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INLEIDING DOOR DE MINISTER
2020 was een ongewoon jaar. De coronacrisis kende op sportend Vlaanderen een
nooit geziene impact, de hele sportsector is stilgevallen en heeft alle geledingen
van de sport getroffen. Topsportcompetities zoals de Olympische Spelen,
evenementen voor een breed publiek, sportklassen, sportkampen, maar ook de
wekelijkse zwembeurt, de trainingen bij de lokale sportclub, tennispartijtjes, alles
werd afgelast of uitgesteld. Alle sportaccommodaties sloten noodgedwongen hun
deuren. Na de eerste lockdown kwamen in de zomermaanden de trainingen en
wedstrijden weer op gang, weliswaar volgens de op dat moment geldende
protocollen en zonder publiek. Vanaf oktober ging alles weer op slot. De schade
voor de sector was aanzienlijk.
Tegelijk wisten heel wat mensen creatieve oplossingen te vinden om in beweging
te blijven. En dat konden we alleen maar toejuichen. Want voldoende sporten en
bewegen is voor onze gezondheid wellicht de allerbelangrijkste vorm van
preventie. Gezond en sportief zijn, is een belangrijke troef: het maakt ons fysiek
én mentaal een stuk weerbaarder tegen nieuwe ziektes zoals Covid-19. We
stimuleerden dat met de campagne #blijfsporten.
Hoewel 2020 een moeilijk jaar was, heeft Sport Vlaanderen haar begroting relatief
goed kunnen uitvoeren. Heel wat activiteiten en cursusorganisaties werden
afgelast. De daarvoor voorziene kredieten werden o.a. geïnvesteerd in
digitalisering zoals de ontwikkeling van een duurzaam e-learning platform, een
digitaal sportkamp en het aanbieden van online lessen en bijscholingen, maar ook
voor het financieren van onvoorziene kosten ingevolge corona.
De coronacrisis had ook een negatieve impact op de bouw en renovatie van
sportinfrastructuur: werven werden stilgelegd en liepen vertraging op. Alle lopende
dossiers die we in het kader van het decreet bovenlokale en topsportinfrastructuur
financieren, gaven we daarom uitstel om hun project op te leveren.
De coronacrisis schudde het Vlaamse verenigingsleven danig door elkaar en heeft
de sportsector in het bijzonder keihard geraakt. Lokale sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen hebben veel inkomsten gemist en hadden ondertussen
doorlopende uitgaven. Het gaat in veel gevallen om verenigingen die steunen op
vrijwilligers en weinig financiële marge hebben.
De Vlaamse Regering trok 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen, die door de coronacrisis inkomsten gemist hebben en
doorlopende kosten hadden. Die extra middelen werden verdeeld via de steden en
gemeenten. Sport Vlaanderen kreeg 10 miljoen euro extra middelen toegekend om
de sportsector te ondersteunen. Deze middelen werden onder meer gebruikt ter
ondersteuning van sportfederaties die hun verlies hiermee deels konden
compenseren en boden de sportsector hiermee de nodige steun bij hun
basiswerking of bij de heropstart van hun sportactiviteiten. Maar ook de structurele
beleidspartners zoals Gezondsporten Vlaanderen en Sportwerk Vlaanderen
ontvingen financiële ondersteuning.
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SAMENVATTING
TOTAAL – SPORT, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

141.000

163.637

2e BA-JR

0

0

0

173.598

174.772

BU

0

0

0

174.772

174.772

PROGRAMMA HF – SPORT
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

141.000

163.637

2e BA-JR

0

0

0

173.598

174.772

BU

0

0

0

174.772

174.772
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BELEIDSVELD SPORT
Het beleidsveld sport bestaat uit zes verschillende ISE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Uitgaven per ISE

