontvangsten, drie toelagen. Twee hiervan (HB0- 1HFD2NY-IS en HB01HFD5NY-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
BA 2021 evolutie BO 2022 BA 2021 evolutie BO 2022
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal
Aanwending VAKruiter

147.746

-3.894 143.852

164.058

-3.461 160.597

147.746

-3.894 143.852 164.058

-3.461 160.597

2.330

2.330
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Inhoudelijke toelichting evoluties:
Voor het ISE Sport voor Allen ontvangt Sport Vlaanderen vanuit de Vlaamse overheid een
toelage van 143.852 keuro VAK en 160.597 keuro VEK via het begrotingsartikel HB01HFD2NY-IS
en
het
begrotingsartikel
HB0-1HFD5NY-IS
van
de
algemene
uitgavenbegroting. Deze toelagen worden in de begroting van Sport Vlaanderen
ingeschreven langs ontvangstenkant op het begrotingsartikel HG0-9HFDAZZ-OI
ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN. Zoals hoger vermeld, worden deze middelen aan
uitgavenkant voor verschillende ISE 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 BO2022 bedraagt het krediet op dit begrotingsartikel
117.141 keuro VAK en 117.141 keuro VEK, dit is een toename met 1.106 keuro VAK en
1.301 keuro VEK t.o.v. BA2021:
▪ +195 keuro VEK ingevolge het terugzetten éénmalige vermindering niet
aangewende bedrag overflowmiddelen 2020;
▪ +1.515 keuro VEK ingevolge de index;
▪ -36 keuro ingevolge een compensatie in het kader van actieplan Energie-efficiëntie;
▪ -312 keuro ingevolge personeelsbesparingen;
▪ -61 keuro ingevolge besparingen op apparaatskredieten.
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 BO2022 bedraagt het
krediet op dit begrotingsartikel 26.711 keuro VAK en 43.456 keuro VEK, dit is een daling
met 5.000 keuro VAK en 4.762 keuro VEK t.o.v. BA2021

HB0-1HFD2NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen en de middelen
voor subsidies.
Kredietevolutie:
BA 2021
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

(duizend euro)

VAK
116.035
1.515
-36
-373
117.141

VEK
115.840
1.515
-36
-178
117.141
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

Compensaties
Naar CB0-1CBX2AC-PR
TOTAAL
-

VAK
-36

VEK
-36

-36

-36

Er wordt 36 keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR in het
kader van het actieplan Energie-efficiëntie. Op 1 juli 2016 besliste de Vlaamse Regering,
in het kader van het Vlaamse actieplan Energie-efficiëntie, om vanaf 2018 het
referentie-energiebudget voor alle entiteiten van het toepassingsgebied met een
jaarlijkse energiekost van minstens 100.000 euro te verminderen met 2,09%.
(in duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugzetten éénmalige vermindering nietaangewende bedrag overflow middelen 2020

VAK

TOTAAL
-

VEK
+195

195

Terugzetten éénmalige vermindering niet aangewende bedrag overflowmiddelen 2020.
Bij BA 2021 gebeurde een afroming van het saldo door het VEK van de toelage aan de
instellingen eenmalig te verminderen met het niet-aangewende bedrag, gecombineerd
met een toegestane saldo-intering ten belope van hetzelfde bedrag. Dit om de
onbelaste saldo-opbouw met overflowmiddelen uit te zuiveren. Voor 2022 wordt VAK
opnieuw gelijk gezet aan VEK.

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 subsidies voor
sportinfrastructuur en voor het experimenteel sportbeleid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021

VAK

VEK

31.711

48.218

Index
Compensaties

-5.000

Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

-4.762
26.711

43.456

2.330
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(in duizend euro)

-

Compensaties
Naar begrotingsartikel FB0-1FGD5BA-IS

VAK
-5.000

TOTAAL

-5.000

VEK

Er wordt 5.000 keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel FB0-1FGD5BA-IS voor de
oproep multifunctioneel gebruik school(sport)infrastructuur.
(in duizend euro)

Andere bijstellingen
Betaalkalender

VAK

VEK
-4.762

TOTAAL
-

-4.762

Er is een bijstelling van -4.762 keuro VEK overeenkomstig de betaalkalender

ANTI-DOPING, MVG excl. DAB

VAK
BA 2021 evolutie BO 2022 BA2021
ESR-uitgaven
(werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESRimpact)
Totaal
Aanwending VAKruiter

(duizend euro)
VEK
evolutie BO2022

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008

1.008

0

1.008

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.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2021

VAK

VEK

1.008

1.008

1.008

1.008

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2022
Aanwending VAK-ruiter

kredietevoluties:
Ten opzicht van begroting BA2021 is er geen bijstelling op dit begrotingsartikel.

13

1. ISE 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 lichtgeorganiseerd 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 ontwikkelen van competenties,
kennis en vaardigheden, zetten we sport in als bindmiddel tussen iedereen 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 uitdagingen
en opportuniteiten tillen we Vlaanderen sportief naar een nog hoger niveau.

1.1 + 1.2 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
SD 1: We maken van Vlaanderen een sterke sportnatie
De algemene sensibiliseringscampagne Sporters Beleven Meer werd opnieuw gelanceerd
en blijft de focus leggen op beleving als motivator om te sporten. Met deze doorstart richten
we ons niet alleen op de actieve sporter, maar ook op de overweger of de nog-niet-sporter.
Vooral voor deze laatste groep willen we de drempel verlagen om te gaan sporten en
bewegen via o.a. aangepaste campagnebeelden. Met de actie ‘Goede Voornemens’ richten
we ons opnieuw op de startende sporters. Hiervoor werken we nauw samen met de lokale
sportdiensten en voorzien we ook de nodige ondersteuning zodat zij lessenreeksen kunnen
aanbieden aan deze doelgroep.
Tijdens de Olympische Winterspelen zetten we, naar analogie met de Zomerspelen, de
atleten en de sporten in de kijker. Principieel schrijven we de lijnen uit om topsport in te
zetten ten behoeve van de breedtesport: door topprestaties te belichten hopen we meer
mensen aan het sporten te zetten.
In mei staat de actie ‘Buiten beleef je meer’ op de agenda. Ditmaal plaatsen we niet één
sport in de kijker, maar richten we ons op de urban sporten, een verzameling van sporten
die zich kenmerken door een vrij, expressief en creatief karakter en die vooral beoefend
worden in een stedelijke setting. Dit gaat van freerunning tot o.a. dans, BMX, 3x3
basketbal.
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Tenslotte willen we met de #sportersbelevenmeer-award opnieuw lokale besturen
stimuleren om gedurende 1 jaar rond verschillende thema’s te werken zoals sporten in de
natuur, sport op het werk, sporten zonder drempels (senioren of G-sporters) en jonge
gezinnen. Het concept wordt aangepast en de huldigingen zullen provincie-overschrijdend
georganiseerd worden.
De in 2021 opgerichte strategische werkgroep ‘Meer vrouwen aan het sporten en aan het
sportstuur’ werkt aan een plan van aanpak en aan de ontwikkeling van gerichte acties om
de aanwezigheid van vrouwen in de sportsector te vergroten en versterken. We richten
onze pijlen niet alleen op een verhoogde sportparticipatie, maar beogen ook een verhoogde
aanwezigheid van vrouwen in de omkaderingstaken (trainsters, bestuur, ...). We werken
hiervoor samen met onze structurele beleidspartners en zetten zowel in op sensibiliseren
als op het versterken van initiatieven in het veld.

