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Inleiding 
 

1. De Vlaamse Brede Heroverweging werd door Sport Vlaanderen als een zeer zinvolle oefening 
opgevat en als een grondige beleidsevaluatie met een langetermijnperspectief ter harte genomen, 
m.a.w., niet louter als een besparingsoefening. Sport Vlaanderen heeft daarom zonder enige a-
priori keuze alle programma’s van haar uitgavenbegroting integraal in de oefening opgenomen, 
geclusterd in 25 coherente gehelen.  
 
Elk van de gegroepeerde uitgavenprogramma’s werd aan de minimale opgelegde vragenlijst 
onderworpen. De antwoorden werden grondig onderbouwd vanuit expertise (experience base) 
en/of eigen data en/of bestaande onderzoeksresultaten (evidence base). Dit resulteert in 25 
fiches, thematisch gegroepeerd per afdeling (lijst in bijlage 1). 
 
Apparaatskredieten maken a-priori geen voorwerp uit van de Vlaamse Brede Heroverweging. 
Personeelskredieten zijn bv. reeds geruime tijd het voorwerp van opgelegde besparingstargets 
inzake koppen en middelen. Bij Sport Vlaanderen als “Doe-Agentschap” is de scheidinglijn tussen 
apparaatskredieten en beleidskredieten niet steeds even afgelijnd, in het bijzonder wat betreft 
ICT-beleid/uitgaven. Daarom nemen we in deze beleidsevaluatie Sport toch alle uitgavenposten, 
zowel beleidskredieten als apparaatskredieten, bij Sport Vlaanderen integraal op. ICT-beleid is 
dermate beleidsmatig relevant en functioneel verweven, dat deze bijdrage een volwaardige plaats 
behoudt in dit eindrapport. De bijdragen inzake HR, financiën, facilitair beleid en communicatie (in 
grijze tekst), zijn opgenomen ter informatie en/of context, voor de volledigheid en i.f.v. mogelijke 
kruisreferenties.  
 
Gezien het extreem korte tijdsbestek, werd t.b.v. deze eindrapportering geen beroep gedaan op 
nieuwe onderzoeksopdrachten (externe spending reviews) i.k.v. de raamovereenkomst Vlaamse 
Brede Heroverweging.  
 
2. Sport Vlaanderen is verder gegaan dan de minimumvereisten van de opgelegde oefening. 
We formuleren voorstellen wat betreft efficiëntiewinst die verder gaan dan een loutere besparing, 
door synergie te zoeken met andere beleidsdomeinen en beleidssuggesties te doen die afgestemd 
moeten worden met het federale of Europese niveau. Sport Vlaanderen wenst de mogelijke 
consequenties van deze beleidsevaluatie ruimer te zien dan een bepaald besparingspercentage. 
Voor elk van de fiches wordt daarom aangegeven of deze uitgaven in aanmerking kunnen komen, 
al dan niet na een bijkomende spending review, voor:  

1. Zuivere besparing met geen of beperkt negatief maatschappelijk effect. 

2. Interne verschuiving binnen Sport Vlaanderen, bv. bij verkoop van eigen sportcentra de 
middelen overdragen naar de overblijvende centra om de beleidsoptie “evolueren tot centers of 
excellence” mogelijk te maken. 

3. Politiek akkoord op Vlaams niveau, waar we optimalisatie en efficiëntieverhoging zien door 
synergie of verschuivingen tussen beleidsdomeinen/entiteiten. 
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4. Politieke onderhandelingen met het federale en/of Europese niveau, wanneer de materie 
politieke onderhandelingen vergt om middelen te behouden of te verhogen. 

5. Een vraag naar extra middelen. 

6. Vrijstelling van besparing. 

Elk van de fiches, en dus de integrale uitgavenbegroting van Sport Vlaanderen, wordt in het 
eindrapport opgenomen. In de conclusie per fiche wordt 1 van de 6 bovenstaande opties gekozen 
en geduid, eventueel aangevuld met de wenselijkheid van een spending review. 

3. Dit rapport wil in eerste instantie een beleidsevaluatie zijn, een inhoudelijke en gefundeerde 
theoretische oefening, los van mogelijke toekomstige begrotingsaanpassingen Sport (in plus of in 
min). 
4. Sport Vlaanderen staat niet achter nieuwe besparingen in het Vlaamse sport- en 
beweegbeleid en ziet een besparing in geen geval als een algemene conclusie in lijn met deze 
beleidsevaluatie. Dit rapport kan hoegenaamd niet als een eenzijdig besparingsvoorstel namens 
Sport Vlaanderen worden geïnterpreteerd. Vlaanderen is immers niet gebaat bij besparingen op 
haar sport- en beweegbeleid. Een besparing op sport- en beweegbeleid impliceert immers direct 
een besparing op welzijn. Sport en bewegen worden algemeen erkend als wellicht de belangrijkste 
en goedkoopste hefbomen voor een populatiebreed preventief welzijnsbeleid. Het zwaarst 
getroffen segment van de bevolking door Covid-19, wereldwijd en dus ook in Vlaanderen, blijkt de 
populatie te zijn die kampt met overgewicht en ondermaatse fitheid, gedragsmatig sterk 
gerelateerd aan een te sedentaire levensstijl, beweegarmoede, ongezonde voeding, roken, … 
m.a.w. precies de doelgroep van het Vlaams sport- en beweegbeleid, in het volledig spectrum van 
het ontwikkelen van een gezonde fysiek actieve levensstijl tot competitiesport en topsport. 
 
5. De Vlaamse budgetten voor het sport- en beweegbeleid zijn historisch klein en laten geen 
marge meer voor gezonde snoei. Het aandeel sport op de Vlaamse begroting ligt immers net 
onder de 0,4%. Indien Vlaanderen op kruissnelheid 1,2 miljard euro zou moeten bijdragen tot de 
Corona-besparingen, zou dit verhoudingsgewijs overeenkomen met 4,68 mio euro voor Sport 
Vlaanderen (2,85% van haar uitgavenbegroting). Deze besparingen zouden komen bovenop de 
recurrente besparingen op het eigen apparaat en recente besparingen op de beleidskredieten (bv. 
recurrente besparing van 4,5% op subsidies voor de georganiseerde sportsector vanaf 2020). Sport 
Vlaanderen is bovendien sinds jaren gevat in een oefening/proces van verzelfstandiging en 
uitbesteding, bv. wat betreft de rationalisatie van de eigen centra en een concrete afslanking die 
op stapel staat. 
 

6.       De aanpak door Sport Vlaanderen kwam (logischerwijs) tussentijds ter sprake tijdens 
overlegmomenten met het kabinet Sport. Zoals uitdrukkelijk gevraagd door de opdrachtgever, 
werd het inhoudelijk resultaat van de oefening evenwel niet politiek afgestemd en zijn het rapport 
en de conclusies dus ook niet politiek gedragen. 

De uiteindelijke keuze voor één van bovenstaande opties (zie punt 4) is een politieke keuze. Het 
eindrapport kan een goed uitgangspunt zijn tot een voorbereidend inhoudelijk overleg tussen 
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kabinet en administratie over noodzakelijke beleidskeuzes en daaraan gekoppelde 
begrotingsaanpassingen.  

De fiches werden gedeeld met -en toegelicht op- het managementcomité van Sport Vlaanderen. 
Het eindrapport en zijn conclusies zijn dus gedragen door het managementcomité van Sport 
Vlaanderen.  

Vanzelfsprekend (door de aard van de opdracht en de krappe timing) werd deze oefening op geen 
enkel moment met de sector/het ecosysteem Sport voorbereid of afgetoetst. Op dit essentiële 
niveau claimt dit rapport dus geen draagvlak. 
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Aanpak bij Sport Vlaanderen 
 

De inhoudelijke bijdrage voor de fiches werd op niveau van de afdelingen en diensten aangereikt 
door volgende auteurs: 

 Subsidiëring Sophie Cools en Geertrui Schiltz 
Sportinfrastructuur  Diederik Van Briel en Stijn Boons 
Topsport Tom Coeckelberghs en Filip Verherstraeten 
Sportpromotie Jo Haentjens, Ken Nys en Frank Bulcaen 
Sportkaderopleiding Hans Ponnet 
HR, Financiën, Facilitair beleid Jan Vandenabeele 
Algemene afdeling Fries Verledens (ICT) en Tanja Vanhoecke (Communicatie) 
KICS Brecht De Vos 
NADO Marc Van der Beken 

Een interne werkgroep Vlaamse Brede Heroverweging – Sport werd opgericht: 

 Philippe Paquay administrateur-generaal Sport Vlaanderen voorzitter 
Paul De Knop* ere-rector VUB en gewezen KC Sport extern expert Sport 
Daniël Ketels ere-inspecteur-generaal van Financiën extern expert financiën en begroting 
Paul Rowe* algemeen directeur Sport Vlaanderen coördinatie en redactie 
Jan Vandenabeele* afdelingshoofd HR, financiën en facilitair beleid expert horizontale aangelegenheden 
 

 * maakten deel uit van de projectgroep Vlaamse Brede Heroverweging van het beleidsdomein CJSM 

De fiches werden in 3 fasen opgesteld (oplijsting elementen, uitgeschreven draft en eindversie), 
waarbij tussentijds steeds teruggekoppeld werd tussen de auteurs en de interne werkgroep 

De interne werkgroep bereidde steeds de vergaderingen voor van de projectgroep Vlaamse Brede 
Heroverweging van het beleidsdomein CJSM 
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Methodologie en opbouw van het eind(deel)rapport Sport 
 

In dit rapport hebben we getracht kort bij de essentie te blijven door een pragmatische aanpak. De 
volledige uitgavenbegroting van Sport Vlaanderen (BO2021) werd op basis van de onderliggende 
interne structuurelementen, strategische en operationele doelstellingen en acties van het 
ondernemingsplan van Sport Vlaanderen in 25 blokken ingedeeld (zie ook bijlage 1), die coherente 
gehelen vormen voor een beleidsevaluatie.  

 

Voor elk van deze 25 blokken werd een fiche opgemaakt waarin antwoord werd gegeven op de 
opgelegde minimale set van 7 vragen 

 

Elke fiche sluit als conclusie af met een keuze voor één of meerdere van de 6 opties (inleiding, 
punt 4) waarvoor deze uitgaven in aanmerking kunnen komen.
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Fiche 1. Subsidiëring Structurele Beleidspartners 

Afdeling Subsidiëring 

32.708 keuro 
 
Verwijzingen in de tekst, zie referentielijst na fiche 5 (A = Kennisplatform, B = Digitaal platform sportfederaties, C = rapporten, studies, …) 

 
Betreft programma’s uitgavenbegroting: 

Decreet georganiseerde sportsector (DGS): sportfederaties + organisaties voor sportieve 
vrijetijdsbesteding (OSV’s) + de Vlaamse Sportfederatie (VSF) + het Risicovechtsportplatform (RVSP) + G-
Sport Vlaanderen – 1HF 481 

Decreet tewerkstelling (DTW): Sportwerk Vlaanderen - 1HF417  

Decreet sport in Hoger onderwijs (DSHO): Studentensport Vlaanderen (STSV) + sport in de 5 Vlaamse 
associaties – 1HF 483 en 1HF416  

 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
 
Algemeen kan gesteld worden dat dankzij de subsidiëring van enkele structurele beleidspartners, die zich 
specialiseren in een deel van de sportsector, de sportsector globaal ondersteund wordt. De cijfers 
hieronder, zijn opgedeeld per “decreet”, maar aangezien er sprake is van een zekere wisselwerking kunnen 
de cijfers in principe toegeschreven worden aan de globaliteit van dit blok. 
 