(in duizend euro)
2de BA

ISE

2de BA-JR

BU

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

Sport voor allen

105.943

107.915

117.28
0

119.25
2

114.476

113.275

Infrastructuur

26.917

43.470

21.917

43.470

24.507

31.015

759

920

786

947

713

765

24.629

24.669

24.735

24.775

24.685

23.776

91

91

91

91

54

77

1.058

1.058

1.058

1.058

983

910

Gezond en
sporten

ethisch

Topsport
Internationaal
regionaal beleid
Anti-doping

en

Sport Vlaanderen is de enige entiteit die instaat voor deze zes ISE en ontvangt
hiervoor, naast eigen ontvangsten, drie toelagen. Twee hiervan (HB0-1HFD2NY-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.
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1. SPORT VOOR ALLEN
1.1. Budgettair kader
SPORT VOOR ALLEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO

LO

BU

2e BA

BU

2e BA

BU

ESR-ont- 0
vangsten
OW

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Niet van toepassing

SPORT VOOR ALLEN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

ESR-uit0
gaven WT,
LO, PR
Toe-lagen
IS

139.992

VEK
2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

173.764

162.629

173.764

173.764

0

0

0

172.590

Overige
0
LE,
PA,
andere

0

0

Tot.
incl. 139.992
Over-flow

172.590

173.764 162.629

173.764

173.764

Over-flow

5.051

5.051

6.225

6.029

167.539

168.713 156.404

167.539

167.735

5.051

Tot. excl. 134.941
Over-flow

6.225
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE Sport voor Allen ontvangt Sport Vlaanderen vanuit de Vlaamse
Overheid
via begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS en begrotingsartikel HB01HFD5NY-IS een toelage. Bij BA2020 bedroeg deze toelage 134.941 keuro VAK en
156.404 keuro VEK incl. overflow.
In de definitieve begroting 2020 bedroeg de toelage voor het ISE Sport voor Allen
146.076 keuro VAK en 167.539 keuro VEK incl. overflow. Dit betekent een
verhoging met 11.135 keuro VAK en VEK ingevolge volgende aanpassingen:





Een herverdeling van 10.000 keuro vanuit de corona provisie CB01CBG2AB-PR naar begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS voor het toekennen
van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar
aanleiding van de COVID-19 pandemie
Een herverdeling van 1.125 keuro vanuit de indexprovisie CB0-1CBG2ABPR naar begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS;
Een herverdeling van 10 keuro vanuit de provisie PH0-1PKA2PA-PR naar
begrotingsartikel HB0-1HFD2NY-IS in het kader van het Actieplan Mobiliteit
waarin wordt bepaald dat bij vervanging van een voertuig met een lage ecoscore door een zero-emissievoertuig het klimaatfonds 5.000 euro bijdraagt.

Aangezien rechtspersonen ook een VAK begroting indienen, zijn er vanaf 2020
geen vastleggingsmachtigingen (afdeling 5) meer. Deze kredieten zijn dan ook
opgenomen in de begroting van de rechtspersonen. In de gestemde begroting van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werden deze kredieten opgenomen
als gesplitst krediet waarbij het vastleggingskrediet soms afwijkt van het
vereffeningskrediet. Systeemtechnisch dient het vastleggingskrediet echter
gelijkgesteld te worden aan het vereffeningskrediet, omdat er geen vereffening
zonder vastlegging voor minstens hetzelfde bedrag kan uitgevoerd worden. Dit
heeft tot gevolg dat het gestemd vastleggingskrediet afwijkt.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen ontvangstenartikelen.
Uitgavenartikelen
HB0-1HFD2NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud
Dit begrotingsartikel omvat de werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen en de
middelen voor subsidies.
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(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK
2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave
117.281
incl. Overflow

128.416

129.590

118.455

129.590

129.590

Overflow

5.051

5.051

6.225

6.225

6.029

123.365

124.539

112.230

123.365

123.561

5.051

Totaal
112.230
excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie de inhoudelijk toelichting bij Sport Vlaanderen (1.1.2).

HB0-1HFD5NY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud
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.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK
2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave
22.711
incl. Overflow

44.174

44.174

44.174

44.174

44.174

Overflow

0

0

0

0

0

44.174

44.174

44.174

44.174

44.174

0

Totaal
22.711
excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie de inhoudelijke toelichting bij Sport Vlaanderen (1.1.2).
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1.1.2. SPORT VLAANDEREN
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 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.