SD 2: We doen alle Vlamingen sporten in elke fase van hun leven
OD 2.1: We investeren volop in kinderen en jongeren
De inspanningen worden maximaal verdergezet om sporten en bewegen op school
vanzelfsprekend te maken, zowel voor, tijdens, tussen als na de schooluren.
We ontwikkelden een intersectorale inspiratienota – een gemeenschappelijke visie voor het
uitbouwen van een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten binnen de
onderwijscontext – die de nodige handvaten aanreikt voor een geïntegreerd Vlaams
beweeg- en sportbeleid binnen de onderwijscontext. Een eerste realisatie hierin is de
ontwikkeling van een methodiek ter promotie van minder lang stilzitten bij leerlingen van
het secundair onderwijs. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar minder sportieve
leerlingen. Hiermee ondersteunen we, samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de
scholen met één groot project om een samenhangend beleid rond minder lang stilzitten en
meer bewegen uit te bouwen.
Voor de leerlingen van het basisonderwijs lanceren we een online gamification tool
‘Beweegbuddy’ om beweging in en rond de klas te stimuleren.
Een belangrijke pijler blijft de uitbouw van een kwaliteitsvol naschools sportaanbod. De
bestaande concepten Multimove (kleuters), Sportsnack (lager onderwijs) en de SNS-pas
(secundair onderwijs) worden verder geoptimaliseerd en uitgerold in heel Vlaanderen. Om
de deelname van kansengroepen op het naschools aanbod te verhogen bouwen we de
samenwerking met Uitpas en A-kaart en Paspartoe verder uit. Daarnaast ondersteunen we
verder de lerende netwerken die intekenden op de projectoproep ter stimulatie van de
naschoolse sport voor leerlingen uit de 1ste graad SO en BUSO. We schakelen 35 halftijds
gedetacheerde leerkrachten (Follo's) na corona bewust opnieuw in om (1) de naschoolse
producten op het terrein te promoten en uit te bouwen en (2) scholen te ondersteunen in
de organisatie ervan. We evalueren de werking van de Follo’s.
Opdat alle leerlingen in contact komen met een uitgebreid sportaanbod organiseren of
ondersteunen we specifieke schoolsportevenementen in samenwerking met MOEV en
andere partners: de Vlaamse loopweken voor scholen, Sportprikkels, de Survival Trophy’s
en LUUK's beweegdagen. De K3 Run&Fun zal opnieuw georganiseerd worden.
We zetten volop in op de uitrol van het project Sportkompas, een sportoriëntatiemethodiek
die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt te ontdekken welke sporten het meest aanleunen bij
hun competenties en interesses. We bewaken de doorontwikkeling van de websites en
platformen om Sportkompas te optimaliseren en de doorstroom naar sportclubs te
verbeteren. In 2022 willen we 23.000 kinderen bereiken met deze innovatieve tool en hen
helpen bij hun sportkeuze.
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OD 2.2: We stimuleren goeie praktijken waardoor kinderen en ouders op het
zelfde moment kunnen sporten.
Binnen de setting Sport en Gezin wil Sport Vlaanderen meer gezinnen aan het sporten en
bewegen krijgen. Uit onderzoek blijkt immers dat het voor veel gezinnen niet eenvoudig is
om voldoende vrije tijd te vinden door de vaak drukke combinatie werk en gezin. Daarom
willen we hen stimuleren om samen te sporten, als ouder te sporten tijdens de training
van het kind en/of als kind te sporten tijdens de training van de ouder.
Om dit te realiseren werken we intensief en complementair samen met Gezinssport
Vlaanderen. De lokale besturen inspireren we met goede praktijken en een online tool.
We zullen de gemeenten ook begeleiden in het opstarten van een eigen gezinssportaanbod
of een aanbod in de clubs.
We informeren de sportfederaties en begeleiden ze op een vraaggestuurde wijze zodat zij
op hun beurt de aangesloten clubs kunnen aanzetten om (meer) in te zetten op sporten
en bewegen in gezinsverband.
We sensibiliseren gezinnen via onze sociale mediakanalen en activeren ze met behulp van
een beweegspel, kindvriendelijke mountainbiketochten, een gezinssportaanbod in de
centra van Sport Vlaanderen en de organisatie van een laagdrempelig gezinssportaanbod
tijdens De Sportzomer.

OD 2.3: Sportbedrijven doen sport bedrijven
De campagne rond sport op het werk krijgt een activerende doorstart. Hiervoor werken we
verder op de campagnegolf ‘Sportbedrijven bedrijven sport’ die gelanceerd werd in het
najaar 2021. Hierbij stimuleren en belonen we bedrijven die inzetten op sporten en
bewegen op en naast de werkvloer. Vier focuspunten staan daarbij voorop: een award, de
Loopbaan, een toolkit en de scan 2.0.
We reiken in 2022 voor de eerste keer de awards voor het sportiefste bedrijf uit.
We rollen het product "de Loopbaan" verder zodat meer mensen die werken in een KMOzone buiten kunnen bewegen en sporten.
We blijven inzetten op het inventariseren van goede praktijken van bedrijven en
ontwikkelen een toolkit waarmee bedrijven aan de slag kunnen.
De sport- en beweegscan wordt maximaal verder gepromoot. Al de hiermee gecapteerde
data over de sportparticipatie en de sportieve noden en wensen van werknemers worden
verzameld en beschikbaar gesteld via het dashboard Sport op het Werk op het
Kennisplatform van Sport Vlaanderen.
We nemen deel aan netwerkevents en promoten de campagne via verschillende
mediakanalen.
Binnen de Vlaamse overheid fungeren we als trekker van het sport- en beweegbeleid
voor de Vlaamse ambtenaren en creëren binnen Sport Vlaanderen de Move@Workcommunity.
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OD 2.4: We staan maximaal open voor nieuwe vormen van sporten en benutten
ten volle nieuwe mogelijkheden die meer mensen naar de sport toeleiden
Samen met erkende en gesubsidieerde sportfederaties zetten we in op een aanbod van a
tot z, onder andere via sportclubs. We ondersteunen hen zowel structureel als via
projectsubsidies. Via de beleidsfocus innovatie en laagdrempelig sporten zetten we in op
vernieuwende en laagdrempelige manieren om te sporten. Daarbij is aandacht voor
aspecten van kwaliteit, o.a. op vlak van sportbegeleiding en ethisch en gezond sporten,
belangrijk. Om echter in te spelen op een evoluerend georganiseerd sportlandschap en op
vraag van de sector voorzien we in een wijziging van het decreet houdende de
georganiseerde sportsector (zie SD4).
We stellen vast dat meer en meer mensen (willen) sporten in Vlaanderen en volwassen dat
vooral ongebonden doen. De ongebonden sporters en de sportoverwegers vinden
moeilijker hun weg naar kwaliteitsvolle begeleiding of ondersteuning bij het uitoefenen van
hun sport- en beweegactiviteiten, hun beweeggedrag is vaak minder stabiel en de kans op
uitval groter dan bij clubsporters. Beide groepen zijn zowel voor het Vlaams als het lokale
sportbeleid en voor de sportfederaties tot op heden vrij ‘onbekende spelers’.
Daarom werken we in 2022 verder aan de ontwikkeling van een (online) netwerkplatform
en een bijhorende (offline) beleidsstrategie voor de sportsector. In dit project ligt de focus
op de ongebonden) sporters en de sportoverwegers (zij die wel willen sporten, maar hun
gading niet echt vinden en vaak na enige tijd weer stoppen). Een belangrijke uitdaging
ligt in een betere oriëntering naar een kwalitatief sport- of beweegaanbod dat aansluit bij
hun capaciteiten, hun motivatie en hun dagelijks leven maar hen ook voldoende prikkels
biedt om vol te houden. We gaan ervan uit dat volwassenen een sport liever gaan doen en
langer volhouden als die op hun lijf en persoonlijke wensen en situatie geschreven is.
Sport Vlaanderen treedt bij de ontwikkeling van dit concept op als regisseur en gaat in
overleg met de stakeholders uit de sportsector, met het oog op de opmaak van een bestek
richting private spelers die de ontwikkeling en het beheer van een dergelijk platform op
zich willen nemen.