Sporten in sportclubverband biedt een grotere garantie tot duurzame sportbeoefening in kwaliteitsvolle 
omstandigheden (levenslang sporten/bewegen). Zo is wetenschappelijk aangetoond (C4a) dat 
sportbeoefening op jonge leeftijd, een grotere garantie geeft op sportbeoefening op latere leeftijd. En is er 
aangetoond (C4b) dat sporten in een socio-culturele vereniging, leidt tot het langer volhouden van de 
sportbeoefening. Het belang van sporten (in een sportclub) is tijdens de Corona-epidemie extra naar boven 
gekomen (mentaal welzijn, sociaal weefsel, fysieke gezondheid, …). Maar ook zonder Corona is 
sport(club)participatie belangrijk in relatie tot fysieke gezondheid (obesitas, daling fitheid jeugd, …), 
integratie, sociale cohesie, …. Daarom zet het Vlaams sportbeleid in op (blijvende) activatie van de 
Vlamingen in een sportclub, met een specifieke focus op kinderen/jongeren.   
 
Decreet georganiseerde sportsector: sportfederaties en OSV’s 
 
Gezien de sportclub/sportfederatiesector niet zelfvoorzienend is (zie vraag 7), is de ondersteuning i.f.v. de 
maatschappelijke meerwaarde noodzakelijk. Een positief effect van de subsidie is duidelijk merkbaar op 
basis van een aantal output/outcome-cijfers t.e.m. 2019 (de cijfers van 2020 geven een vertekend beeld 
omwille van de corona-impact). 
 
Inzake outcome kunnen we o.a. vermelden dat in alle Vlaamse sportclubs op weekbasis zo’n 186.000 uren 
aan sportbeoefening worden besteed (C1). Het aantal sportclubleden dat in 2019 wekelijks sport in een of 
meerdere sportclubs aangesloten bij een gesubsidieerde sportfederatie, bedraagt 1.254.917 unieke 
personen (200.000 van hen zijn bij meerdere sportfederaties aangesloten). Als we naar de evolutie 2014-
2019 kijken, zijn er 114.763 meer unieke aansluitingen bij een Vlaamse sportclub (+9%) (van 1.139.154 naar 
1.254.917). Anderzijds steeg het budget (basissubsidies, projectsubsidies/beleidsfocussen) van 2014 tot 

https://www.vlaamsesportfederatie.be/
https://www.vechtsportplatform.be/
https://www.gsportvlaanderen.be/
https://www.gsportvlaanderen.be/
https://sportwerk.be/
https://www.studentensportvlaanderen.be/
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2019 met slechts 7%, (deze stijging dekt nauwelijks de indexering), met een besparing van  -4,5% vanaf 
2020. 
 
Sport Vlaanderen beschikt ook over heel wat outputcijfers. We focussen ons hier op die cijfers die (deels) 
beïnvloed worden door de decretale subsidievoorwaarden en -parameters.  
In 2021 zijn er 51 gesubsidieerde sportfederaties. Ondanks het feit dat er onder impuls van een nieuw 
decreet een verplichte rationalisatie inzake sportfederaties plaats vond, wat resulteerde in 11 fusie-
federaties, zijn er sinds 2016 5 nieuwe gesubsidieerde sportfederaties.  
Ook het aantal sportclubs aangesloten bij deze sportfederaties (2019: 13.500) steeg met 5% tussen 2014-
2019 (+ 689 sportclubs) (A).  
Ter ondersteuning van deze 13.500 sportclubs (goed voor samen 300.000 vrijwilligers en 10.000 bezoldigde 
sportclubmedewerkers) (C1) werden 470 VTE personeelsleden  binnen de gesubsidieerde sportfederaties 
tewerkgesteld in 2019. Dit is vrij stabiel gebleven sinds 2017 (463 VTE)  (B5).  
 
Het decreet zet specifiek in op de verhoging van de kwaliteit van sportfederatie en haar sportclubs o.a. 
inzake kwaliteit trainers, goed bestuur en ethisch sporten. 
Zo is er een duidelijk aantoonbare link tussen de aandacht voor (registratie) van gekwalificeerde 
clubtrainers en stijging in onze cijfers, sinds 2017. De kwalificatiegraad stijgt van 40 naar 58% tussen 2014 
en 2019 wat zich weerspiegelt in 71.022 actieve trainers in Vlaamse sportclubs.(A4+A5) 
Ook inzake goed bestuur betekent het decreet een duidelijke stimulans. T.o.v. 2017 is de globale score 
“goed bestuur” van de sportfederaties gestegen (2019 t.o.v. 2017) met 22%, tot 80% waarbij er ook voor de 
deelaspecten een mooie score wordt behaald: transparantie = 89% (+23%), democratie= 77% (+20%) en 
interne controle en verantwoording = 75% (+23%) (B6). 
In 2018 werd gestart met een decretaal doelstellingenkader grensoverschrijdend gedrag in sportfederaties: 
sportfederaties moesten werk maken van 6 voorwaarden (API, preventie/sensibilisering, 
handelingsprotocol, gedragscodes, ethische commissie, tuchtsysteem). Veel sportfederaties startten van 
nul op dit vlak. Drie jaar later (begin 2021) voldoen àlle gesubsidieerde sportfederaties aan deze 
voorwaarden. Op vlak van integriteit zijn binnen de sportsector structureel grote stappen vooruitgezet. 
 
Er zijn ook negatieve neveneffecten van de algemene werkingssubsidie. 
 
Op 5 jaar tijd zijn er 5 nieuwe gesubsidieerde sportfederaties bijgekomen (bokssport, motorsport, Vlaamse 
schaatsunie, VGPF en Cricket Vlaanderen). Het is positief dat ook deze unisportfederaties zich aansluiten bij 
het Vlaamse beleid, maar dit zorgt financieel voor “meer eters van een kleiner wordende pot” (zowel qua 
basissubsidies als qua beleidsfocussen), m.a.w., dus voor lagere subsidies voor de reeds gesubsidieerde 
sportfederaties. Concreet: de nieuwe sportfederaties leggen samen beslag op een budget van 837.743 euro 
(3,2% van totaalbudget basissubsidies + projectsubsidies via beleidsfocussen). 
 
Het decreet leidt ook tot “gesubsidieerde concurrentie” tussen uni- en multi-sportfederaties (recreatieve 
clubsporter en niet-georganiseerde sporter) (kan deels als positief gezien worden), o.a. wegens te weinig 
differentiatie in de kerntaken van beide types sportfederaties. 
Ook is er is geen beperking op het aantal gesubsidieerde multi-sportfederaties en de (grote) meerwaarde 
van (de subsidiëring van) enkele van de 7 gesubsidieerde multi-sportfederaties kan in vraag gesteld 
worden. 
 
Het effect van de subsidies beleidsfocussen (sportkampen, laagdrempelig sporten, innovatie en jeugdsport) 
is aantoonbaar enerzijds via de outcome-effecten door beleidsfocus-projecten vervat in algemene cijfers 
hierboven. Specifiek voor de sportkampen stelden we in 2019 7.239 deelnemers aan de 
internaatsportkampen van de sportfederaties vast, waarvan 307 deelnemers uit kansengroepen. 
 
Daarnaast is de vraag naar de hefboom via tijdelijke projectsubsidies en de zin voor 
ondernemerschap/nieuwe projecten (laagdrempelig sporten, innovatie en jeugdsport) duidelijk 
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aantoonbaar via de stijging in aangevraagde budgetten (2021 t.o.v. 2017) en het tekort in relatie tot het 
beschikbaar krediet. Voor 2017 was er een tekort van 1,5 miljoen euro m.a.w. er werd 28% meer budget 
aangevraagd (5.391.452 euro) dan beschikbaar (3.900.000 euro). Voor 2021 was dit verschil reeds 
opgelopen tot 2,5 miljoen euro, nml. 37% meer aangevraagd (6.678.043 euro) dan beschikbaar (4.202.000 
euro). (B8) 
 
Decreet georganiseerde sportsector: beleidspartners 
 
Door de subsidiëring van structurele beleidspartners (VSF, RVSP, G-sport) kunnen zij op hun beurt bijdragen 
tot de kwalitatieve ontwikkeling van de sportfederaties/sportclubs/sportsector waardoor deze kunnen 
groeien en meer opgewassen zijn tegen de toekomstige uitdagingen. Enkele van de bovenstaande 
outputcijfers zijn (rechtstreeks of onrechtstreeks) gelinkt aan de ondersteuning/realisaties van deze 
partners. 
 
De Vlaamse Sportfederatie zet via het gesubsidieerde Dynamo Project o.a. in op de kwalitatieve 
inhoudelijke ondersteuning van de sportclubbesturen. Dit is noodzakelijk om de clubbesturen te 
professionaliseren aangezien het steeds moeilijker wordt om nog vrijwilligers te vinden en om blijvend mee 
te zijn met de rechten en plichten van een sportclub (wetgeving) en van haar bestuurders. 2740 unieke 
sportclubs namen in 2020 een dienst af bij Dynamo Project (in 2019, pre Corona, waren dat nog 3.300 
unieke sportclubs). De ondersteuning van de Vlaamse Sportfederatie is ook gericht op 
federatiemedewerkers, waarbij jaarlijks via bijscholingen, producten en maatbegeleiding alle 
gesubsidieerde sportfederaties en zo'n 230 sportfederatiemedewerkers ondersteund worden. 
 
Het Risicovechtsportplatform draagt bij tot ‘gezond en ethisch verantwoord sporten binnen de wereld van 
de vechtsporten’.  
Als outcome noteren we in 2019 65.652 geregistreerde vechtsporters in Vlaanderen (+29% sinds 2014) 
waarvan 16.731 geregistreerde risicovechtsporters (+55% sinds 2014). Deze cijfers kennen een sterke 
evolutie: zowel omdat de sportbeoefening in de lift zit, als omdat de registratie beter loopt (wat inzake 
(risico)vechtsporten een cruciale meerwaarde is, bv. in functie van medisch verantwoord sporten en waar 
het Risicovechtsportplatform dan ook sterk op inzet). 
 
Het aantal G-sporters in sportclubs aangesloten bij gesubsidieerde sportfederaties, is met 34% gestegen 
tussen 2014 en 2019. In 2019 registreerden we 8.554 sporters met een beperking bij sportclubs van 
gesubsidieerde sportfederaties (zowel G-sportfederatie als via het inclusief beleid binnen “reguliere” 
sportfederaties) (A5f+A8).  De ondersteuning door Sport Vlaanderen en werking van enerzijds de G-
sportfederatie Parantee-Psylos en anderzijds G-sport Vlaanderen de recentste jaren zal daar niet vreemd 
aan zijn.  
De bijzondere noodzakelijke aandacht voor G-sport binnen Sport Vlaanderen blijft behouden. Een 
hertekening van het landschap drong zich echter op. De subsidiëring van G-Sport Vlaanderen als G-
sportplatform wordt stopgezet, in die zin dat een rationalisatie wordt gerealiseerd vanaf 1 januari 2022 en 
de G-sportfederatie de taken van het G-sportplatform toegewezen krijgt zodat we in plaats van twee nog 
één organisatie subsidiëren (in uitvoering van de beleidsnota sport, decreetswijziging is opgestart in maart 
2021 en fusiegesprekken tussen beide organisaties zijn, onder begeleiding van een consultant gefinancierd 
door Sport Vlaanderen, lopende). 
 
Decreet tewerkstelling in de sport: Sportwerk Vlaanderen 
 
De kwalitatieve sportbegeleiding in sportclubs staat onder druk, enerzijds door een tekort aan vrijwilligers, 
anderzijds door een te lage capaciteit (of bereidheid, zowel als organisatie of (ouder van) participant) om 
gekwalificeerde trainers te vergoeden voor hun prestaties. De ondersteuning van Sportwerk Vlaanderen 
biedt voor beide zaken gedeeltelijk een oplossing door het aanbieden van gekwalificeerde lesgevers tegen 
een “betaalbaar” tarief met een lage administratieve last. Na analyse (2020) bleek dat Sportwerk 1) 

http://www.dynamoproject.be/
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financieel een te grote focus legde op ondersteuning van de tewerkstelling bij lokale overheden, en een te 
lage focus op de ondersteuning van de tewerkstelling bij sportclubs,  en 2) te weinig inzette op de 
autonomie-ondersteuning van de sportorganisaties, door a) een te grote focus op de eigen tewerkstelling 
(bij/via Sportwerk Vlaanderen, 83% van de subsidie) in plaats van het optreden als kennis- en 
ondersteuningscentrum voor sportorganisaties die zelf officieel willen tewerkstellen en door b) te lang 
dezelfde organisaties aan sterk gesubsidieerde tarieven te ondersteunen zonder autonomieversterkende 
toekomstvisie. Deze twee aspecten werden aangepakt in 2020 en zullen in 2021 resulteren in een 
vernieuwde regelgeving. 
 