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
Sport Vlaanderen 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.
De geraamde inkomsten op dit begrotingsartikel bedragen in 2020 12.880 keuro.
Ingevolge corona werden heel wat activiteiten in de centra van Sport Vlaanderen
en cursusoganisaties afgelast. Uiteindelijke bedroegen de werkelijke ontvangsten
9.115 keuro, een minderontvangst van 3.765 keuro of 29%.
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Uitgavenartikel
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 –
ONDERWIJS
-

-

HOGER

In de definitieve begroting 2020 bedroeg het krediet voor het ISE Sport
voor Allen 119.252 keuro VEK, t.o.v. 2de begrotingsaanpassing BA was dit
een toename met 11.337 keuro:+10.000 keuro ingevolge een herverdeling
vanuit de coronaprovisie;
+1.019 keuro ingevolge een herverdeling vanuit de indexprovisie;
+254 keuro uit terugvorderingen van in 2019 uitbetaalde voorschotten op
subsidies;
+81 keuro uit een cofinanciering met Adeps voor een onderzoeksopdracht;
+10 keuro ingevolge een herverdeling het kader van het actieplan
mobiliteit;
-27 keuro ingevolge een interne herschikking naar het ISE Ethisch Sporten.

De loon en werkingskredieten van Sport Vlaanderen worden ingeschreven op het
begrotingsartikel
HG0-1HFD2NA-LO
EN
HG0-1HFD2NA-WT.
Naast
de
werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen omvat het begrotingsartikel ook de
werkingsmiddelen van de centra, sportpromotie en de Vlaamse Trainersschool.
In 2020 bedroegen de definitieve loonkredieten van Sport Vlaanderen 41.896
keuro. T.o.v. de begrotingsaanpassing was dit een vermindering met 291 keuro:
-

-

een verhoging met 629 keuro ingevolge de herverdeling van de
indexprovisie;
een vermindering met 100 keuro. Wegens corona en het vele thuiswerk
daalden de kosten voor het woon-werkverkeer omdat abonnementen
niet werden verlengd. Daarom werd éénmalig 100 keuro overgezet naar
de werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen en besteed aan
ergonomische hulpmiddelen voor thuiswerk;
Een vermindering met 820 keuro van de kredieten voor
lesgeverscontracten. Ingevolge corona werden heel wat activiteiten en
cursusorganisaties afgelast waardoor minder lesgevers moesten ingezet
worden in de centra en voor de Vlaamse Trainersschool. De kredieten
werden aangewend om e-learning platform te realiseren, voor het
financieren van onvoorziene kosten ingevolge corona en voor het
aanbieden van online lessen in het kader van blijf sporten activiteiten.

Het ISE Sport voor Allen omvat ook middelen voor de structurele ondersteuning
via decreten en initiatieven in samenwerking met of via de ondersteuning van
sportactoren.
Vanuit de coronaprovisie werd 10.000 keuro herverdeeld naar Sport Vlaanderen
en ingeschreven op uitgavenartikel HG0-1HFD2NA-WT. Deze middelen werden
aangewend voor het toekennen van steun aan de sportsector in het kader van het
noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. In onderstaande
tabel wordt verduidelijkt aan wie de subsidies werden toegekend. Het saldo van
1.358 keuro betreft een subsidie voor het project Sportkompas dat in 2021
uitbetaald zal worden. De subsidies voor het project werden door de VR
goedgekeurd op 18 december 2020 en het project wordt opgestart in 2021.
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BUDGET