OD 2.5: We maken sport en beweging in kwalitatieve omstandigheden haalbaar
voor iedereen
Vanuit een complementaire samenwerking, wil het Beleidsnetwerk Inclusie IN en Door
Sport (BIIND) kansen tot sportparticipatie van specifieke kwetsbare groepen verbeteren
en meer inzetten op sport als middel om extrasportieve doelen te bereiken. De actoren
van dit netwerk werken samen aan een Masterplan voor meer mogelijkheden voor iedereen
om aan sport te kunnen deelnemen en meer gelijke kansen voor sportaanbieders. Zo zullen
we bestaande tools in kaart brengen en indien nodig actualiseren of aanvullen. Zoals uit
de visienota in het kader van de wijziging van het decreet van de georganiseerde
sportsector blijkt, zal bij sportfederaties de focus op kansengroepen versterkt worden. We
betrekken hierbij ook actoren uit het beleidsdomein Gelijke Kansen, Integratie en
Inburgering.
We gaan in overleg met andere beleidsdomeinen om de deelnamekansen aan het sporten beweegaanbod verder te verhogen van mensen die hogere drempels ervaren, zoals
mensen met een beperking of mensen in armoede. Hiertoe is sport betrokken bij diverse
horizontale plannen zoals het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, het Vlaams Jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan en het Horizontaal Integratie- en gelijke kansenbeleidsplan.
We onderzoeken de mogelijkheid om een gerichte campagne te ontwikkelen µrond het
thema LGBTQI+. We zullen hiervoor in dialoog gaan met de betrokken expertorganisaties
om de juiste toon te kunnen aanslaan en om bij aanvang voldoende draagvlak te creëren.
Hiermee willen we een positieve en inclusieve attitude in de Vlaamse sportsector promoten.
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We willen de sportparticipatie en sportopleiding bij onze jeugd, verder verhogen. We
onderzoeken diverse inhoudelijke scenario's (gaande van individuele tot projectmatige
ondersteuning) om via een fonds gericht initiatieven te kunnen ondersteunen die de sporten beweegparticipatie bij kinderen en jongeren (in alle socio-economische klassen)
bevorderen. We houden hierbij rekening met de bestaande initiatieven en mechanismen.
Daarnaast onderzoeken we diverse juridisch-technische mogelijkheden om de nodige
financiële middelen hiervoor te verzamelen in een jeugdparticipatiefonds voor
sport. Daarbij zal een brede scope gehanteerd worden opdat zoveel mogelijk jongeren in
Vlaanderen zouden kunnen genieten van dit potentieel fonds. We onderzoeken hierbij ook
de reikwijdte van de Resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2017 over de
geïntegreerde benadering op sportbeleid, waarin lidstaten via punt 74 van de resolutie
worden aanbevolen om actief gebruik te maken van de eigen belastingsystemen, btwuitzonderingen en belastingvoordelen ten gunste van ’grassroots sport’.
Daarnaast blijven we ook bewust aandacht besteden aan sporten en bewegen bij ouderen.
We zetten in op een preventief beleid om zo lang mogelijk actief en vitaal te blijven en
leggen vooral de focus op ouderen die willen bewegen maar nog niet tot actie zijn
gekomen. We sensibiliseren deze groep via de klassieke, maar zeker ook via onze sociale
mediakanalen en benadrukken de verbindende kracht van sport en bewegen. We bundelen
de krachten met tal van organisaties om toolboxen rond motorische componenten voor
ouderen ter beschikking (o.a spierkracht en evenwicht) te stellen voor de sector.
Om te komen tot een performant en slagkrachtig G-sportlandschap werken we intensief
en complementair samen met de nieuwe G-sportorganisatie die fungeert als
ledenorganisatie en sportfederatie, en als kennis- en ondersteuningscentrum.
Binnen de term G-sport verruimen we de scope en hebben we evenzeer aandacht voor de
nodige beweeg- en sportstimulansen voor mensen met chronische aandoeningen. We doen
dit in nauwe samenwerking met relevante actoren zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven
en met Gezond Sporten.
We continueren het G-sportsubsidiebeleid voor sportclubs als kwaliteitsimpuls voor een
breed en gevarieerd G-sportaanbod. We besteden ook extra aandacht aan de beweeg- en
belevingsfactor voor de G-sporters aan evenementen.
We rollen de G-sporttoolbox voor lokale besturen verder uit om hen op weg te helpen om
met G-sport aan de slag te gaan.
In de centra van Sport Vlaanderen bouwen we ‘G-explore’ verder uit. Rekening houdende
met de mogelijkheden van de betrokken centra ontwikkelen en promoten we een
gevarieerd G-sportaanbod.

OD 2.6: We benutten sportevenementen als incentive voor meer sportparticipatie
Op halfjaarlijkse basis kennen we opnieuw subsidies toe aan organisatoren van topsport-,
competitieve en recreatieve evenementen die voldoen aan de bepalingen van de vijf
vigerende subsidiereglementen. We subsidiëren organisatoren van externe evenementen
niet enkel om financiële redenen, maar ook om de sportparticipatie te bevorderen en
om de kwaliteit van de evenementen te verhogen. We belonen organisatoren die extra
inzetten op de sportbeoefening bij vrouwen en meisjes. Inzonderheid op het vlak van
duurzaamheid, innovatie en toegankelijkheid sensibiliseren en ondersteunen we de
organisatoren met goede praktijken en advies op maat.
We werken samen met EventFlanders bij de ontwikkeling van een multidisciplinair
flankerend beleid gekoppeld aan de geselecteerde topevenementen van EventFlanders. We
zorgen ook voor een optimale kennisuitwisseling met EventFlanders om het reguliere
evenementenbeleid van Sport Vlaanderen steeds verder te optimaliseren. Zo willen we
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OD 2.7: Via een excellente exploitatie van onze eigen centra zetten we in op een
bovenlokale programmatie op basis van de 4 prioritaire functies
De programmatie van sportkampen, sportklassen, sportlessen, sportpakketten wordt
terug opgeschroefd na de beperkende maatregelen van 2021 ingevolge de
coronapandemie. We beogen de bezetting van de centra ook te verhogen. Daarnaast
worden er enkele haalbaarheidsstudies en masterplannen uitgewerkt ifv de prioritaire
functies in centra van Sport Vlaanderen.

SD 3: Via sport dragen we bij aan een betere samenleving
Het Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport werkt haar masterplan rond inclusie in en
door sport verder uit. Dit masterplan streeft een groot draagvlak na door de ruime
betrokkenheid van enerzijds stakeholders uit de sportsector, en anderzijds
beleidsdomeinoverschrijdende actoren die affiniteit hebben met gelijke kansen, integratie,
en inclusie. De betrokken actoren bij dit masterplan willen van sport een inclusief verhaal
maken, een weg naar een gelijkwaardig speelveld en daardoor een versterkte
maatschappelijke rol van sport helpen creëren.
We blijven inzetten op het uitwerken van constructieve samenwerkingsverbanden met
andere beleidsdomeinen. Vanuit de sportsector zullen we onze expertise aanbieden en
aantonen hoe sport kan bijdragen aan een sterkere samenleving.
Vrijwilligers zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Dat is zeker het geval in sportclubs,
waar een groot deel van alle vrijwilligers in Vlaanderen actief is. Daarom ondersteunen we
mee het actieplan van het gecoördineerde Vlaamse vrijwilligersbeleid.
In 2021 werd voor de eerste keer de Vlaamse Sportprijs voor het Warmste Sportinitiatief
uitgereikt op basis van inzendingen op het digitaal participatieplatform ‘Deel je idee’ en
een publieksstemming. Deze aanpak wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd in
functie van een verderzetting van dit initiatief. Deze nieuwe Vlaamse Sportprijs kan mee
bijdragen aan de vorming van een open klimaat in de sportsector.

SD 4: Via een optimale samenwerking met onze partners voorzien we een
gediversifieerd en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van iedereen
De Vlaamse sportfederaties en hun koepelorganisatie Vlaams Sportfederaties vzw (VSF)
en de lokale besturen en hun ledenorganisatie het Netwerk Lokaal Sportbeleid (voorheen:
ISB vzw), blijven uitgesproken partners om een gediversifieerd en kwaliteitsvol
sportaanbod te voorzien op maat van iedereen.
Samen met hen stuwen we het aantal sportende Vlamingen verder de hoogte in. We
positioneren Sport Vlaanderen als een slimme en moderne regisseur die een maximale
hefboomwerking nastreeft en inzet op samenwerking met andere beleidsdomeinen en alle
relevante actoren in het sportlandschap. Sport Vlaanderen inspireert, faciliteert en werkt
steeds complementair aan en in optimale samenwerking met de markt en de
sportfederaties.
Om in te spelen op een evoluerend georganiseerd sportlandschap en rekening houdende
met de vraag van de sector om het decreet houdende de sportfederaties te evalueren,
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wijzigen we het decreet in 2022. Dit doen we op basis van de “Visienota: wijziging van het
decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde
sportsector”, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 juli 2021. In grote lijnen
focussen we daarbij op een betere en andere bevoegdheidsafbakening en rol van de
multisportfederaties ten aanzien van de unisportfederaties en het verder inzetten op
vrijwillige efficiëntiewinsten en rationalisatie. Daarbij beogen we een extra activatie van
Vlamingen die (nog) niet (in een sportclub) aan het sporten zijn (bv. ongebonden sporter,
kansengroepen, …) en zetten we extra in op multisporten voor kinderen. We optimaliseren
daarnaast ook de projectsubsidies voor innovatie en laagdrempelig sporten. Inzake
integriteit hebben we aandacht voor de concrete toepassing op het niveau van de
sportclubs. We treden in overleg met de sportfederaties en andere relevante actoren, om
tot een sterker en hedendaags decreet met nog meer impact te komen.
We subsidiëren partners op vlak van studentensport, G-sport, risicovechtsporten, gezond
en ethisch sporten, sportevenementen en sportinfrastructuur.
Daarnaast gaan we inhoudelijke samenwerkingen aan met tal van actoren, binnen en
buiten de sportsector om invulling te geven aan onze missie, om zo veel mogelijk
Vlamingen blijvend aan het sporten te krijgen.
Samen met Gezond Sporten, Centrum Ethiek in de Sport en Fitnessbe.Vlaanderen, onze
partners uit het decreet inzake Gezond en Ethisch Sporten, bouwen we aan een groeiend
bewustzijn over het belang van gezond sporten en aan een sportsector waar de fysieke,
mentale en sociale integriteit van elke sporter wordt gewaarborgd. Om het gezond en
ethisch sportbeleid verder te versterken, ronden we in 2022 in overleg met onze partners
ook de evaluatie van het GES-decreet af en werken we waar nodig verbeterpunten uit (zie
ook SD9).
We zorgen ook dat onze partners een vlotte toegang hebben tot relevante kennis, data en
informatie die hun eigen beleid kan ondersteunen en versterken. Daarom bouwen we het
Kennisplatform van Sport Vlaanderen verder uit tot een aantrekkelijke, moderne, digitale
kennisomgeving op maat van de sector.