Volgende cijfers concretiseren de realisaties van het decreet tewerkstelling: 
Sportwerk bood 194.000 uren sportbegeleiding aan in 2019 (2020 daling door Corona) waarvan enerzijds 
101.000 uren binnen de pijler “overheden” (opdrachtgevers: 114 lokale sportdiensten en 178 andere lokale 
diensten (al dan niet uit dezelfde gemeente: bvb. Jeugddienst, OCMW, …, + ook provincies en Sport 
Vlaanderen zelf) en anderzijds 86.000 uren binnen de pijler “sportclubs” – (opdrachtgevers: 303 van de 
27.000 Vlaamse sportclubs). Deze 86.000 uren op ca. 6 miljoen uren sport op jaarbasis vertegenwoordigen 
1,1 à 1,4 % van het aanbod via sportclubs (C8). 
De recentste jaren kende de organisatie een stijging in aantal aangeboden uren én in vraag, maar moest ze 
om financiële redenen een plafond vastleggen waardoor er geen significante stijging in het aantal 
aangeboden uren gerealiseerd werd. Het financieel model van de organisatie werd dan ook hertekend (zie 
verder). 
 
Decreet sport in het hoger onderwijs: 
 
Het sportaanbod voor de studenten is tweeledig:  
Enerzijds een aanbod binnen de 5 Vlaamse associaties waarbij elke associatie samen met haar 
partnerinstellingen inzet op sportactivatie bij generatiestudenten, partner-overschrijdende competitieve en 
recreatieve sportinitiatieven voorziet, associatie-overschrijdende competitieve en recreatieve 
sportinitiatieven voorziet en aandacht heeft voor doelgroepen.  
Anderzijds is er een aanbod vanuit de overkoepelende studentensportorganisatie (Studentensport 
Vlaanderen) met associatie-overschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan 
internationale studentensportinitiatieven. 
De regelgeving inzake studentensport is gericht op een potentiële groep van meer dan 240.000 studenten. 
Deze cijfers (van de totale studentenpopulatie in Vlaanderen) worden aangeleverd door het Agentschap 
Hoger Onderwijs.  
Het belang (de “why”) van de ondersteuning van enkele structurele partners (Studentensport Vlaanderen 
en de associaties) in functie van studentensport is duidelijk zichtbaar op basis van een aantal gegevens. Zo 
zijn de sportclubparticipatiecijfers voor jongeren tussen 15 en 25 jaar niet zo goed (zie participatie- en 
drop-outcijfers leeftijd 15-25j (A3b en A2c). Daarom is het belangrijk om (naast initiatieven in functie van 
sportclubparticipatie) die jongeren ook op andere manieren te bereiken, dus bv. via het inzetten op 
studentensport. 
De uitval bij studenten, kan deels worden opgevangen door sport aan te bieden “dicht bij” de studenten 
(zowel qua locatie als qua leefwereld). Daarnaast kan sport ook “als middel” bijdragen tot de verruiming 
van het sociaal netwerk, gezondheid tijdens studentenjaren, …  
Qua effect van de ondersteuning (output) beschikken we over volgende cijfers: 
Via de overkoepelende activiteiten van Studentensport Vlaanderen waren er in 2019-2020 88 ploegen 
actief in 9 ploegsporten. 635 Vlaamse studenten waren actief in 20 Belgische competities, waarvan 16 
kampioenschappen in individuele sporten en 4 in ploegsporten. 9 van de 20 kampioenschappen werden 
georganiseerd door Studentensport Vlaanderen (C9). 
Elke associatie heeft haar eigenheid en een eigen beleid. De grotere partners zoals de Associaties Leuven 
en Gent hebben een digitaal systeem en hebben beter zicht op de deelnamecijfers, maar voor de kleinere 
partners is het moeilijker om een overzicht te krijgen. Sommige associaties werken met het systeem van 
een sportkaart of sportabonnement. Er wordt ook samengewerkt met externe partners en dus doorstroom. 
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Op basis van een aantal gegevens uit de rapporteringen kunnen we gericht ramen dat zo’n 25% van de 
studentenpopulatie beschikt over één of andere vorm van sportkaart, -pas of –abonnement (C9). 
 
Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen wordt 
gekeken)? 
 
Decreet georganiseerde sportsector: sportfederaties en OSV’s 
 
De licht stijgende sportclubparticipatiecijfers in de Vlaamse sportclubs zijn niet vanzelfsprekend. In 
Nederland zien we dalende sportclubparticipatiecijfers (C2a). 
In alle ons omliggende landen is er een significante overheidssteun aan sportfederaties (C3). In de meeste 
landen gebeurt dat via rechtstreekse overheidssteun vanuit de landelijke overheid. In bepaalde landen 
gebeurt dat via onrechtstreekse steun (bv. omdat er vanuit de overheidsgereguleerde nationale loterij-
middelen geïnvesteerd wordt in sportfederaties, of bv. in Nederland waar de steun vanuit de overheid via 
de koepelorganisatie NOC-NSF aan de sportbonden wordt toegekend). 
 
Vergelijking met Nederland: 
In Nederland bedraagt de jaarlijkse ondersteuning sportbonden (breedtesport) ongeveer 43 miljoen euro 
voor 17 miljoen Nederlanders en 4,3 miljoen unieke aangesloten leden bij clubs van sportbonden. Dit komt 
neer op 10 eur/aangesloten lid in een sportclub. 
Het bedrag van de ondersteuning voor de sportbonden op vlak van breedtesport nam de afgelopen jaren 
toe, sinds 2011 jaarlijks gemiddeld met 2,1%. (C2b en C2c).  
In Vlaanderen bedraagt de jaarlijkse ondersteuning sportbonden (breedtesport) ongeveer 26 miljoen euro 
voor 6,5 miljoen inwoners en 1,25 miljoen unieke aangesloten leden bij clubs van gesubsidieerde 
sportfederaties. Dit komt neer op 20,08 eur/aangesloten lid in een sportclub. 
 
Een puur lineaire vergelijking qua landelijke overheidssteun gaat echter niet op, omdat er in Nederland ook 
nog een substantieel hoge/hogere investering in programma’s van sportbonden komt vanuit andere 
(“lagere”) overheden en vanuit de private sector.    
 
Concluderend kunnen we stellen dat: 

- Een substantiële overheidsfinanciering aan sportbonden ook in de ons omringende landen een 
principieel vaststaand gegeven is (zowel wat betreft basissubsidies als projectsubsidies). 

- Een puur lineaire vergelijking qua grootte van de landelijke overheidssteun niet opgaat. 
 
Decreet tewerkstelling in de sport: Sportwerk Vlaanderen 
 
De systematiek van Sportwerk Vlaanderen is uniek in Vlaanderen. Ze ontstond door een initiatief van de 
provincies om de tewerkstelling in de sport (kwalitatief en kwantitatief) te verhogen en sportfuncties te 
clusteren tot volwaardige functies/jobs. Andere landen kennen andere (stimulerings)mechanismen of 
contexten voor tewerkstelling in de sportsector (bv. hogere betalingsbereidheid klanten/leden, verplichte 
aanstelling gediplomeerden, minder beroep op vrijwilligers, significant grotere sportclubs met meer 
middelen…). Om die reden kan de systematiek van Sportwerk Vlaanderen in Vlaanderen als een 
meerwaarde/hefboom gezien worden (weliswaar in geval van/gezien de gewijzigde focus, die men in 2020 
verplicht moest doorvoeren, zie verder). 
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Decreet sport in het hoger onderwijs:  
 
De ondersteuning van de studentensport vanuit de overheid is niet uniek in Europa. Een benchmark met 
Nederland toont ons dat de Universitaire Sportcentra vroeger rechtstreekse funding kregen via het 
Ministerie van Sport, maar dat deze funding voor de sportwerking nu is geïncorporeerd in een bredere 
ondersteuning via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nationale 
studentensportfederatie/-organisatie ontvangt geen subsidies van de overheid, maar wordt rechtstreeks 
vanuit de universiteiten gefinancierd.  
In Portugal zien we een gelijkaardig verhaal. Daar wordt ook de nationale universitaire sportfederatie 
(vergelijkbaar met Studentensport Vlaanderen) gesubsidieerd via het Ministerie van Sport.  
In Wallonië is er ondersteuning vanuit de overheid voor sport voor de overkoepelende 
studentensportorganisatie ASEUS, maar niet ten behoeve van de associaties/instellingen hoger onderwijs.   
 
Concluderend kunnen we stellen dat andere Europese landen studentensport financieel ondersteunen, 
maar de systematiek/begunstigden variabel zijn (en deels gelinkt zijn aan de financieringssystematiek 
binnen het beleidsdomein onderwijs). 
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Decreet georganiseerde sportsector: sportfederaties en OSV’s 
 
Neen en omwille van verschillende redenen: 
Sportfederaties zijn ledenverenigingen, met aansluiting bij internationale sportfederaties. Hier kan een 
overheid niet in de plaats treden. Dit is inhoudelijk én financieel (gezien de geleverde cofinanciering door 
sportfederaties) ook niet wenselijk. De overheid legt wel bepaalde accenten via de regelgeving: focus op 
bovenlokale ondersteuning van kwalitatieve werking van een gesubsidieerde sportfederatie op 
sporttechnisch, bestuurlijk, administratief en (ethisch) vlak met positieve, innovatieve meerwaarde naar de 
sportclubs. 
De kwaliteitsbewaking en coördinatie over de inhoud van de trainersopleidingen is een terechte 
bevoegdheid van de overheid, (zie blokken sportkaderopleiding), gezien dit als een soort “shared service” 
kan gezien worden i.f.v. financiële en inhoudelijke efficiëntiewinst en bewaking van de kwaliteit in relatie 
tot professionalisering van de sector: via decreet stimulering werken met gekwalificeerde trainers 
(=subsidieparameter) en kwantiteit/optimalisatie van de opleidingen (=rol van sportfederaties in VTS). 
Rol van sport als doel of als middel leidt meer en meer tot (positieve) samenwerking met andere 
bevoegdheden in win-winsituatie (vb. volksgezondheid, naschoolse opvang, welzijn sociaaleconomisch, …) 
maar met behoud van eigenheid. 
 
Inzake OSV’s stellen we wel de anomalie vast tussen enerzijds de subsidiëring van de koepelstructuren als 
‘sportieve vrijetijdsbesteding’ maar anderzijds worden de onderliggende organisaties erkend als 
‘sportfederatie’. 
Deze discrepantie in afbakening ondergraaft een duidelijke beleidsvisie inzake het begrip ‘sportfederatie’ 
naar het sportveld toe (vb. gemeentelijke subsidiereglementen kijken vaak naar de erkende 
sportfederaties). 
 