UITVOERING

Saldo VEK

Vlaamse sportfederatie vzw

1.146

1.146

0

Evenementen

869

869

0

Structurele beleidspartners

650

650

0

Sportfederaties en OSV

5.977

5.977

0

Sportwerk Vlaanderen

863

0,00

863

Sportamundi

495

0,00

495

10.000

8.642

1.358

Het ISE Sport voor Allen omvat eveneens de werkingsmiddelen van de centra en
het onderhoud van de centra. In de definitieve begroting 2020 bedroeg dit krediet
8.274 keuro. Omdat veel activiteiten werden geannuleerd en cursusorganisaties
niet konden doorgaan ingevolge corona is hierop een saldo van 965 keuro.
De kredieten voor subsidies voor de organisatie van evenementen worden ook
ingeschreven op het ISE Sport voor Allen. Omdat ingevolge corona heel wat
evenementen werden afgelast en niet alle vastgelegde subsidies werden uitbetaald
was hierop een saldo van 812 keuro.
De kredieten voor het experimenteel sportbeleid bedroegen in 2020 1.050 keuro
VAK en 960 keuro VEK. Het saldo na uitvoering bedraagt hier 519 keuro. Omwille
van corona werd het project ‘ongebonden sporter’, waarvoor een krediet van 700
keuro was voorzien, on hold gezet. De bedoeling was een buffer te voorzien indien
besparingen n.a.v. corona zouden opgelegd worden of om minder – ontvangsten
te kunnen compenseren. Uiteindelijk werd in oktober 2020 groen licht gegeven om
nieuwe initiatieven in het kader van het experimenteel sportbeleid op te starten.
Deze werden vastgelegd in december 2020 en kunnen pas vanaf 2021 worden
uitbetaald volgens de voortgang van het project.
2. ANTI-DOPING
2.1. Budgettair kader
ANTI-DOPING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO

LO

BU

2e BA

BU

2e BA

BU

ESR-ont- 0
vangsten
OW

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP,
andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting: Niet van toepassing.
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ANTI-DOPING, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

ESR-uit0
gaven WT,
LO, PR
Toe-lagen
IS

1.008

VEK
2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

Overige
0
LE,
PA,
andere

0

0

0

0

0

Tot.
incl. 1.008
Over-flow

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

Over-flow

0

0

0

0

0

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

0

Tot. excl. 1.008
Over-flow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor het ISE anti-doping ontvangt Sport Vlaanderen een toelage van 1.008 keuro
VAK en VEK.
Voor de toelichting bij de uitvoering wordt verwezen naar de toelichting bij Sport
Vlaanderen (2.1.2).

2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen ontvangstenartikelen.
Uitgavenartikelen
HB0-1HFD2SY-IS – AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN
Korte inhoud
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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(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK
2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave
1.008
incl. Overflow

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

Overflow

0

0

0

0

0

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

0

Totaal
1.008
excl.
Over-flow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Zie de inhoudelijke toelichting bij Sport Vlaanderen (2.1.2).

2.1.2. SPORT VLAANDEREN
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
WADA-conform antidopingbeleid. We hebben daarbij zowel aandacht voor een
repressief als een preventief beleid.
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2SA-WT
WERKING
EN
DOPINGBESTRIJDING IN DE SPORT

TOELAGEN

–

ANTI-DOPING

–

In 2020 werd op dit inhoudelijk structuurelement een krediet van 1.058
keuro voorzien, het saldo na uitvoering bedraagt 148 keuro VEK. Er zijn aldus
nauwelijks afwijkingen ten opzichte van het gestemde krediet.

3. INFRASTRUCTUUR
3.1. Budgettair kader
3.1.1. SPORT VLAANDEREN
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
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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.
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
Op begrotingsartikel HG0-1HFD5OA-WT werd in 2020 globaal 37.533 keuro VAK
en 20.162 keuro VEK voorzien voor investeringen in de centra van Sport
Vlaanderen, middelen voor de investeringsbijdragen in het kader van het decreet
op
de
bovenlokale
en
topsportinfrastructuur,
middelen
voor
de
schoolsportinfrastructuur en PPS middelen. Daarnaast werd op begrotingsartikel
HG0-1HFD5OW-PO 5.000 keuro VEK uit de FFEU middelen voorzien als
investeringsbijdrage aan de vzw Sportcomplex Heusden Zolder voor de bouw van
de wielerpiste.
Omwille van corona hebben heel wat werven stilgelegen en vertraging opgelopen.
Alle lopende dossiers m.b.t. subsidies in het kader van het decreet bovenlokale en
topsportinfrastructuur hebben omwille van corona 1 jaar uitstel gekregen om hun
project op te leveren.
Bijgevolg bedraagt het saldo op het begrotingsartikel HG0-1HFD5OA-WT
miljoen euro VEK.