SD 5: We investeren in de kwaliteit en professionalisering van de sportsector
OD 5.1: We zorgen voor meer opgeleide trainers in de sportclubs
De Vlaamse Trainersschool (VTS) blijft ook in 2022 kwaliteitsvolle en laagdrempelige
opleidingen en bijscholingen aanbieden voor trainers, sportbegeleiders en redders.
Het bewaken van de inhoudelijke kwaliteit van meer dan 200 verschillende opleidingen in
overleg met de partnerorganisaties, ervoor zorgen dat de opleidingen op maat van de
sportbegeleiders zijn en het aanbieden of erkennen van cursusorganisaties voor deze
sportbegeleiders, blijven de hoofdprioriteiten. Ons streven is om jaarlijks meer dan 12.000
sportbegeleiders een aangepaste en kwaliteitsvolle opleiding of bijscholing aan te bieden.
In 2022 geeft de Vlaamse Trainersschool verder invulling aan de doelstellingen die de
partnerorganisaties onderschrijven in de strategische visienota op de Vlaamse
Trainersschool 2025, met enkele specifieke accenten.
Na evaluatie van de pilootprojecten Start 2 Coach van 2021, wordt de Start 2 Coach module
geïntegreerd in elke opleiding Initiator maar ook als een laagdrempelige basismodule
aangeboden aan beginnende trainers, ouders, grootouders die anders de stap naar een
basisopleiding niet zouden volgen. Er wordt in 2022 ook intensief samengewerkt met
sociaal-sportieve praktijken en gemeentelijke sportdiensten om trainers die normaal niet
de weg vinden naar een sportkaderopleiding toch toe te leiden naar deze Start 2 Coach
module.
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In 2022 worden nieuwe inhouden beschikbaar gesteld om de groeiende aandacht voor o.a.
ethische thema’s, veilig sporten, reanimeren en motiverend coachen onder de aandacht te
brengen aan kandidaat-cursisten (via het publieke gedeelte van de website) en trainers zo
toe te leiden naar de VTS-opleidingen en -bijscholingen. Er wordt samen met het Rode
Kruis Vlaanderen een e-learningpakket gelanceerd rond veilig sporten en reanimeren voor
trainers. Samen met ICES wordt een pakket over diverse ethische thema’s/dilemma’s
gelanceerd voor trainers. Samen met de KU Leuven worden e-learninginhouden rond
motiverend coachen verfijnd. Deze inhouden worden ook geïntegreerd in alle opleidingen
op niveau Initiator zodat alle trainers hierover de basisprincipes mee krijgen.
Voor een goede sportbeoefening en -beleving is het belangrijk dat het aantal
gekwalificeerde trainers blijft toenemen op alle niveaus in de sport. We maken een breed
en integraal actieplan op om meer trainers actief in de clubs te krijgen en te houden. In
2022 gaan we in overleg met de sportfederaties en lokale besturen voor een nog betere
dataverzameling en breiden we het monitoringsysteem verder uit waarmee we het aantal
(gekwalificeerde) trainers op het sportterrein kan opgevolgd worden. Er wordt een
performant e-loket uitgebouwd met o.a. data, rapporten, tools voor updates of validatie
van informatie en ter beschikking gesteld van sportfederaties en sportdiensten van lokale
besturen.
We organiseren met de Vlaamse Trainersschool in 2022 voor de tiende keer de Dag van
de Trainer in een hybride vorm waar live sessies en online sessies gecombineerd worden.
We mikken hier op meer dan 2.500 deelnemers. We organiseren voor de tweede keer een
VTS Plus Marathon en mikken op meer dan 5.000 deelnames. Daarnaast worden verspreid
over het hele jaar VTS Plus bijscholingen aangeboden en bijscholingen van sportfederaties
ondersteund. Permanent en levenslang leren voor trainers wordt zo meer dan ooit op de
kaart gezet in Vlaanderen.
Het cursusjaar 2022 wordt ook het jaar waarin e-learning en blended learning massaal
uitgerold wordt in de vele sportkaderopleidingen. Sportfederaties worden inhoudelijk,
financieel en logistiek ondersteund om nieuwe leervormen te implementeren in hun
opleidingen
In lijn met de internationale tendensen zal verder gewerkt worden om de
opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool te verbreden voor zowel trainers actief
in een participatiecontext als in een prestatiecontext. De belangrijkste stappen in 2022 zijn
overleg en goedkeuring door de Strategische Stuurgroep VTS en overleg met de
sportfederaties om de visie inhoudelijk te verduidelijken en vast te leggen. De
implementatie volgt in 2023 of 2024. We hopen hiermee meer actieve trainers zonder
diploma naar een sportkaderopleiding op maat te trekken om zo het aantal gekwalificeerde
trainers verder te doen stijgen.
De actie rond digitale vouchers waarbij cursisten bij inschrijving voor een vervolgopleiding
of bijscholing korting krijgen, komt op kruissnelheid in 2022. Bedoeling is meer trainers
een vervolgopleiding of bijscholing te laten volgen door deze financiële stimulans.
Binnen de werking van de Vlaamse Trainersschool zetten we verder in op digitalisering om
processen efficiënter en klantgerichter te maken. De mobiele applicatie wordt verder
uitgebreid met de mobiele versie van het e-learningplatform VTS Connect en een
volwaardig communicatieplatform. Er wordt ook een performante chatbot uitgerold
waardoor 24/7 op vragen van cursisten en medewerkers kan geantwoord worden. Dit moet
leiden tot een sterke verhoging van de bereikbaarheid en klantentevredenheid.