Decreet georganiseerde sportsector: beleidspartners 
 
Door structurele beleidspartners (VSF, RVSP, Sportwerk, …) te ondersteunen geef je als overheid bepaalde 
sturing uit handen (bv. je bepaalt niet alle inhoudelijke accenten). Echter: deze methodiek biedt heel wat 
voordelen, bijvoorbeeld omdat je kan werken met gedragenheid binnen een ledenvereniging, specialisaties 
realiseert, cofinanciering kan opzetten, … 
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Decreet tewerkstelling in de sport: Sportwerk Vlaanderen 
 
Sportwerk Vlaanderen kan als private rechtspersoon (met andere tewerkstellingsmogelijkheden) beter 
functioneren dan wanneer de overheid dit zou opnemen. 
De keuze om een structurele beleidspartner rond de kwalitatieve tewerkstelling te subsidiëren en dit niet 
over te laten aan de private/commerciële sector (uitzendbureaus) ligt fundamenteel in het gegeven dat we 
enerzijds kwaliteit willen stimuleren (niet altijd lucratief) en dat anderzijds willen doen bij een sector waar 
de betalingsbereidheid (bij de organisatie en de “klant”) niet altijd hoog is. De sportsector 
(amateursportclubs) is voor de commerciële sector geen lucratieve markt. Er is 1 commerciële speler op de 
markt (Amitabha) die zich ook op tewerkstelling in de sport werpt, maar de focus op kwaliteit van 
tewerkstelling (en al zeker bij sportclubs) blijkt voor die partijen te weinig lucratief om daar effectief op in 
te zetten. 
 
Decreet sport in het hoger onderwijs: 
 
Investeren in de studentendoelgroep gebeurt het best “dichtbij” de studenten (dus via de associaties en de 
overkoepelende organisatie).  
De huidige bevoegdheidsverdeling is in goede balans. Het decreet op de studentensport werd in 2017 
bijgestuurd, dit in overleg met de partners. De associaties zijn vertegenwoordigd in de algemene 
vergadering van de overkoepelende studentensportorganisatie en vanuit de koepel is gekozen om per 
beleidsperiode een net afgestudeerde LO-student aan te werven voor de uitbouw van haar werking. De 
sportraad van elke associatie moet ook minstens uit de helft studenten bestaan. Op die manier is de 
betrokkenheid bij en de affiniteit met het werkveld zeer groot. 
 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en overhead 
leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
 
Diverse initiatieven zijn lopende (dynamisch proces):  

o Een doorgedreven automatisering en optimalisatie van de administratieve processen zowel 
langs de kant van subsidietrekker als van de subsidieverstrekker 

o De ondersteuning van de sportfederaties bij het opzetten van shared services (die leiden 
tot efficiëntere back office/overhead (subsidie aan de koepelorganisatie Vlaamse 
Sportfederatie) 

o Een rationalisatie van de gesubsidieerde G-sportstructuren 
Volgende initiatieven zijn gepland: 

o Een aanpassing van de decretale regelgeving o.a. inzake parameters subsidieberekening 
(vb. beleidsfocus jeugdsport, vereenvoudiging systematiek in geval van inhoudelijke 
wijzigingen…) en -controle (subsidieerbare kosten beleidsfocussen, …) 

o De uitwisseling van (verwerkte/gevisualiseerde) data Sport Vlaanderen – Sportwerk 
Vlaanderen, Sport Vlaanderen – sportfederaties. 

 
Belangrijk is het evenwicht vinden tussen administratieve vereenvoudiging en lage planlast enerzijds en 
anderzijds het behoud van voldoende (efficiënte) informatievergaring ten aanzien van de Vlaamse overheid 
voor beleidsdoeleinden (bv. data leden, sportclubs, trainers, …). 
Echter, we moeten ook alert zijn voor de volgende valkuil: enerzijds verminderen we planlast en 
optimaliseren we processen maar anderzijds wordt er toch steeds meer (inhoudelijk) gevraagd van 
gesubsidieerde organisaties (bv. integriteitsbeleid, good governance, …). Daardoor vermindert (het gevoel 
van) de planlast niet, maar verschuift ze telkens. 
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Het decreet tewerkstelling is qua administratie een zeer licht decreet, waarbij we als overheid eigenlijk over 
te weinig outcome-cijfers beschikken. Dit decreet wordt binnenkort aangepast, waarbij er zal gewaakt 
worden over de administratieve eenvoud. Het decreet op de studentensport is in 2017 geëvalueerd en 
bijgestuurd, dit in overleg met de betrokken partners. Administratieve vereenvoudiging was daarbij een 
belangrijk aandachtspunt. De grootste vereenvoudiging doet zich voor bij de overkoepelende 
studentensportorganisatie waar de verplichtingen inzake sportgekwalificeerde personeelsleden in dienst 
hebben, is komen te vervallen. De administratieve lasten beperken zich tot een jaarlijks verslag en een 
vierjaarlijks beleidsplan. 

  
 

Vraag 5. Besparing: Hoe? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output: Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor dit blok (weinig of veel) afnemen of toenemen EN hoe 
zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 
 
Algemeen: 
 
Globaal (theoretisch gezien) zijn er twee grote effecten mogelijk: lagere participatie (in aantal sporters of 
aantal sporturen) en/of lagere kwaliteit/tevredenheid. Dit is absoluut te vermijden, gezien de reeds 
beperkte overheidsinvestering in sport gekoppeld aan de grote maatschappelijke meerwaarde van de 
georganiseerde sportsector. 
De eerlijkheid gebiedt echter om te stellen dat de praktijk het omgekeerde aantoont: stijgende 
(club)sportparticipatie ondanks dalende subsidies. De cijfers zouden dieper moeten geanalyseerd worden, 
want de grootste sportfederaties (die meer impact hebben op de totale cijfers), gingen er recent qua 
subsidies wel op vooruit..Daarnaast is er ook werk gemaakt van efficiëntiewinsten (bv. inzetten op shared 
services, …). De vraag stelt zich hoe “rekbaar” de besparingen nog zijn, want we merken dat heel wat 
sportfederaties “op hun tandvlees zitten” (financieel, qua workload/burn out/..., …). 
Specifiek bestaat het risico dat een besparing leidt tot “verarming/verschraling” van het sportlandschap, 
zijnde dat er minder geïnvesteerd wordt in de diversiteit aan (kleine) sporttakken.  
 
Indien op dit blok bespaard moet worden, dan stellen we concrete en inhoudelijke keuzes voor (in plaats 
van een kaasschaaf over de subaspecten). Een besparing op (bepaalde aspecten van) studentensport is 
voor ons meer bespreekbaar (wegens een lagere te verwachten impact) dan een besparing op de 
sportfederaties. 
 
Besparingen kunnen eventueel opgevangen worden OF het effect van de huidige investeringen kan 
versterkt worden door de sportsector te ondersteunen op andere manieren, bijvoorbeeld: 

• Federale ingrepen met impact op de sportsector, zoals: 
o Het Statuut verenigingswerk aantrekkelijker maken 
o Het systeem van verhoogde geplafonneerde belastingaftrek voor privé-partners die 

gesubsidieerde sportfederaties ondersteunen, analoog aan het tax sheltermodel in de 
cultuursector 

o Het doortrekken van de regeling op vlak van lagere loonlasten (voor een vergelijkbare 
doelgroep), die reeds bestaat voor een (zeer beperkt) deel van de sportsector 

o Het verlagen van de patronale bijdragen  
• Andere CAO’s afsluiten, waardoor ouder personeel in sportfederaties niet kan genieten van het (te) 

groot aantal vakantiedagen 
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• Eénmalige substantiële injectie om bepaalde backoffice diensten van sportfederaties te clusteren 
(bv. 3 jaar lang x miljoen euro investeren in het opzetten van een groot shared service-center voor 
(kleine) sportfederaties). 

 
Decreet georganiseerde sportsector: sportfederaties en OSV’s 
 
Wij pleiten ervoor een "no go" in te voeren op het vlak van een nieuwe besparing, en bepleiten in feite een 
verhoging van het budget, omwille van het niet meegroeien van de kredieten met de indexering, met 
nieuwe gesubsidieerde sportfederaties en met de evolutie van de scores door de sportfederaties op de 
subsidieparameters (vb. goed bestuur, gekwalificeerde trainers,..). Daarnaast bepleiten we dit ook omwille 
van de reeds relatief beperkte overheidsinvestering ten opzichte van een grote maatschappelijke 
meerwaarde van de sportclubs. 
 
Een extra kaasschaaf is mogelijk, maar is eigenlijk onverantwoord na de vorige besparingsronde, te meer 
daar er een gemiddelde vermindering per sportfederatie van 3,5% op basissubsidies werd genoteerd, door 
extra subsidiëring van 5 nieuwe sportfederaties zonder stijging van het budget en de evoluties in 
totaalbudget nauwelijks de indexering dekt. Aangezien in de ons omringende landen de 
sportclubparticipatie dalende is (exacte redenen moeilijk in te schatten) en de investering in 
sportclubparticipatie een aantoonbare impact heeft op de sportparticipatie en het fysiek, mentaal en 
sociaal welzijn, blijven er dus extra beleidsinspanningen nodig. 
 
I.p.v. de kaasschaaf, en in het geval dat een besparing alsnog niet kan worden vermeden, worden er dan 
liever bepaalde grondige keuzes gemaakt! 
 
Het verder rationaliseren op vlak van multi-sportfederaties of OSV’s is in geval van noodzakelijke 
besparingen een optie. Bij bepaalde multi-sportfederaties zou er effect zijn op de tewerkstelling, kwaliteit 
van de sportparticipatie (kwalificaties, ethisch, gezond, …) en op de dataverzameling (aantal 
sportclubleden, …), maar zou er mogelijks niet veel minder gesport worden of sport georganiseerd worden 
(bv. omdat er veel werk door vrijwilligers gebeurt, omdat sportclubs vooral aangesloten zijn omwille van 
goedkope tarieven maar ook bereid zijn iets meer te betalen of bij een andere federatie aan te sluiten, …). 
Bij andere multisportfederaties dan weer wel. 
 
Als tweede optie is er de overweging van de afschaffing van 1 of meerdere beleidsfocussen (al zijn we 
enorm voorstander van de systematiek van projectsubsidies en van het leggen van enkele (inhoudelijke) 
beleidsfocussen). 
Bv. beleidsfocus jeugdsport: jeugdsport blijft behouden als zeer belangrijke focus van het beleid (en 
mogelijks nog versterken), maar de systematiek van de beleidsfocus jeugdsport zou kunnen stopgezet 
worden en geïncorporeerd worden in de werking van sportfederaties via brede sportclubondersteuning, … 
(en x% op besparen).  
Bv. beleidsfocus sportkampen: afschaffing subsidie leidt tot hogere deelnameprijzen internaatsportkampen 
(met dus impact op de financieel zwakkeren) of minder internaatsportkampen of lagere kwaliteit (en dus 
minder (tevreden) deelnemers). Afschaffen leidt mogelijks ook tot lagere instroom. Indien een besparing 
vereist is, is dit een te overwegen piste aangezien slechts een beperkt aantal sportfederaties gebruik maakt 
van deze beleidsfocus en op de markt ook kwalitatieve internaatssportkampen worden aangeboden zonder 
(grote) overheidssteun. 
 
Bij een besparing mag de reële impact van de subsidie op de tewerkstelling in de gesubsidieerde 
sportfederaties niet onderschat worden.  
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Decreet georganiseerde sportsector: beleidspartners 
 
Bij een besparing zou de ondersteuning van sportactoren verminderen qua aantal en/of kwaliteit. 
De huidige subsidie aan de koepelorganisatie VSF zit momenteel al onder het decretale minimum (688.000 
t.o.v. 700.000 euro). Voor G-Sport Vlaanderen en Risicovechtsportplatform is er geen bedrag opgenomen in 
het decreet. 
 
Decreet tewerkstelling in de sport: Sportwerk Vlaanderen 
 
Sportwerk Vlaanderen heeft in 2020 net een besparing van 15% achter de rug. Daarenboven is er nu reeds 
een negatieve beslissing dat 700.000 euro toekomstige middelen (ex DAC) niet naar Sportwerk Vlaanderen 
zullen gaan. 
5% kan mogelijks gedragen worden binnen de werking maar dit zal leiden tot hogere tarieven (wat kan 
leiden tot hogere deelnamegelden voor sport), een lager aanbod en lagere (officiële) tewerkstelling (deze 
effecten waren zichtbaar bij de laatste besparingsronde). 
Bij 15% zullen dezelfde effecten zich (significanter) voordoen en zullen we mogelijks bepaalde opdrachten 
moeten schrappen. Dit zal, gezien onze focus op sportclubs, vooral impact hebben op de lokale overheden 
en profitgerichte organisaties. 
 