12,5

VEK

UITVOERING

ANALYSE

%
AFWIJKING to
v BUDGET

9.072

6.296

2.776

31%

4.300

4.276

24

1%

17.651

10.444

7.207

41%

- Investeringsbijdrage vzw
Sportcomplex Heusden
Zolder

5.000

5.000

0

0

- Schoolsportinfrastructuur
experimenteel sportbeleid

6.510

4.060

2.450

38%

- Infrastructuur centra Sport
Vlaanderen
- Lokale besturen ivm decreet
betreffende inhaalbeweging
in de sportinfrastructuur
dmv alternatieve
financiering pps en andere
alternatieve
financieringsprojecten
- Investeringsbijdrage
uitvoering globaal
sportinfrastructuurplan
vlaanderen voor
bovenlokale
sportinfrastructuur
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4. GEZOND EN ETHISCH SPORTEN
4.1. Budgettair kader
4.1.1. SPORT VLAANDEREN
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.
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2PA-WT WERKING EN TOELAGEN – GEZOND EN ETHISCH SPORTEN –
SPORTERS IN VLAANDEREN STIMULEREN EN RESPONSABILISEREN TOT GEZOND
EN ETHISCH SPORTEN
In 2020 werd op dit inhoudelijk structuurelement een krediet
947 keuro voorzien, het saldo na uitvoering bedraag 182 keuro VEK.

van

In 2020 zou overgestapt worden naar een digitale tool voor het terugbetalen van
de sportmedische keuringen. De digitale tool kende enkele kinderziektes en zal
uiteindelijk pas in 2021 volledig operationeel zijn, waardoor aanvragen en
terugbetalingen nog manueel dienden verwerkt te worden en er een vertraging
was in de terugbetaling van de sportmedische keuringen.

5. TOPSPORT
5.1. Budgettair kader
5.1.1. SPORT VLAANDEREN
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.
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2QA-LO LONEN – TOPSPORT - TOPSPORTBELEID
HG0-1HFD2QA-WT WERKING EN TOELAGEN – TOPSPORT – TOPSPORTBELEID
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In de begroting 2020 werd voor topsport een globaal krediet voorzien van 24.775
keuro, na uitvoering is hierop een saldo van 999 keuro. Een belangrijk onderdeel
van het topsportkrediet wordt toegekend aan topsportfederaties voor de
financiering en subsidiëring van omkadering- en programmakosten van olympische
programma’s. Omwille van het Covid-19 virus werden in 2020 heel wat
binnenlandse en buitenlandse stages en internationale wedstrijden (de Olympische
Spelen te Tokyo incluis) geannuleerd waardoor de toegekende financieringen en
subsidies niet integraal konden afgerekend worden door de topsportfederaties.

6. INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL SPORTBELEID
6.1. Budgettair kader
6.1.1. SPORT VLAANDEREN
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.
Uitgavenartikelen
HG0-1HFD2RA-WT
WERKING
EN
TOELAGEN
–
INTERNATIONAAL
INTERREGIONAAL SPORTBELEID – INTERNATIONAAL SPORTBELEID

EN

In 2020 werd een krediet voorzien van 91 keuro VEK, na uitvoering bedroeg het
saldo 14 keuro omdat omwille van corona de meeste internationale zendingen
werden afgelast. Verder stond ook een uitwisselingsprogramma met Denemarken
in de planning, die finaal werd geannuleerd ten gevolge van de
coronamaatregelen.
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LIJST MET AFKORTINGEN
AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals
opgenomen in de jaarrekening
BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

PA

Participaties (ESR-aggregaat)

PR

Provisies (ESR-aggregaat)

TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
DECREETSAANPASSINGEN
Aanpassing Antidopingdecreet van 25 mei 2012
Omschrijving
Door de aanpassing van de Wereld Anti Doping Code en bijhorende internationale
standaarden van het WADA, is een wijziging van het Antidopingdecreet en
bijhorende uitvoeringsbesluiten noodzakelijk om blijvend in regel te zijn met de
internationale regels. NADO Vlaanderen moet immers 'compliant' blijven met de
internationale Code en de bijhorende internationale standaarden.
Timing
- Gestart in 2020
- 13/11/2020: tweede principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet
door de Vlaamse Regering
- eind mei 2021: geplande indiening in Vlaams Parlement
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie + decretale
instemming
Omschrijving
Door de aanpassing van de Wereldantidopingcode en bijhorende internationale
standaarden van het WADA, is een wijziging van het huidige samenwerkingsakkoord noodzakelijk. Deze wijzigingen worden via instemmingsdecreet
geformaliseerd.
Timing
- Gestart in 2020
- Eind mei 2021: geplande indiening in Vlaams Parlement
Aanpassing decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur en het
bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende
de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en
topsportinfrastructuur
Omschrijving
1. Een bijkomend indienmoment voor subsidieaanvragen bovenlokale
sportinfrastructuur wordt voorzien. Er wordt gegarandeerd dat per subsidieronde
minstens het minimale begrotingskrediet voor de subsidiëring van bovenlokale
sportinfrastructuur voorzien in het decreet (artikel 3, vierde lid van het decreet
van 5 mei 2007), kan worden verdeeld. Op die manier hebben initiatiefnemers de
mogelijkheid om op (maximaal) twee momenten per jaar een subsidieaanvraag
in te dienen.
2. Op basis van de ervaringen uit de reeds georganiseerde projectoproepen en op
basis van een evaluatie door een expertengroep, werden een aantal wijzigingen
aan het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur en het
bijhorende uitvoeringsbesluit aangebracht. Het betreffen geen nieuwe
beleidsmaatregelen, maar een verfijning van een aantal criteria die in het decreet
van 5 mei 2017 geformuleerd zijn.
Timing
1. Programmadecreet van 26 juni 2020 bij de aanpassing van de begroting 2020
2. Decreet van 18 december 2020 tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15
van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
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27/11/2020: eerste principiële goedkeuring voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16
juni 2017
Aanpassing van het decreet 8 november 2013 houdende het stimuleren,
het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de
sportsector
Omschrijving
Er werd beslist om te voorzien in een uitdovingsregeling van de subsidiëring aan
initiatieven in de sportsector, als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 8
november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van
de tewerkstelling in de sportsector. In 2012 werden de DAC-projecten door de
Vlaamse Regering geregulariseerd. Sinds 30 juni 2012 worden er geen nieuwe
DAC-werknemers meer aangeworven en zijn de loonsubsidies voor werknemers in
een gewezen DAC-statuut uitdovend. Tien sportorganisaties (initiatieven in de
sportsector) ontvingen loonsubsidies voor de overgebleven ex-DAC-werknemers
(14,7 VTE in totaal). De subsidies aan de organisaties (initiatieven in de
sportsector) enerzijds en van de toekenning van deze middelen aan de organisatie
voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en
sportondersteuners vanaf uitdiensttreding anderzijds (artikel 8, tweede lid, 3°, van
het decreet), worden versneld afgebouwd.
Timing
Programmadecreet van 26 juni 2020 bij de aanpassing van de begroting 2020
DECREETSEVALUATIES
Evaluatie van het 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.
Het is aanwezen om na een eerste olympiade (4 jaar) dit nieuwe decreet te
evalueren.
Timing
2020: opstart evaluatie decreet
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, rekening houdende met de beleidscycli van de via dit decreet
gesubsidieerde organisaties.
Timing
2020: opstart evaluatie decreet
Evaluatie van het decreet 8 november 2013 houdende het stimuleren,
het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de
sportsector
Omschrijving
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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
2020: opstart evaluatie decreet
BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
Niet van toepassing
BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
Niet van toepassing
BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
Niet van toepassing
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