21

OD 5.2: We zorgen ervoor dat de sportsector steeds professioneler wordt en
zichzelf versterkt
We moedigen sportclubs en sportfederaties verder aan om in te zetten op goed bestuur,
gekwalificeerde trainers, en professionalisering. We verspreiden de expertise rond het
ondersteunen en samenwerken van clubs op administratief en beheersmatig vlak en
versterken de bestuurskracht van sportclubs. Daarnaast blijven we inzetten op de
ondersteuning van de Vlaamse sportfederaties, via de Vlaamse Sportfederatie vzw, om via
shared services efficiëntiewinsten te realiseren.
Vrijwilligers zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Daarom blijven we met heel de
vrijetijdssector het belang van de vele vrijwilligers erkennen en blijven we zoeken naar
nieuwe hefbomen van ondersteuning, verderbouwend op het actieplan in het kader van
het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. We verminderen de planlast en zetten sterk
in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering.
Naast vrijwilligers heeft de sportsector ook professionele mensen nodig. We trachten
daarom de tewerkstelling in de sportsector verder te optimaliseren. We zoeken oplossingen
om het tekort aan lesgevers en trainers weg te werken en de kwaliteit van de lesgevers en
trainers te verhogen en werken daarvoor onder andere samen met Sportwerk Vlaanderen
vzw.
Met professioneler worden, doelen we niet noodzakelijk alleen op meer tewerkstelling,
maar ook op een meer kwaliteitsvolle manier van handelen. Daarom zetten we via gerichte
projecten in op het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van besturen van en op
kwaliteitsvolle vrijwilligers en verenigingswerkers in sportverenigingen.
Via diverse experimentele projecten ontwikkelen we goede praktijkvoorbeelden die na
evaluatie kunnen worden overgenomen door of uitgerold over de volledige sportsector. Zo
creëren we via Sportwijk X een samenwerkingsmodel tussen sportclubs die hen
schaalvoordelen oplevert en hen meer futureproof maakt. We streven zo naar vitalere
sportclubs die door een nieuwe manier van organiseren en samenwerken een oplossing
bieden aan hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Ook via Clubgrade, getrokken vanuit
de Vlaamse Sportfederatie, trachten we de clubwerking op beleidsmatig en
toekomstgericht vlak te versterken.
De wet op het verenigingswerk, was essentieel bij de professionalisering van de Vlaamse
sportclubs. Vanuit de sportsector blijven we ijveren voor een duurzame juridische
oplossing, zodat het broodnodige statuut van semi-agorale arbeid kan blijven
voortbestaan.
OD 5.3: We onderbouwen het beleid en ondersteunen partners maximaal met
informatie en data
De lokale Vrijetijdsmonitor (voor lokaal sport-, jeugd- en cultuurbeleid) wordt verder
verbeterd en bijgestuurd. In 2022 zal de 2de bevraging plaats vinden over het jaar 2021.
Deze bevraging werd een jaar uitgesteld omwille van het atypische jaar 2020. Van dit jaar
uitstel werd in 2021 gebruik gemaakt om een verbetertraject te doorlopen met de
verschillende stakeholders. Met dit beleidsinstrument ondersteunen we de lokale besturen
bij het voeren van een kwalitatief en datagedreven vrijetijdsbeleid.
OD 5.4: We (helpen) innoveren in de sport
Sport Vlaanderen lanceerde in 2021 een SportInnovatieLab (SPIL) waarmee we de
ondersteuning voor experimentele en innovatieve projecten en de antennefunctie voor
innovatie op een gecoördineerde manier samenbrengen voor het sportbeleid. We willen
hiermee ook een duurzame innovatiecultuur bevorderen binnen de Vlaamse sportsector.
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Het SPIL zal focussen op het wendbaar maken van de Vlaamse sportsector door nog meer
te gaan experimenteren met nieuwe technologie of nieuwe concepten ter versterking van
het sportaanbod. We lanceren een digitaal participatieplatform als onderdeel van dit
innovatielab om vernieuwende ideeën te verzamelen en, mits voldoende potentieel, uit te
(laten) werken tot concrete projecten. We bieden ruimte aan experimentele projecten om
een toekomstgericht sportbeleid te kunnen voeren.
SportUp, de accelerator voor start-ups in de Sportsector, kreeg in 2021 een doorstart voor
een tweede cyclus van drie jaar en zal in 2022 opnieuw zorgen voor een gerichte
begeleiding van beloftevolle start-ups die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze
sector. Ook Social SportUp zal nog lopen in 2022. Hier worden enkele jonge of groeiende
sportorganisaties met een sociaal-maatschappelijke oriëntatie en innovatieve kijk gecoacht
in hun groeitraject.
In 2021 werden vijf projecten geselecteerd voor ondersteuning via de projectoproep rond
Augmented Reality exergames. Hiervan verwachten we in 2022 mogelijks al de eerste
resultaten.
Via het experimenteel project “Jonge Leeuwen” willen we jonge ondernemende profielen
binnen sportclubs de kans geven om een sportclub- of sporttakoverschrijdend project te
realiseren dat enerzijds de werking van de sportclubs en/of de sportfederaties ten goede
komt. Anderzijds stimuleert het ook ondernemerschap, (maatschappelijk) engagement en
innovatie bij jongeren t.a.v. sport en sportclubs. Deze projecten kunnen een bestuurlijke,
beleidsmatige of sporttechnische invalshoek kennen.
In navolging van het succes van de innovatiesessie voor studenten tijdens het
sportinnovatiecongres , onderzoeken we de mogelijkheid om deze sessie ook los van het
congres te kunnen organiseren in de even jaren waarin geen sportinnovatiecongres
plaatsvindt.

1.3 BUDGETTAIR KADER VOOR HET BEGROTINGSJAAR
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 14.039
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 104.997 keuro VAK en 105.422
keuro VEK. T.o.v. de begroting BA2021 is dit een toename met 1.105 keuro VAK en
vermindering met 220 keuro VEK hoofdzakelijk ingevolge:
•
•

De besparingen op lonen en apparaatskredieten (-373 keuro VAK en VEK);
Het herverdelen van de indexprovisie (+1.515 keuro VAK en VEK);
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•
•

Een compensatie in het kader van het actieplan energie efficiëntie (-36 keuro VAK
en VEK);
Het terugdraaien van een intering op het saldo in 2021. N.a.v. een beslissing van
de VR op 18 december 2020 werd de corona steun voor het project Sportkompas
reeds vastgelegd in 2020 maar pas vereffend in 2021 na intering op het
overgedragen saldo 2021 (- 1.358 keuro VEK).

2. ISE SPORTINFRASTRUCTUUR
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.

2.1 + 2.2 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
SD 6: We zetten de inhaalbeweging in infrastructuur onverminderd verder
OD
6.1:
We
investeren
in
bovenlokale
topsporttrainingsinfrastructuur via het decreet.

sportinfrastructuur

en

We voeren de krachtlijnen 1 en 2 van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen
verder uit: ondersteunen van investeringen via het decreet in bovenlokale
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Daartoe voorzien we in 2022 10 miljoen euro
investeringsmiddelen (verspreid over twee oproepen in het voor- en najaar van 2022) voor
bovenlokale sportinfrastructuur. Daarbovenop maakt de Vlaamse Regering binnen het
relancebeleid nog extra financiële ruimte vrij (gespreid over 2021 en 2022).

OD 6.2: Samen met onderwijs maken we schoolsportinfrastructuur naschools
maximaal toegankelijk en speelplaatsen beweegvriendelijk.
Zoals in 2021 worden ook in 2022 de middelen van sport die voorzien waren voor het
bieden van stimulansen om speelplaatsen in te inrichten zodat ze aanzetten tot bewegen
en ze veilig kunnen opengesteld worden voor de buurt, jeugdverenigingen en sportclubs,
overgeheveld naar onderwijs. Het departement Onderwijs lanceerde in het voorjaar van
2021
een
eerste
projectoproep
(“naschools
openstellen
van
sporten
bewegingsinfrastructuur”). Vanuit Sport Vlaanderen bewaken we mee de sportieve
invulling van de dossiers. De administratieve opvolging en afhandeling van de oproep is in
handen van AGION.
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De inspanningen voor het naschools openstellen van sportzalen in scholen worden ook
doorgetrokken in 2022. Ook hier werden de middelen van sport overgeheveld naar
onderwijs, die een tweede projectoproep (“naschools openstellen van sport- en
bewegingsinfrastructuur”) zal lanceren. Indienen van projecten voor het verkrijgen van
subsidies voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur zal opnieuw mogelijk zijn in
het voorjaar van 2022. We volgen vanuit Sport Vlaanderen de dossiers mee op. De
administratieve opvolging en afhandeling van de oproep is in handen van AGION.
We zetten het overleg verder met het beleidsdomein Onderwijs en Vorming om te
onderzoeken hoe we dit als criterium kunnen opnemen bij nieuw te bouwen scholen.
OD 6.3: Via cofinanciering bouwen we centra van Sport Vlaanderen uit tot centers
of excellence.
We bouwen de centra van Sport Vlaanderen maximaal uit tot excellentiecentra die een
voorbeeld en inspiratie zijn op vlak van infrastructuur, exploitatie, duurzaamheid en
innovatie. Daarvoor wordt op korte termijn een overzicht gemaakt van welke centra
blijvend beheerd worden door Sport Vlaanderen. Er wordt in 2022 6,5 miljoen euro
geïnvesteerd, hoofdzakelijk aan renovaties van de huidige gebouwen en
energiebesparende maatregelen. We bouwen de centra van Sport Vlaanderen maximaal
uit tot excellentiecentra die een voorbeeld en inspiratie zijn op vlak van infrastructuur,
exploitatie, duurzaamheid en innovatie. Er wordt in 2022 6,5 miljoen euro geïnvesteerd,
hoofdzakelijk aan renovaties van de huidige gebouwen en energiebesparende
maatregelen.
We werken het onderzoek naar een Sport Vlaanderen centrum in Brussel af, daarbij verder
werkend op de voorstudie die door de vorige Vlaamse Regering afgerond werd in
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en perspective.brussels.
De start van de werken van de velodroom te Heusden-Zolder is voorzien in 2022.