Decreet sport in het hoger onderwijs: 
 
Een extra besparing lijkt ons hier niet aan de orde door de recente decreetwijziging en de recente 
algemene besparingsronde.  
Na 10 jaar was er in 2018 een decretale budgetverhoging van 800.000 euro naar 850.000 euro voor de 
associaties maar in 2020 werd dit bedrag door de algemene besparingsronde echter dan weer 
teruggedrongen naar 812.000 euro. Er wordt op dit moment reeds een lager bedrag voorzien dan 
opgenomen in het decreet. Ook voor de koepelorganisatie werd meteen een besparing doorgevoerd op het 
voorziene krediet van 150.000 euro en werd het budget herleid naar 145.000 euro (bedrag niet opgenomen 
in het decreet). De jaarlijkse decretale indexering werd nooit toegepast omdat er dan amper krediet zou 
overblijven voor de koepelorganisatie.  
 
Een besparing leidt wellicht ook tot ofwel lagere participatiegraad (in aantal mensen en/of aantal 
sporturen) en/of lagere kwaliteit/tevredenheid.  
 
 
Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
 
Decreet georganiseerde sportsector: sportfederaties en OSV’s 
 
Een spending review kan nuttig zijn, met bijvoorbeeld aandacht voor: 

• in welke mate de subsidiëring van elk type sportfederatie een even grote maatschappelijke 
meerwaarde heeft (in aantal sporten, in diversiteit van sporten, …) 

o bv. te bekijken per sporttak, per type sport, per betalingsbereidheid voor sport, per type 
sporters (bv. kinderen vs volwassenen), per type sportfederatie (unisportfederatie vs 
multisportfederatie, …) 

• welke efficiëntiewinsten kunnen gerealiseerd worden tussen sportfederaties om (zonder 
besparingen) meer geld te kunnen inzetten op de inhoud/sport(er). 

• welke hefboom/cofinanciering/... (grootte + methodieken) wordt er gerealiseerd dankzij onze 
subsidiëring van sportfederatie … 
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Decreet georganiseerde sportsector: beleidspartners 
 
Neen, want het gaat enerzijds om beperkte budgetten en voor G-sport is er net een rationalisatie opgestart 
o.b.v. een efficiëntie-analyse. 
 
Decreet tewerkstelling in de sport: Sportwerk Vlaanderen 
 
Neen, want er is net een besparing van 15% gebeurd, waardoor zowel binnen de organisatie als door de 
overheid een analyse van de pijnpunten is gemaakt en hier (op de twee niveaus) op geremedieerd is. Cfr. 
vraag 1. 
 
Decreet sport in het hoger onderwijs: 
 
Neen, gezien het om een te klein budget gaat, zou overkill zijn. 
 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
Decreet georganiseerde sportsector: 
 
Voor het jaar 2018 werd een subsidie-afhankelijkheidspercentage (totale decretale subsidie Sport 
Vlaanderen /omzet) per sportfederatie berekend. Het gemiddelde percentage over alle sportfederaties 
heen bedraagt 50%. Het percentage varieert tussen 38% voor een grote federatie (> 30.000 leden) en 64% 
voor een kleine federatie (< 5000 leden). Er is ook een verschil tussen multisportfederaties (gemiddeld 35%) 
en unisportfederaties (gemiddeld 51%) wat te wijten is aan o.a. de relatief hoge topsportsubsidies en 
verhoudingsgewijs minder eigen inkomsten bij sommige unisportfederaties. Sommige sportfederaties 
kunnen, door de aard van de sport, de historiek of innovatievermogen qua dienstverlening, een grotere 
return on investment van bepaalde producten of dienstverlening creëren. Andere sportfederaties lenen 
zich hier minder toe. Algemeen kan wel gesteld worden dat er een gedeelde cofinanciering (overheid/privé) 
gerealiseerd wordt van 50%.  
 
Via een verdere studie zou ook het bedrag van de totale subsidie vanuit de Vlaamse overheid binnen de 
uitgaven aan de sportfederaties kunnen bepaald worden, bv. inclusief subsidies Sociale Maribel, VIA, 
subsidies andere beleidsdomeinen (al zal dit beperkt zijn), … 
 
Voor de beleidsfocussen ligt dit totaal anders en is de subsidie van Sport Vlaanderen bepalend om de 
meeste projecten doorgang te laten vinden. (op dit moment hebben we geen zicht op de andere 
financieringsbronnen en de inkomsten van de projecten binnen de beleidsfocussen). 
 
Wat de subsidie-afhankelijkheid van de Vlaamse sportclubs betreft, bedragen de subsidies 9,5% van de 
totale inkomsten. De subsidies aan clubs komen hoofdzakelijk vanuit de lokale overheden/sportdiensten en 
deels via de beleidsfocus jeugdsport. (C1) 
 
Decreet tewerkstelling in de sport: Sportwerk Vlaanderen 
 
Sportwerk Vlaanderen genereert 5,5 miljoen euro uit eigen inkomsten (gegenereerd door activiteiten die 
opgezet worden vanuit de subsidies). 4 miljoen euro komt uit subsidies via het tewerkstellingsdecreet. 
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Zie ook verwijzing in blok 1: 
Op vlak van de ondersteunde organisaties werd door Sportwerk Vlaanderen te weinig ingezet op de 
autonomie-ondersteuning van de sportorganisaties. Enerzijds door een te grote focus op de eigen 
tewerkstelling (bij/via Sportwerk Vlaanderen, 83% van de subsidie) in plaats van het optreden als kennis- en 
ondersteuningscentrum voor sportorganisaties die zelf officieel willen tewerkstellen. Anderzijds door te 
lang dezelfde organisatie aan sterk gesubsidieerde tarieven te ondersteunen zonder 
autonomieversterkende toekomstvisie. Deze twee aspecten werden aangepakt in 2020 en zullen in 2021 
resulteren in een vernieuwde regelgeving. 
 
Decreet sport in het hoger onderwijs: 
 
Aandeel subsidie in totale uitgaven sport van de associaties kan (mogelijks na extra opvraging) bekeken 
worden maar is tot op heden nog niet gebeurd. De decretale werking is ook maar een klein onderdeel van 
de totale werking van de associaties. 
 

Conclusie Fiche 1. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of een beperkt negatief maatschappelijk effect. 

Een besparing kan gerealiseerd worden via aanpassing van het decreet op de georganiseerde 
sportsector en/of door verdere rationalisatie van het landschap, voornamelijk wat betreft multi-
sportfederaties. 

Optie 4. Politieke onderhandelingen met het federale en/of Europese niveau. 

Een grondige studie van onder andere volgende elementen kan aanleiding geven tot een 
eisenpakket t.a.v. het federale niveau: een tax-shelter voor de sportsector (vergelijk gelijkaardige 
beleidskeuze inzake cultuur), lagere loonlasten, .... De situatie voetbal dient hierbij meegenomen 
te worden indien op federaal niveau beslist wordt de huidige regeling (al dan niet op een 
aangepaste manier) door te trekken: kunnen bestaande voordelen BV/RSZ veralgemeend worden 
naar de sportsector? Is er afdoende controle/garantie wat betreft investeringen van de 
toegekende voordelen in sportinfrastructuur en jeugdwerking?  
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Fiche 2. Uitdovende subsidies 

Afdeling Subsidiëring 

900 keuro 
 

Verwijzingen in de tekst, zie referentielijst na fiche 5 (A = Kennisplatform, B = Digitaal platform sportfederaties, C = rapporten, studies, …) 

 
Betreft programma’s uitgavenbegroting: 

- 1HF449: 
o in 2013 besliste minister Muyters om de toenmalige DAC-subsidies (“Derde Arbeidscircuit”) 

uit te doven, als volgt: 
 DAC’ers met verworven rechten: uitdoving subsidie op moment van 

uitdiensttreding 
 DAC’ers zonder verworven rechten: stopzetting 

o eind 2019 besliste minister Weyts om deze subsidies sneller stop te zetten en volledig te 
laten uitdoven tegen eind 2023, om deze middelen te kunnen heroriënteren. De 
uitdoofperiode loopt tot  eind 2023. De heroriëntering van de middelen is gericht op een 
duidelijke nood binnen de georganiseerde sportsector, zijnde: (de ondersteuning van) de 
professionalisering en versterking van de sportkaderopleidingen via de sportfederaties. 
 

- 1HF450 is reeds “uitgedoofd” (subsidie aan De Rand werd opgenomen in een ander 
begrotingsartikel, om technische redenen). Hier gaan we dan ook niet verder op in. 

 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
Huidige regelgeving DAC --> niet doeltreffend, achterhaalde subsidiëring, zal dan ook uitdoven. 
Nieuwe regelgeving (professionaliseren sportkaderopleidingen) --> de nieuwe invulling van dit 
begrotingsartikel betreft een systematiek die in 2015 en 2016 bestond (“financiering professionele 
directeurs sportkaderopleidingen”), maar werd door een tekort aan middelen gestopt. 
 
Kwalitatieve sportbegeleiding is één van de basispijlers van het sportbeleid. In Vlaanderen zijn wekelijks 
65.000 trainers actief. Daarvan is 42% gediplomeerd. Jaarlijks worden er gemiddeld  
5.000 trainers opgeleid.  
Het belang benadrukken van kwalitatieve* sportbegeleiding (zeker bij -18 jarigen en topsporters) is een 
open deur intrappen. We stellen vast dat de begeleiding van kinderen en topsporters vaak staat of valt met 
sterk opgeleide trainers. Sportfederaties die investeren in sterke profielen die de sportkaderopleiding voor 
hun sporttak coördineren en uitbouwen**, hebben veel sterkere resultaten  op het vlak van de 1) kwaliteit 
van de opleidingen, 2) aantrekkelijkheid van de opleidingen, en dus instroom aan cursisten en 3) actief aan 
de slag brengen/houden van gekwalificeerde trainers. 
 
*Kwalitatief = niet enkel sporttechnisch, ethisch/gezond en pedagogisch, maar ook: “motiverend coachen”, 
“funbeleving”, “aandacht voor niet sportieve zaken”, … (cfr. huidige opleidingen Vlaamse Trainersschool). 
 ** de zogenoemde “directeur sportkaderopleidingen” 
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Vanuit Sport Vlaanderen (afdeling sportkaderopleidingen (via VTS), topsport en subsidiëring) en 
sportfederaties (+ universiteiten/hogescholen) wordt al veel geïnvesteerd in de opleiding én activatie van 
gekwalificeerden in de sportclubs, maar er is nog veel groeipotentieel, op het vlak van: 

- de inhoud van de opleidingen 
- de instroom van (potentiële) clubtrainers naar de sportkaderopleidingen (en doorstroom naar een 

hoger niveau)  
- het (blijvend) activeren van gekwalificeerden in sportclubs (= de “valorisatie van de opgeleiden”) 

(en hun “life long learning”) 
- link opleidingen met topsport. 

 
Daarom bouwen we opnieuw de systematiek uit om sportfederaties financieel te ondersteunen voor 
kwalitatieve sportkaderopleidingen. Dit zal gebeuren aan de hand van een projectsubsidie (beleidsfocus), 
met volgend budget: 

- 900.000 euro vanuit uitdovende DAC-subsidies breedtesport (1HF 449) 
- 173.000 euro vanuit uitdovende DAC-subsidies topsport (1HF 498) 

--> totaalinvestering van 1.073.000 euro 
De vraag naar de (aangepaste) (her)opstart van de vroege systematiek, wordt zowel door de stuurgroep 
van de Vlaamse Trainersschool (prioriteit nummer 1 in strategische visienota 2020-2025) als door de koepel 
van de Vlaamse sportfederaties (memorandum Vlaamse Sportfederatie, 1 van de 7 prioriteiten 2019-2024) 
als prioritair aangegeven. 
 