SD 7: We faciliteren lokale en private sportinfrastructuur
We blijven in 2022 beschikbaar om lokale projecten inhoudelijk te ondersteunen met
technisch en financieel advies. Het is de ambitie van Sport Vlaanderen om als
dienstverlenend kennis- en informatiecentrum een expertisenetwerk op te bouwen en te
fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle sportinfrastructuurgerelateerde materie. In
2022 wordt regelmatig overleg gepland met de koepelorganisaties Netwerk Lokaal
Sportbeleid en Vlaamse Sportfederatie om initiatieven op elkaar af te stemmen en verder
complementair samen te werken.
Om de drempel voor investeringen in sportinfrastructuur verder te verlagen, bepleiten we
een automatisering van de bestaande vrijstelling van onroerende voorheffing voor
sportinfrastructuur. In samenwerking met Vlabel en de sportsector wordt dit verder
onderzocht om een goede inschatting te kunnen maken van de eventuele impact en
tegelijkertijd de sector hierover te sensibiliseren. Om dit mogelijk te maken, is de upgrade
van de sportinfrastructuurdatabank SPAKKI een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde.
Sport Vlaanderen zet ook in 2022 verder in op het fungeren als aankoopcentrale voor
relevante groepsaankopen met betrekking tot infrastructurele aangelegenheden. Intussen
werden er een 20-tal groepsaankopen administratief opgestart (zoals aankoop
sportkoffers, keuring velden, aanleg padelterreinen, aankoop robotmaaiers, …). Via deze
weg ondersteunen we lokale besturen door hun kosten te drukken, zorgen we voor een
sterke daling van de administratieve lasten en vergroten we het aanbod en de
zichtbaarheid van sport op het terrein.
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SD 8: We zorgen voor een sportieve omgeving
Sport Vlaanderen inspireert en ondersteunt de lokale besturen bij de uitbouw van een
sportieve omgeving. We zetten samen met onze verschillende partners in op permanente
routegebonden
infrastructuur.
Volgende
producten
worden
aangeboden:
mountainbikeroutes
(permanente
routes,
technische
mountainbikeroutes,
marathonroutes en kindvriendelijke routes), loopomlopen (loopomlopen, 100%
natuurlopen, stads- en wijkomlopen en loopbanen), ruiter- en menroutes, skeelerroutes,
peddelroutes, Multimovepaden en zensportenplatformen. Sport Vlaanderen werkt
bovendien in overleg met ANB en de wielerfederaties een plan van aanpak uit om de sinds
corona verhoogde druk op de natuur en diverse routestructuren via sensibilisering, een
extra aanbod met technische lussen, een hoffelijkheidscampagne en overleg met de
Mountainbike Foundation Vlaanderen beter te kanaliseren en zo de verhoogde
natuursportparticipatie te waarborgen.
We breiden het aanbod verder uit met (stads)oriëntatieroutes en beweegroutes in het
kader van het ‘10.000 stappen, elke stap telt’ project.
Bijkomend
faciliteert
Sport
Vlaanderen
de
organisatoren
van
eenmalige
mountainbiketochten (in het veld en het bos) en cyclotochten (op de weg) door het
aanbieden van het online-platform ‘Veldtoertochten’ (e-VTT) en het nieuwe (ook) online
platform ‘Cyclotochten’ (e-CCT) zodat wielerverenigingen op een administratief zeer
eenvoudige manier een online aanvraagdossier kunnen indienen waarbij alle betrokken
gemeenten, het Agentschap Natuur & Bos en het Agentschap Wegen & Verkeer het dossier
kunnen raadplegen en hun toelatingen kunnen opladen. Nieuw in de ontwikkeling van deze
e-tool is dat de aanvragen voor de cyclotochten die in 2022 worden georganiseerd,
voortaan via dit platform kunnen worden ingediend. Het platform zal in 2022 volledig
operationeel zijn voor de sector.
Om ook zwemmen in open water meer mogelijk te maken voert het Agentschap Zorg en
Gezondheid in samenwerking met Sport Vlaanderen een vergelijkende studie (“Beleidsvisie
van Europese lidstaten over zwem- en recreatieactiviteiten in oppervlaktewater en
groenblauwe netwerken”). Deze studie zal dienen als startpunt om de voorwaarden in
VLAREM II voor zwemmen in open wateren (die geen zwembaden zijn) te herbekijken. Ik
stem hierover af met de collega’s bevoegd voor Omgeving, Volksgezondheid, Mobiliteit en
Binnenlands Bestuur.

2.3 BUDGETTAIR KADER VOOR HET BEGROTINGSJAAR
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-WT WERKING EN TOELAGEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HET
VOEREN VAN EEN PLANMATIG SPORTINFRASTRUCTUURBELEID
HG0-1HFD5OX-IS INTENRE STROMEN – SPORTINFRASTRUCTUUR – HEUSDEN
ZOLDER

Globaal bedraagt het krediet voor het ISE Infrastructuur bij BO2022 34.495 keuro VAK en
51.250 keuro VEK. Ten opzichte van de begroting BA2021 is dit een vermindering met
2.952 keuro VAK en 464 keuro VEK. De middelen voor infrastructuur worden o.m. als volgt
aangewend:
•

3.685 keuro VAK en VEK voor de PPS overeenkomsten;
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•
•
•
•
•

8.532 keuro VAK en 8.084 keuro VEK voor de investeringen in de centra van Sport
Vlaanderen;
12.330 keuro VAK en 28.667 keuro VEK voor het decreet bovenlokale en
topsportinfrastructuur;
676 keuro VEK voor de schoolsportinfrastructuur;
190 keuro VEK voor de aflossing van de lening voor de bouw van de Wielerbaan te
Gent;
1.114 keuro VAK en VEK als voorschot op de beschikbaarheidsvergoeding voor de
vzw Sportcomplex te Heusden Zolder.

3. ISE 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.

3.1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
SD 9: We stimuleren een gezonde en ethische sportattitude en -omgeving
Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert/sensibiliseert en stimuleert/ondersteunt
de sportsector in het voeren van een integriteitsbeleid en het organiseren van
aanspreekpunten integriteit. Het integriteitsbeleid wordt de komende jaren verder
doorgetrokken van het sportfederatieniveau naar het sportclubniveau. We zetten ook in op
de opleiding van aanspreekpunten integriteit op gemeentelijke niveau. De thematiek, tools
en vormingen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag werden en worden verder met de
thema’s fysiek en psychisch grensoverschrijdend gedrag uitgebreid. Dit vindt verder haar
weerslag in het opleidings- en bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool, de
Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid. ICES versterkte in 2021 de
samenwerking met het Vlaamse topsportbeleid en zal deze samenwerking in 2022 verder
optimaliseren om beleid en praktijk te versterken.
We werken samen met andere beleidsdomeinen, onder meer binnen het Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan en het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld, waarbij we onze
medewerking
verlenen aan
de operationalisering van
de erkenningsen
bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik en het ontwerp van
decreet tot het verplichten van het uittreksel strafregister.
Het Vlaams Sporttribunaal gaat zijn tweede werkingsjaar in. We ondersteunen hen waar
nodig om tot een optimale werking te komen.
Ik installeerde een expertencommissie grensoverschrijdend gedrag voor de opvolging van
de aanbevelingen uit het rapport van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie
Gymnastiek. Deze commissie zal de verdere realisatie van deze aanbevelingen nauw
opvolgen.
In 2022 gaat het Risicovechtsportplatform Vlaanderen samen met ICES en Gezond Sporten
een project uitwerken ter bescherming van fysieke en psychische integriteit van sporters
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waarbij ze inzetten op de bewustmaking van de sportsector over de gevolgen van impact
op het hoofd en over de noodzaak voor preventieve maatregelen. Via de preventieve
invalshoek richten we ons in de eerste plaats tot sporttakken waar impact op het hoofd
doelbewust voorkomt, met name de risicovechtsporten. Na evaluatie van de voortgang van
dit project zal eind 2022 beslist worden over de verlenging van dit project met een extra
jaar. In het tweede jaar moet de focus dan liggen op de implementatie van de bevindingen
uit het eerste werkjaar.
Gezond Sporten vzw streeft ernaar om het eerste aanspreekpunt te zijn voor gezond
sportenthema’s. Gezond Sporten gaat haar werking nog meer uitbreiden en afstemmen
met lokale partners en private sportorganisaties. Het bestaande aanbod van tools met
betrekking tot gezond sporten zal aangepast worden aan het doelpubliek van deze
organisaties. Gezond Sporten zal ook haar eigen expertise verbreden door nog meer
medische en paramedische beroepsgroepen in haar organisatie op te nemen.
Fitnessbe.Vlaanderen heeft de coronacrisis aangegrepen om campagnes te ontwikkelen
over het belang van fysieke fitheid en gezonde leefstijl voor de fysieke en mentale
gezondheid en voor de weerstand tegen ziekten. Campagnes zoals de leefstijlscan, KUSm
en het gezondheidscharter zullen in 2022 verder worden gepromoot. Om het gezond en
ethisch sporten beleid verder vorm te geven en te stimuleren, evalueren we het GESdecreet. We werken deze evaluatie af in 2022 en zullen waar nodig bijsturen. Hierbij
stemmen we nauw af met het evaluatieproces van het decreet op de georganiseerde
sportsector.
Het Macolin Verdrag inzake de manipulatie van sportwedstrijden, en het nationaal platform
inzake sportfraude en match fixing, waarin Sport Vlaanderen vertegenwoordigd is, vormen
het kader voor samenwerking en informatie-uitwisseling inzake sportfraude en match
fixing (zie ook SD11).
Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie,
gokken en gamen (VAD), werkt een project uit rond gokpreventie in de sport. Verder
verlenen we in het kader van de Thematische Vergadering Drugs binnen de IMC
Volksgezondheid onze medewerking aan het opstellen van een interfederaal beleidsplan
gokken.
In de periode 2016-2018 werd het blessurepreventieprogramma Get Fit 2 Sport (GF2S)
ontwikkeld door de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent.
Vervolgens werd dit geïmplementeerd in de werking van een groot deel van de Vlaamse
sportfederaties. Om dit ook toegankelijk te maken voor de ongebonden sporter bouwde
Gezond Sporten vzw een digitaal platform in 2020 en 2021. In 2022 zal het GF2Sprogramma ruim beschikbaar zijn als digitale applicatie voor sportfederaties, clubs,
trainers, ouders, ongebonden sporters en sportoverwegers.

3.2 BUDGETTAIR KADER VOOR HET BEGROTINGSJAAR
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 759 keuro VAK en VEK voorzien voor BO2022,
dit is eenzelfde krediet als bij begroting BA2021.
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4. ISE 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.

4.1 + 4.2 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
SD 10: We bieden onze topsporters de beste omkadering en maximale kansen
OD 10.1 - Uitvoeren, evalueren en bijsturen van het Vlaams topsportbeleid via
het Topsportactieplan Vlaanderen
Sport Vlaanderen zal ook in 2022 de best mogelijke omkadering en maximale kansen
bieden voor de Vlaamse topsporters via de uitvoering, tussentijdse evaluatie en eventuele
bijsturing van het Vlaams topsportbeleid via het Topsportactieplan Vlaanderen V (20212024).
De focus van het topsportbeleid blijft sterk gericht op Olympische en Paralympische
disciplines. De doelstellingen zijn aangescherpt naar mondiaal niveau, m.n. Top 8 op WK
en OS in Olympische disciplines en medaille op WK en PS in Paralympische disciplines. Een
belangrijke bijkomende opstap in topsportmiddelen is voorzien om ons toenemende aantal
topsporters de beste omkadering en maximale kansen te bieden om deze doelstellingen te
realiseren.
We behouden de evenwichtige balans tussen ontwikkelings- en prestatie-programma’s en
zetten in op kwaliteit binnen de werking van topsportfederaties. Aan de hand van een
screening van hun topsportwerking formuleren we adviezen om hen te versterken in hun
rol en verantwoordelijkheden t.a.v. topsport. We geven topsportfederaties en -coaches
toegang
tot
wetenschappelijk
onderbouwde
ondersteuning.
We
voorzien
geïndividualiseerde opleidingstrajecten voor technisch directeurs topsport en coaches die
sleutelposities bekleden binnen de topsportwerking op basis van specifieke competentieanalyses.
We zetten maximaal in op een Vlaams topsportbeleid en stemmen (waar relevant) af met
de andere gemeenschappen en met het BOIC. Vanuit een voortrekkersrol streven we naar
transparantie en synergie in de wijze waarop topsportfederaties door de verschillende
partners worden ondersteund onder andere via het project Be Gold en gerichte
ondersteuning aan Vlaamse topsporters die participeren in trainingsstages en wedstrijden
van het BOIC/IOC.
We besteden bijzondere aandacht aan de nodige maatregelen om de begeleiding, de
omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse topsporters te optimaliseren. De financiering
van deze maatregelen gebeurt op basis van de gedetecteerde noden per topsportfederatie.
De carrièrebegeleiders van Sport Vlaanderen vervullen een ondersteunende en coachende
rol ten aanzien van de topsporters, de federaties en vormings- en onderwijsinstellingen.
Sport Vlaanderen werkt hiervoor nauw samen met VDAB. Verder onderhouden we ook
nauwe contacten met de onderwijssector, o.a. ter voorbereiding van digitale ondersteuning
en leervormen, in het bijzonder in de topsportscholen.
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Een werkgroep van experten buigt zich over de ontwikkeling van een monitoringtool. De
monitoringtool, die in de eerste plaats bedoeld is als zelfevaluatie-instrument voor de
topsportfederaties, screent de topsportwerking en legt zowel de sterkten als de
verbeterpunten bloot in één of meerdere domeinen. Daarnaast kan de monitoringtool ook
gebruikt worden als screeningsinstrument door de Vlaamse overheid. In het verleden
werd immers vastgesteld dat Sport Vlaanderen en de Taskforce Topsport onvoldoende
sturend konden optreden, wanneer het maximale rendement van een topsportstructuur
of -werking niet werd gerealiseerd.
De inspanningen worden maximaal verdergezet om Vlaamse topsporters (inclusief Gtopsporters) in te zetten als inspiratiebron om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot
sporten en bewegen en om Vlaanderen op een positieve manier uit te dragen. We hebben
hierbij ook aandacht voor de impact die topsporters kunnen hebben op de sportparticipatie
van kansengroepen. De uitstraling van de Vlaamse overheid bij de Vlaamse bevolking, en
van Vlaanderen als regio in de wereld, wordt eveneens gepromoot via een gerichte
communicatiestrategie.

4.2 BUDGETTAIR KADER VOOR HET BEGROTINGSJAAR
UITGAVENARTIKELEN
HG0-1HFD2QA-LO LONEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID
HG0-1HFD2QA-WT WERKING EN TOELAGEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID
Globaal bedragen de middelen voor het ISE topsport 26.028 keuro VAK en VEK bij BO2022,
dit is een toename met 101 keuro VAK en VEK t.o.v. BA2021 ingevolge de herverdeling
van de indexprovisie.