Positief neveneffect: 

- Vlaanderen werkt vanuit een sterke combinatie tussen enerzijds “het samenwerkingsverband 
Vlaamse Trainersschool” (met centrale kwaliteitsborging als absolute sterkte) en anderzijds de 
decretale ondersteuning voor “output” op vlak van sportkaderopleidingen (= aantal nieuw 
gekwalificeerden + aantal gekwalificeerde actieve clubtrainers). De ontbrekende factor in deze is de 
ondersteuning voor de “input”, zijnde: voor het (intensieve) werk voor de opmaak, organisatie, 
verdere uitbouw, … van de (kwaliteit) van de opleidingen zelf. Er zijn verscheidene sportfederaties 
die binnen één sporttak kunnen genieten van de “output”, terwijl de input-investeringen vaak door 
één trekker/sportfederatie gebeurt (meestal, maar zeker niet altijd, is dit de unisportfederatie). 
Dit brengt onderlinge spanningen teweeg tussen unisportfederaties en multisportfederaties, 
waarbij die spanningen wegvielen toen de systematiek “financiering professionele DSKO” bestond 
(2015-2016) omdat toen de noodzakelijke en billijke ondersteuning voor de input-zijde bestond. 
Het wegvallen/niet meer bestaan van de systematiek bemoeilijkt de samenwerking tussen de uni- 
en multisportfederaties.  

 
 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen wordt 
gekeken)? 

 
Er is geen enkel land in de wereld dat de sportkaderopleidingen aanpakt zoals dit in Vlaanderen gebeurt, en 
vele landen kijken zeer positief naar hoe dit bij ons gebeurt. Heel specifiek wordt het decretale kader 
waarmee het mogelijk is kwaliteitsborging te doen en de diploma’s te valoriseren op het sportveld als een 
‘best practice’ beschouwd.  

Er is geen benchmark die vergelijkbaar is/of kan tippen aan onze systematiek omdat: 

http://www.viv-sport.be/cms/docs/bestanden/memorandum_vsf.pdf
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-  er geen gelijkaardig sterke gecentraliseerde kwaliteitsborging en organisatiesystematiek bestaat 
-  de valorisatie (= het activeren van gediplomeerden) op het terrein in andere landen totaal anders 
is 

o bv. grotere betalingsbereidheid en/of grotere sportclubs, leiden tot betere vergoeding (en 
tewerkstelling) van trainers waardoor het activeren van gediplomeerden gemakkelijker 
verloopt. 

o bv. in bepaalde landen moet (in bepaalde sporttakken) verplicht met een gediplomeerde 
lesgever gewerkt worden. 

 
Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 
 
Neen (zie fiche VTS) 
 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en overhead 
leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Regelgeving nog op te stellen. 
De lessen uit het verleden inzake de systematiek en administratieve vereenvoudiging, zullen leiden tot een 
regelgeving met zo weinig mogelijk bureaucratie en overhead. 
De systematiek van de Vlaamse Trainersschool (centrale kwaliteitsborging, centraal shared services-center 
voor de organisatie en back office-taken voor de organisatorische kant, lerend netwerk voor inhoudelijke 
uitwisseling, …) zorgt op dit moment voor een sterke reductie van de overhead-kosten. Dit moet dus 
behouden blijven en de nieuwe regelgeving linkt volledig aan dit sterk systeem. 
 
 

Vraag 5. Besparing: Hoe? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output: Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of toenemen EN 
hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
De huidige regeling is uitdovend tegen eind 2023. Dit levert vrije beleidsruimte op, die we concreet willen 
toekennen aan het decreet georganiseerde sportsector. De middelen kunnen vanaf 2024 ingezet worden in 
functie van de professionalisering van de sportkaderopleidingen van de sportfederaties. Er is een minimaal 
budget nodig van 1.050.000 euro. Er is momenteel 1.073.000 euro ter beschikking.  
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Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Neen. Niet van toepassing, subsidies zijn uitdovend tegen eind 2023 + de nieuwe besteding kan nog niet 
gereviewd worden aangezien de nieuwe regeling nog niet van toepassing is. 
 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
De subsidie-afhankelijkheid rond sportkaderopleidingen, moet bekeken worden in het ruimere financiële 
kader van de sportfederaties. Sportkaderopleidingen zijn immers één van de uitgavenposten (met een lage 
return on investment bij de Vlaamse sportfederaties). Zie dus blok 1 subsidiëring: subsidie-afhankelijkheid 
gesubsidieerde sportfederaties. 
 
Conclusie Fiche 2. 

Optie 2. Interne verschuiving binnen Sport Vlaanderen. 

(zie ook fiche 11) 

Aangezien deze werking uitdovend is, kan een interne verschuiving gebeuren van de middelen 
binnen Sport Vlaanderen, meer bepaald naar het decreet op de georganiseerde sportsector, ten 
behoeve van de professionalisering van de sportkaderopleiding.   
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Fiche 3. Subsidiëring Lokaal Sportbeleid 

Afdeling Subsidiëring 

1.016 keuro 
 

Verwijzingen in de tekst, zie referentielijst na fiche 5 (A = Kennisplatform, B = Digitaal platform sportfederaties, C = rapporten, studies, …) 

 

Betreft programma’s uitgavenbegroting: 

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) – 1HF 423 
Vzw De Rand – 1 HF 433 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) – 1HF 420 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
 
Inzake de subsidiëring van VGC en ISB moet naast de inhoudelijke doeltreffendheid (zie hieronder) ook naar 
de regelgeving zelf gekeken worden. De regelgeving (decreet lokaal sportbeleid) is grotendeels uitgehold en 
achterhaald sinds de overheveling van de subsidies voor lokaal sportbeleid naar het Gemeentefonds. Het 
decreet voorziet nog in de ondersteuning van VGC en ISB, maar dit zou beter op een andere manier 
geregeld worden (zie vraag 3). 
 
VGC 
 
De inhoudelijke sportwerking van de VGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wordt niet in vraag 
gesteld. Het nieuwe meerjarenplan 21-25 getuigt van zeer veel inzicht in de ‘lokale‘  leefwereld en 
problematieken in het BHG. 
Tussen 2014 en 2019 is in het BHG het aantal Nederlandstalige sportclubs en het aantal sporters lid van een 
van een Nederlandstalige sportclub, aangesloten bij een louter erkende of gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederatie, systematisch gestegen, respectievelijk met 31,85% en 25,65%. Inwoners van het BHG 
sporten echter ook veel buiten het BHG en omgekeerd sporten inwoners van buiten het BHG ook in het 
BHG. Het aantal sporters wonend én sportend in het BHG is gestegen met een sterke 58,27%. (A9). 
Dergelijke cijfers zijn ons inziens enkel mogelijk mede dankzij de werking en ondersteuning van de VGC. 
 
Als we de gegevens van de VGC zelf analyseren i.f.v. de subsidie voor de Vlaamse beleidsprioriteiten sport, 
dan zien we een daling van het aantal sportende leden 2016-2020 bij een door VGC gesubsidieerde 
sportclub. Ook het aantal gesubsidieerde sportclubs daalt in die periode. Deze daling is deels te wijten aan 
externe factoren en niet aan de subsidie zelf, nl. het niet aansluiten van een bepaalde voetbalclub bij de 
Vlaamse Voetbalfederatie en de verstrenging van en controle op de toepassing van het subsidiereglement. 
Stilaan ontstaan er terug referentiewaardes voor een verdere positieve evolutie. 
Ook de evolutie 2016-2020 van het aantal uren training gegeven door gekwalificeerde (jeugd)trainers in 
gesubsidieerde sportclubs vertoont een grillig verloop. 
Naast de reeds vermelde redenen heeft een grote daling bij de laagste kwalificatieklassen vermoedelijk te 
maken met de invoering van het statuut verenigingswerk (en dus een andere manier van vergoeding, geen 
vermindering van de begeleiding op het veld). 
 
Vzw De Rand 
 

https://www.sportinbrussel.be/
https://www.derand.be/
http://www.isbvzw.be/
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De subsidie is beperkt tot 3 van de 6 randgemeenten (die onder de werking van vzw De Rand vallen): 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Voor de 3 gemeenten zien we dat de parameters inzake 
sportclubs (aantal per 1000 inwoners), sporters en gekwalificeerde trainers lid van een sportclub 
aangesloten bij een gesubsidieerde of louter erkende sportfederatie ruim onder het gemiddelde voor 
Vlaanderen liggen. Er is een lichte positieve evolutie tussen 2014-2019 waar te nemen maar deze is 
gebaseerd op zeer weinig participatiecijfers zodat elke wijziging procentueel grote schommelingen 
teweegbrengt. Wel is er ook inzake het totaal aantal sportclubs en sportende leden in de Rand 
systematisch een stijging tussen 2014 en 2019 (A2 en A8). 
 
Of de subsidie van Sport Vlaanderen hier een impact op heeft? De bijdrage ligt eerder op het vlak van het 
behoud van een Nederlandstalig sportaanbod in deze specifieke gemeenten (wat op zich geen evidente 
opdracht is) gezien de lokale besturen zelf nog een sportbeleid voeren dat gericht is naar de volledige groep 
van bewoners en dus ook naar de grote(re) groep anderstaligen. 
 
Voor deze organisatie is naast de beperking tot 3 gemeenten vooral de bevoegdheidsafbakening en 
administratieve vereenvoudiging (vraag 3) te behartigen. 
 
ISB 
 
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid levert inhoudelijk een kwalitatieve bijdrage i.f.v. 
de werking van de gemeentelijke sportdiensten via vormingen, best practices, begeleidingstrajecten, 
informatie-uitwisseling en netwerking.  
 
De werking van ISB is breder dan deze opgelegd via het decreet lokaal sportbeleid. 
Zo heeft ongeveer slechts 22% (20) van de dienstverlening ‘vormingen’ in 2019 (92) betrekking op de 
decretale opdrachten. Het ISB-congres (1474 deelnames op 2 dagen) buiten beschouwing gelaten, 
resulteren deze ‘decretale’ vormingen in 271 deelnames. 
Naast vormingen is er de helpdesk via o.a. de kennisbank (21,7 bezoekers/dag) en de website (gem. 368 
bezoekers/dag), ... 
 
Ook in het kader van de evolutie naar meer ‘vrijetijdsdiensten’ houdt ISB de vinger aan de pols inzake het 
behoud van sportbeleid op lokaal niveau. De inhoudelijke werking ten aanzien van bepaalde sportdiensten 
wordt dus niet in vraag gesteld.  
 
Ook zijn de verschillende permanente en projectmatige subsidies aan ISB vanuit verschillende Vlaamse 
administraties noodzakelijk om de huidige werking te bestendigen (C6). 
 
De manier van subsidiëren en de inbedding dient echter in vraag gesteld te worden en wel om de volgende 
redenen: er is sinds 2016 geen rechtstreekse decretale subsidie meer vanuit Sport Vlaanderen naar de 
lokale overheden waardoor de effectiviteit van de decretale subsidie aan ISB, die hierop inhoudelijk 
afgestemd is, vanuit SV niet meer opgevolgd kan worden. ISB ontvangt tevens projectsubsidies i.f.v. 
tijdelijke begeleidingsprojecten m.b.t. projecten van SV (o.a. sportdossiers die een link hebben met lokale 
overheden vb. sportinfrastructuursubsidie) wat een betere optie lijkt inzake effectiviteit en concrete 
impact. De VVSG biedt als koepel van de lokale besturen ook een ondersteuning rond sport, al is deze zeer 
beperkt. Rationalisatie/fusie zou nuttig kunnen zijn. Aangezien Sport Vlaanderen meer en meer inzet op de 
uitbouw van een kennisadministratie, ondersteunt ze zelf ook op een zeer doorgedreven en kwalitatieve 
manier de lokale overheden op vlak van hun sportbeleid.  
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Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen wordt 
gekeken) 
 
Zowel voor VGC als voor De Rand is er geen vergelijkbare buitenlandse situatie zodat benchmarking geen 
voorwerp is. 
Wat ISB betreft bestaat er een zusterorganisatie in Nederland maar gezien de zeer beperkte subsidie en de 
andere situatie qua lokaal sportbeleid in andere landen, is geen benchmark uitgevoerd. 
 
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 
 
VGC 
 
In de vorige legislatuur is werk gemaakt van het zogenaamde ‘Brusseldecreet’. Het was de bedoeling om de 
subsidie vanuit verschillende Vlaamse bevoegdheden te integreren (cfr. Gemeentefonds), al dan niet met 
geoormerkte subsidieonderdelen en opgevolgd/gecontroleerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
Echter, deze piste werd niet meer weerhouden in het huidige regeerakkoord en het is onduidelijk of het 
‘Brusseldecreet’ er al dan niet komt. Gezien de VGC nu reeds een algemeen meerjarenplan opmaakt en er 
omwille van het decreet lokaal sportbeleid nog steeds een afzonderlijk sportbeleidsplan moet opgemaakt 
worden, leidt dit tot administratieve (bal)last. Sport Vlaanderen is voorstander van de piste van het 
Brusseldecreet naar analogie met de overheveling bij de gemeenten van de sportsubsidie naar het 
gemeentefonds.  
 
De Rand 
 
Gezien de subsidie slechts betrekking heeft op 3 randgemeenten en de vzw De Rand ook nog een globale 
subsidie vanuit de Vlaamse overheid krijgt en dit ook gepaard gaat met extra administratieve last zowel 
voor Sport Vlaanderen als voor vzw De Rand, wordt voorgesteld om de sportsubsidie te integreren in de 
algemene subsidie aan de vzw De Rand. 
Een bijkomend argument hiervoor is dat de subsidie die besteed wordt in het kader van ‘sport als middel’ 
voor o.a. taalpromotie (vb. Boest!-samen scoren met Nederlands + Speldoos voetbal), alsook de organisatie 
van het Gordelfestival niet meer door Sport Vlaanderen beheerd worden.  
 
ISB 
 
Door de uitbouw van Sport Vlaanderen als kenniscentrum, het motto ‘doen-doen’ i.p.v. zelf doen, het 
stopzetten van de decretale subsidie aan lokale besturen en de acties in het kader van o.a. schoolsport 
(driehoek), spitst Sport Vlaanderen zich meer en meer toe op de inhoudelijke begeleiding van de actoren, 
dus ook op begeleiding van de lokale sportdiensten. De rolverdeling tussen de ondersteuning van Sport 
Vlaanderen enerzijds en ISB anderzijds ten aanzien van de lokale overheden komt zo onder druk te staan 
waardoor een keuze moet gemaakt worden.  
Een piste kan zijn dat ISB uitsluitend voor tijdelijke projecten i.f.v. Sport Vlaanderen gesubsidieerd wordt. 
Anderzijds is er ook nog VVSG als belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie van en voor de 
lokale besturen. Ook zij begeleidt de lokale besturen inzake vrijetijdsbeleid en heeft reeds een 
samenwerking met ISB voor het thema ‘Sport‘. Kan de werking van ISB hierin geïncorporeerd worden 
zonder kwaliteitsverlies? Of kan ISB voor VVSG werken in onderaanneming? 
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De piste van een nieuw decreet ‘sportgerelateerde organisaties’ kan ook terug bekeken worden. 
 
Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en overhead 
leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
 
VGC  
 
Administratieve vereenvoudiging kan absoluut gerealiseerd worden door de uitbouw van een 1-
loketfunctie voor de VGC via een Brusseldecreet vanuit de verantwoordelijke Vlaamse administratie (ABB) 
cfr. het proces overheveling bij de gemeenten naar het Gemeentefonds. Overleg van ABB met Sport 
Vlaanderen over het jaarlijks aanleveren van (financiële) informatie m.b.t. het beleidsveld sport is daarbij 
cruciaal, dit i.f.v. de bovenlokale werking Sport Vlaanderen-sportpromotie. Wel blijft in dat geval de 
inhoudelijke dienstverlening en de mogelijkheid om in te schrijven op de specifieke projectsubsidie van 
Sport Vlaanderen aan VGC behouden. 
 
De Rand 
 
Administratieve vereenvoudiging kan absoluut gerealiseerd worden door de uitbouw van een 1-
loketfunctie voor vzw De Rand vanuit de verantwoordelijke Vlaamse administratie. Vanuit dit loket dient de 
mogelijkheid tot rapportering aan Sport Vlaanderen inzake inhoud en besteding ‘sport en bewegen’ 
voorzien te worden, dit i.f.v. bovenlokale werking SV-Sportpromotie. De werking dient daarbij gericht te 
worden naar alle randgemeenten en niet enkel naar de huidige 3 gemeenten Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem  
Wel blijft de inhoudelijke dienstverlening en de mogelijkheid om in te schrijven op specifieke 
projectsubsidie van Sport Vlaanderen aan vzw De Rand behouden. 
 
ISB 
 
De administratieve vereenvoudiging hangt samen met de keuze die gemaakt wordt m.b.t. de toekomst van 
ISB in relatie tot Sport Vlaanderen. 
 
 

Vraag 5. Besparing: Hoe? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output: Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of toenemen EN 
hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 
 
Zowel voor VGC, vzw De Rand als ISB zijn er decretale of reglementaire minimumbedragen vastgelegd die 
jaarlijks aangepast worden aan de index maar binnen de perken van de begroting. Op dit moment 
subsidiëren we de drie organisaties reeds onder het decretale of reglementaire minimum. Tevens gaat het 
hier om relatief lage bedragen zodat een kaasschaafbesparing quasi niets oplevert. 
 
VGC + De Rand 
 
In 2021 is het geïndexeerde decretale minimum voor VGC 802.603 euro. Het subsidiebedrag voor 2021 
bedraagt echter 738.000 euro wat reeds een besparing inhoudt. Hetzelfde beeld zien we bij vzw De Rand 
(84.088 euro t.o.v. 81.000 euro). Inzake besparing stelt zich eerder de vraag of, indien de operatie naar 1-
loketfunctie (zie vraag 4) voor VGC en vzw De Rand doorgaat, het bedrag vanuit Sport Vlaanderen mee 
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overgeheveld wordt ?! 
 
Daarenboven zijn beide dossiers politiek gevoelig; voor VGC is het behalen van de Brussel-norm een punt 
en vzw De Rand is gespaard gebleven in de vorige besparingsronde. 
 
Wat vzw De Rand betreft zou zonder de ondersteuning vanuit Sport Vlaanderen de achteruitgang qua 
aantal louter Nederlandstalige sportinitiatieven/sportclubs groter zijn in de 3 randgemeenten. De werking 
van deze sportclubs staat nu reeds onder druk door allerlei factoren: ligging, bevolkingssamenstelling, het 
lokaal bestuur, ...  
 
ISB 
 
Ook bij ISB ligt het subsidiebedrag reeds ruim onder het decretale minimum (214.560 euro t.o.v. 197.000 
euro).  
 
Een eventuele besparing hangt samen met de keuze die gemaakt wordt m.b.t. de toekomst van ISB in 
relatie tot Sport Vlaanderen. 
De discussie inzake ISB is niet één van besparing. In vergelijking met andere ‘overkoepelende’ organisaties 
die subsidie krijgen, is de subsidie vanuit Sport Vlaanderen aan ISB eerder beperkt. Ook is de inhoudelijke 
werking en het personeelsbestand kwaliteitsvol. De discussie ligt in de juiste inbedding van deze 
organisatie. Vlaanderen ondersteunt in verschillende sectoren dergelijke organisaties. Gezien op lokaal vlak 
de evolutie naar meer diensten ‘vrijetijd’, ‘gezondheid en vrije tijd’, ‘welzijn’, … een feit is, kan ook op 
Vlaams niveau gedacht worden aan een ‘overkoepelend steunpunt’ om het subsidiëren van de overhead te 
beperken en sectoroverschrijdend tot een grotere output leiden. Zo werkt Sport Vlaanderen nu ook reeds 
samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven.  
 
 
Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
 
Er wordt voor geen enkele organisatie gepleit voor een diepgaande spending review omdat bij 2 van de 3 
organisaties de keuze politiek zal beïnvloed worden (VGC en vzw De Rand) en voor ISB het bedrag zeer 
beperkt is en de uitgaven inhoudelijk vrij duidelijk zijn; er moet inzake ISB vooral een 
inhoudelijke/organisatorische keuze gemaakt worden. 

 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 
 
VGC 
 
Gezien de specifieke opdracht van VGC voor de Vlaamse overheid en het feit dat de VGC naast sport tal van 
andere beleidsvelden behartigt, is deze vraag minder relevant. Niettemin een aantal vaststellingen vanuit 
de jaarrekening 2019. De ontvangsten (“gewone dienst” - jaarlijkse werking) 2019 die rechtstreeks met 
sport te maken hebben, maken slechts 0,67% uit van de totale ontvangsten (gewone dienst) 2019. Die 
ontvangsten sport (prestaties en overdrachten, lees subsidies) dekken slechts voor 40,39% de uitgaven 
sport (gewone dienst) 2019. De subsidie van Sport Vlaanderen maakt wel bijna 62% uit van de totale 
subsidies (voor sport) aan VGC.  
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De Rand 
 
Uit het jaarverslag 2019 van vzw De Rand blijkt dat 88,32% van de opbrengsten overheidssubsidies 
(federale, Vlaamse en provinciale overheid), zijn.  Het aandeel van de subsidie Sport Vlaanderen is hierin 
zeer beperkt. De subsidie-afhankelijkheid van Sport Vlaanderen bedraagt minder dan 1%.(C5) 
 
ISB 
 
In 2019 ontving ISB bijna 515.000 euro aan overheidssubsidie (Vlaams, federaal en Europees). Het aandeel 
van de decretale subsidie bedraagt 40% (205.725 euro) van deze overheidssubsidies. Ondertussen is door 
besparingen het subsidiebedrag aan ISB vanuit Sport Vlaanderen in 2021 wel gedaald tot 197.000 euro. 
Naast de decretale subsidie ontving ISB van Sport Vlaanderen in 2019 nog 115.228 euro aan 
projectsubsidies (22,39%). 
De subsidieafhankelijkheid (totale subsidies t.o.v. omzet) bedraagt 29,07%; de subsidieafhankelijkheid 
m.b.t. de decretale subsidie t.o.v. de omzet bedraagt 11,62%. 
 
Conclusie Fiche 3. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
Op dit moment worden de drie organisaties reeds onder het decretale of reglementaire minimum 
gesubsidieerd. Bovendien gaat het hier om relatief lage bedragen zodat een kaasschaafbesparing quasi 
niets oplevert. Via administratieve vereenvoudiging kan ook een kleine efficiëntiewinst/besparing 
gegenereerd worden. 
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Fiche 4. Sportimonium 

Afdeling Subsidiëring 

654 keuro 
 
Verwijzingen in de tekst, zie referentielijst na fiche 5 (A = Kennisplatform, B = Digitaal platform sportfederaties, C = rapporten, studies, …) 

 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
We kunnen een aantal cijfers geven m.b.t. het museum. Zo waren er in 2019 27.545 bezoekers (+10% t.o.v. 
2018) en 230 uitleningen van volksportmateriaal. Echter, het gaat om bewaring van erfgoed en dan zijn er 
andere parameters naast publiekswerking en participatie die ook belangrijk zijn, zoals collectievorming (+ 
35 loten) en collectiebeheer, ontsluiting en wetenschappelijk onderzoek (C7). 
 