5. ISE 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.
5.1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
SD 11: We dragen constructief bij aan en wegen op het Europees en
internationaal sportbeleid
Op het niveau van de Raad van Europa streven we naar een ratificatie en verdere
implementatie van de zgn. Macolin-verdrag (verdrag tegen match-fixing). Na zes jaar
onderhandelen hebben de betrokken actoren (Raad van Europa – EPAS, de Europese
Commissie en de EU lidstaten) een oplossing gevonden om het veto van Malta om te buigen
naar een akkoord waardoor de EU lidstaten unaniem kunnen overgaan tot een ratificatie
van deze conventie. Dit biedt een concrete kapstok voor het verder uitbouwen van het
platform matchfixing waarin oa. Sport Vlaanderen, VSF en verschillende sportfederaties
vertegenwoordigd zijn.
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De Vertegenwoordiging van België in de EPAS Governing Board kan in 2022 mogelijkheden
bieden met als doel de beleidsprioriteiten, opportuniteiten tot samenwerking,
subsidiëringskansen en aanbevelingen met impact op sport van nabij op te volgen en
hierop in te spelen.
Op het niveau van de Europese Unie zullen we via de aanwezigheid in de Permanente
Vertegenwoordiging van België bij de EU en de Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij
de EU onze antennefunctie verder opnemen om wetgeving en/of EU aanbevelingen met
impact op sport tijdig te detecteren en hierop in te spelen via bv. publieke consultaties.
Voorbeelden hiervan zijn REACH regelgeving met impact op kunstgrasvelden,
microplastics, visserij en schietsport, staatssteun regelgeving met impact op subsidiëring
van private actoren, …
We zullen EU subsidiekansen, zowel binnen het Erasmus+Sport programma als binnen
andere programma’s, maximaal promoten en het gebruik hiervan stimuleren. Enkele
voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Europese Week van de Sport, BeActive Awards,
Structuurfondsen, EFRO middelen, …
We zullen wegen op het EU beleid met als doel dit zo relevant mogelijk te maken voor het
intern Vlaams sportbeleid. Dit door thema’s naar voor te schuiven die voor Vlaanderen
relevant zijn en waar het EU beleid kan dienen als katalysator voor onderzoek, ontwikkeling
en samenwerkingen met andere EU lidstaten.
Binnen de Raad van de EU, de Europese Commissie en het Europees Parlement willen we
als echte sportregio een prominentere rol opnemen in de aanloop naar het Belgische
voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024. Hiervoor willen we ons engagement
richting de EU instellingen stelselmatig opbouwen om een gedragen en succesvol
voorzitterschap in 2024 te kunnen neerzetten.
In 2022 zal er een opstart zijn van de voorbereidingen voor het Belgisch voorzitterschap
van de Raad van de EU via intra Vlaams en intra Belgisch overleg. Dit is een oefening die
afstemming vraagt met de andere gemeenschappen bevoegd voor sport, maar ook met
andere Vlaamse departementen.
Via bilaterale samenwerkingen met andere EU lidstaten gaan we op zoek naar uitwisseling
van goede praktijken (op vlak van infrastructuur, innovatie, subsidiebeleid, …) ter
versterking van het Vlaamse sportbeleid. Daarnaast hebben we ook aandacht voor
internationale ledenorganisaties in de sport zoals Europese en internationale
sportfederaties, het Europees Olympisch Comité (EOC), ENGSO, ISCA, Sport and
Citizenship, … om samenwerkingskansen te creëren. Zo kunnen we ook makkelijker
internationale sprekers aantrekken op congressen en bijscholingen, zoals bijvoorbeeld op
het Sportinnovatiecongres.
Op het internationale niveau onderhouden we nauwe banden met intergouvernementele
organisaties met impact op sport zoals de WHO, UNESCO en het WADA.

5.2 BUDGETTAIR KADER VOOR HET BEGROTINGSJAAR
UITGAVENARTIKELEN
HG0-1HFD2RA-WT WERKING EN TOELAGEN – INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL
SPORTBELEID – INTERNATIONAAL SPORTBELEID
De middelen op het ISE Internationaal sportbeleid bedragen 91 keuro bij BO2022 en blijven
constant t.o.v. BA2021.
De middelen worden aangewend 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.
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6. ISE ANTI-DOPING
Dit inhoudelijk structuurelement omvat alle doelstellingen, processen en acties die
bijdragen aan het realiseren van een dopingvrij Vlaanderen.
Om dat te realiseren zetten we blijvend in op een efficiënt, klantvriendelijk en WADAconform antidopingbeleid. We hebben daarbij zowel aandacht voor een repressief als een
preventief beleid.

6.1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
SD 12: We zetten blijvend in op een efficiënt klantvriendelijk en Wada-conform
antidopingbeleid
Cruciaal is de implementatie van de nieuwe WADA-code 2021 en het in lijn blijven met de
internationale conventies tegen doping in de sport van de Raad van Europa en de UNESCO.
Een nieuw Vlaams decreet en uitvoeringsbesluit betreffende de preventie en bestrijding in
de sport is dus om internationale redenen noodzakelijk en biedt tevens de mogelijkheid tot
optimalisering van het wetgevend kader met de andere gemeenschappen (wijzigingen
samenwerkingsakkoord inzake dopingbestrijding). Het legistiek proces verliep, gezien de
enorme complexiteit met enige vertraging en is, najaar 2021, nog volop aan de gang. Het
nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen en het nieuw Vlaams
antidopingdecreet werden goedgekeurd in juni 2021. Het bijhorende besluit van de
Vlaamse Regering kent zijn rechtsgang teneinde de ultieme deadline van 01/01/2022 te
halen.
Voor het repressieve antidopingbeleid zal blijvend voorzien worden in de verzoening van
de internationale richtlijnen en de Vlaamse doelstellingen met de nadruk op de controle
van de elitesporters en dit zowel in- als buiten competitie. Hiervoor volstaat het huidige
budget.
NADO Vlaanderen bouwt daarnaast een sterk preventief beleid uit, zowel naar de
elitesporter als naar de breedtesporter in overeenstemming met de nieuwe internationale
standaard voor educatie. Dit zal gebeuren binnen de budgettaire mogelijkheden zonder de
doelstellingen inzake repressief beleid te bedreigen.
NADO Vlaanderen blijft als operationeel onafhankelijke entiteit functioneren rond
antidoping en moderniseert en versterkt zijn interne werking verder in samenwerking met
andere diensten en actoren. De ontwikkeling van een nieuwe website alsook een centraal
opvolgingssysteem en -databank zijn opgestart en reeds deels afgewerkt binnen de
beschikbare IT-budgetten.

6.2 BUDGETTAIR KADER VOOR HET BEGROTINGSJAAR
UITGAVENARTIKELEN
HG0-1HFD2S-WT WERKING EN TOELAGEN – ANTI-DOPING – DOPINGBESTRIJDING IN
DE SPORT
Op dit ISE wordt in 2022 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 antidopingregelgeving (50 keuro)
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VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER
BELEIDSVELD
Niet van toepassing voor sport

VIII. LIJST MET AFKORTINGEN
BIIND
BOIC
EU
EK
GES
ICES
IOC
ISE
NADO
MOEV
VR
VSF
VTS
WADA
WK

Beleidsnetwerk inclusie in en door sport
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Europese Unie
Europese kampioenschappen
Gezond en ethisch sporten
Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport
Internationaal Olympisch Comité
Inhoudelijk structuurelement
Nationale antidopingorganisatie
Stichting Vlaamse Schoolsport
Virtual Reality
Vlaamse Sportfederatie
Vlaamse Trainersschool
World Anti-Doping Agency
Wereldkampioenschappen

33

IX. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
DECREETSAANPASSINGEN
Aanpassing decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van
de georganiseerde sportsector
Omschrijving
Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sport betekende een belangrijke wijziging in de methodiek waarmee de
subsidies aan erkende en gesubsidieerde sportfederaties werden toegekend. Het doel van
dit decreet was de sportfederaties tegen 2020 performanter, krachtdadiger en efficiënter
te maken en de kwaliteit in de sportclubs verder te verbeteren en anderzijds de effectiviteit
en de efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen te verhogen. De aanpassingen die uit
de evaluatie van het decreet blijken (Vlaams Regeerakkoord en SD 4 Beleidsnota Sport)
betreffen hoofdzakelijk enkele aanpassingen betreffende de subsidiëring van
sportfederaties.
Timing
Indiening in het parlement: begin 2022
Aanpassing decreet 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren
en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector
Omschrijving
Het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de
tewerkstelling in de sportsector, en specifiek het hoofdstuk rond de erkenning en
subsidiëring van een organisatie voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van
sportbegeleiders en sportondersteuners, dateert van 2013. Omdat de regelgeving niet
meer voldoende aansluit bij de realiteit en de huidige beleidsvisies, dringt een wijziging
zich op.
Timing
Indiening in het parlement: einde 2022

DECREETSEVALUATIES
Evaluatie van het decreet van 20 december 2013 Gezond en Ethisch Sporten
Omschrijving
Bij het begin van de vorige legislatuur stond de implementatie van het Gezond en Ethisch
Sporten decreet van 20 december 2013 voorop. We evalueren dit decreet tijdens deze
legislatuur om het gezond en ethisch sporten beleid verder te versterken (zie Vlaams
Regeerakkoord en SD 9 Beleidsnota Sport), rekening houdende met de beleidscycli van de
via dit decreet gesubsidieerde organisaties.
Timing
2022: afwerken evaluatie
herwerking regelgeving

decreet,

conclusies/aanbevelingen,

eventuele

opstart
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