We stellen volgende neveneffecten vast: de huidige (gedwongen) ligging heeft een positieve kant zijnde 
binnen een centrum Sport Vlaanderen. Dit kan leiden tot een combinatie met effectieve sportbeoefening 
en kan een andere groep potentiële sporters toeleiden tot sportbeoefening. Anderzijds heeft deze ligging 
ook een negatieve kant op de effectiviteit zijnde de ‘moeilijke’ bereikbaarheid voor toeristen die 
Vlaanderen bezoeken.  
 
De huidige werking van het Sportimonium is sub-optimaal. Na een grondige analyse, worden zeer 
binnenkort ingrijpende beslissingen genomen om de organisatie efficiënter te laten verlopen. De overheid 
ziet, vanuit haar subsidiërende rol en als deel van het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering, toe op 
een optimalisering. 
 
 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen wordt 
gekeken)? 

 
We kunnen bekijken of er onderzoek qua gelijkaardige sportmusea ter beschikking is, maar we hebben dit 
voorlopig niet gedaan.  
 
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Het Sportimonium wordt gesubsidieerd zowel vanuit het beleidsveld Cultuur als vanuit het beleidsveld 
Sport. Deze organisatie/situatie dient (gezamenlijk) geëvalueerd te worden zowel  i.f.v. de culturele als i.f.v. 
de sportieve taken van het Sportimonium  
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Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en overhead 
leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Zoals bij andere actoren voorgesteld wordt, kan de subsidie door één entiteit toegekend worden op 
voorwaarde dat, indien die er zijn, beide taken (cultuur en sport) behartigd en ondersteund worden. 
Anderzijds zijn inzake sport het huidige proces en de aan te leveren bewijsstukken weinig administratief 
belastend voor de organisatie. 
 
 

Vraag 5. Besparing: Hoe? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output: Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of toenemen EN 
hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
Er is in 2019 een besparing van 4,5% doorgevoerd, waardoor we op dit moment een lager bedrag 
subsidiëren aan het Sportimonium, dan opgenomen staat in de samenwerkingsovereenkomst (654.000 
euro in plaats van 685.000 euro). 
Het effect van een besparing is onduidelijk, want dat gaat gepaard met de acties van de organisatie zelf. 
Ofwel leidt dit tot een minder kwalitatieve collectie, of tot een minder innovatievere aanpak. Het kan ook 
leiden tot hogere toegangsgelden. Dit alles kan leiden tot lagere bezoekersaantallen, al dan niet bij 
bepaalde subgroepen. 
Gezien de subsidies zowel vanuit Cultuur als vanuit Sport wordt op dit moment overlegd om 
complementariteit vanuit één visie na te streven. Daarnaast is recent een grondige analyse van het 
Sportimonium gebeurd (zie blok 6). Een mogelijke besparing is wegens deze ingrepen pas te realiseren in de 
volgende beleidsperiode, d.w.z. vanaf 2024. 
 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Neen. 
Er is reeds een spending review gebeurd, aangezien de huidige werking van het Sportimonium sub-
optimaal is. Na een grondige analyse, worden zeer binnenkort ingrijpende beslissingen genomen om de 
organisatie efficiënter te laten verlopen. De overheid ziet, vanuit haar subsidiërende rol en als deel van het 
bestuursorgaan en de Algemene Vergadering, toe op een optimalisering. Op zich zijn we niet tegen een 
diepgaande/extra spending review, maar het lijkt ons “waste of money”. 
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Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
De werking van het Sportimonium steunt quasi volledig op overheidssubsidies (inhoud + personeel). In 
2019 bedroeg de subsidie-afhankelijkheid 95,61% (C7). De subsidie van Sport Vlaanderen bedroeg 38,23% 
van de totale overheidssubsidie. Om deze situatie te verbeteren, werden  reeds in de huidige 
samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 een aantal extra doelstellingen opgenomen zoals de verhoging 
van het jaarlijkse bezoekersaantal met 10%, van de naamsbekendheid met 20% en van de financiële 
onafhankelijkheid tot 20%.  
 

Conclusie Fiche 4. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of beperkt negatief maatschappelijk effect. 
Dit dossier dient overlegd te worden met het beleidsveld Cultuur.  
Momenteel is er een dubbele subsidiestroom (museumdecreet 380k + sport 654k). Er kan geopteerd 
worden voor een lightversie (Sportimonium 2.0) met reductie van de totale subsidie. 
In de periode 2021-2023 dienen de middelen status quo te blijven. 
Vanaf 2024, na afbouw van het sociaal passief, kan de subsidiestroom vanuit Sport afgebouwd worden. Een 
reductie met 50% lijkt momenteel haalbaar. 
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Fiche 5. Ad nominatim subsidies 

Afdeling Subsidiëring 

507 keuro 
 
Verwijzingen in de tekst, zie referentielijst na fiche 5 (A = Kennisplatform, B = Digitaal platform sportfederaties, C = rapporten, studies, …) 

 
Begunstigden: 

Vlaamse Wielerschool: De Vlaamse Wielerschool staat in voor het promoten van de verantwoorde en 
gezonde beoefening van de wielersport in Vlaanderen, voor alle doelgroepen en met speciale aandacht 
voor het jeugdwielrennen, het begeleiden en opleiden van jongeren in de wielersport en het begeleiden 
van bestaande opleidingscentra van wielerclubs. 

Younited Belgium/Belgium Homeless Cup: Younited Belgium is een organisatie die zich via voetbal inzet 
voor mensen die strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische 
gezondheid, welzijn, financiën of verslaving. Ontstaan vanuit het opstarten van een voetbalaanbod voor 
daklozen. 

Mon Ventoux: Mon Ventoux is een beweegcampagne (vooral gekend van het fietsen) van Sporta vzw met 
apotheose in Frankrijk voor zowel recreatieve als competitieve sporters. 

Fietsadviescentrum Pellenberg: Het fietsadviescentrum helpt kinderen en volwassenen met een beperking 
bij het kiezen van een fiets op maat en revalidanten worden er in contact gebracht met verschillende 
sporten en dit steeds met het oog op doorstroming naar duurzaam sporten. 

 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
We kunnen per project de doeltreffendheid aantonen door het aantal bereikte sporters door te geven voor 
bv. werkingsjaar 2019. 
 
Fietsadviescentrum Pellenberg: 
In het fietsadviescentrum worden op jaarbasis ongeveer 200 unieke fietsadviezen gegeven naar externe 
personen met een beperking en 20 interne fietsadviezen per week. De fietsadviezen worden steeds 
gegeven aan personen met een beperking. Daarnaast werden er in 2019 ook een 35-tal intakegesprekken 
gehouden, waarbij de (ex-)revalidanten begeleid en geïnformeerd worden, met een toeleiding tot sportieve 
activiteiten als gevolg. 
 
Younited Belgium: 
Er zijn 28 teams actief, verspreid over België, waarvan 14 in Vlaanderen en 4 in Brussel. Zo weten wij dat er 
meer dan 1000 trainingssessies doorgaan overheen alle Younited-teams. Wekelijks tellen zij zo’n 500 
deelnemers op de trainingssessies. Daarnaast gaan er ook verschillende regionale tornooien door en een 
nationaal slottornooi met 300 deelnemers.  
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Mon Ventoux:  
In 2019 namen 2.308 mensen deel aan deze campagne en de slotapotheose op de Mont Ventoux. 
Belangrijker is dat de meeste deelnemers een voorbereidingstraject van 8 maanden gevolgd hebben 
richting de slotapotheose en dus gedurende een lange periode sportactief geweest zijn.  
 
Vlaamse Wielerschool:  
Het is onmogelijk om hier een correct cijfer op te kleven. De Vlaamse Wielerschool organiseert zelf zeer 
veel activiteiten (wekelijkse trainingen, sportkampen, initiaties, stages, …) maar ondersteunt ook tal van 
andere initiatieven (evenementen, begeleiding van fietstochten, afnemen van proeven van Cycling 
Vlaanderen, …). Jaarlijks worden hierdoor duizenden kinderen en volwassenen bereikt.  
  
Op zich zijn deze subsidies effectief en leiden ze tot meer sportparticipatie (via kwalitatieve begeleiding en 
toeleiding, drempelverlaging, …). Het probleem situeert zich echter in een gelijke subsidiebehandeling van 
alle sportfederaties en sportinitiatieven, zijnde: deze (initieel experimentele) subsidies zijn intussen 
structurele subsidies geworden. 
Er zijn heel wat andere gelijkaardige/evenwaardige initiatieven die niet door Vlaanderen ondersteund 
worden. Bijgevolg zouden we dit dus ofwel moeten stoppen of een soort subsidie-oproep moeten lanceren 
waar kan op ingetekend worden of per x jaar een of meerdere projecten kortstondig en “autonomie-
ondersteunend” (!) ondersteunen. 
Tevens is er te weinig een link gecreëerd tussen het initiatief en onze structurele 
beleidspartners/sportfederaties (bv. subsidie Vlaamse Wielerschool zou kunnen geïntegreerd worden in 
Cycling Vlaanderen, Pellenberg in Parantee-Psylos vzw, Younited Belgium in Voetbal Vlaanderen, …)  
 
We willen deze subsidies dus sowieso herbekijken (afhankelijk van de evolutie en snelheid in andere 
dossiers: in 2021 of 2022), waarbij we de opgebouwde werking/ervaring niet willen laten verloren gaan. 
 
 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen wordt 
gekeken)? 

 
Dit is niet van toepassing, omdat we de subsidies sowieso willen herzien. In functie van nieuwe bestemming 
van de middelen, kan een benchmark nuttig zijn (bv. hoe ondersteunen andere landen of beleidsvelden 
“sociaal sportieve praktijen”? 
  
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Ja, deze is voor verbetering vatbaar. Indien we deze ondersteuning willen continueren, koppelen we dit 
beter aan structurele beleidspartners/sportfederaties uit de private sector. 
Daarenboven ontvangt Younited Belgium vanuit verschillende nationale en regionale overheden 
ondersteuning. Er is dus een versnippering aan subsidies en dit kan beter gestroomlijnd worden. 
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Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en overhead 
leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Door de werking en de “organisatie/overhead” op het terrein te integreren in de werking van structurele 
beleidspartners (die reeds een sterke organisatiestructuur hebben). Bijvoorbeeld via een integratie met de 
eerste x (bv. 2) jaar nog een projectsubsidie, die nadien ophoudt te bestaan. 
Echter dit kan (bvb voor een Vlaamse Wielerschool) leiden tot een tragere/loggere werking en/of het 
verlies van de vele vrijwilligers. Dit dient dus goed doorsproken te worden indien we dezelfde of meer 
impact willen creëren. Het integratietraject dient te leiden tot een win-win-situatie voor beide partijen, 
waarbij op termijn sprake moet zijn van geleidelijke uitdoving van de extra subsidie. Tevens dient er 
aandacht te zijn voor het personeelskader van bepaalde organisaties.  
Mogelijke integratietrajecten: 
Vlaamse Wielerschool: Integratie in de unisportfederatie Cycling Vlaanderen  
Younited Belgium: Integratie in de unisportfederatie Voetbal Vlaanderen  
Mon Ventoux: Overheveling naar de multi-sportfederatie Sporta waaruit dit initiatief gegroeid is of 
onmiddellijke stopzetting subsidie 
Fietsadviescentrum Pellenberg: Overheveling naar Parantee-Psylos of onmiddellijke stopzetting subsidie 
 

Vraag 5. Besparing: Hoe? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output: Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of toenemen EN 
hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
Inzake besparing zijn er diverse opties die verschillend kunnen zijn naargelang de inhoud, de financiële 
situatie, het personeelskader, .... van de organisatie: 

- het stopzetten van de subsidie (al dan niet na eventuele overgangsperiode) is zeker een optie 
(zowel “sowieso” als “indien we hierdoor besparingen op andere subsidies kunnen ontzien”). 
Stopzetting is (ook los van deze Brede Vlaamse Heroverweging) minstens voor Mon Ventoux en 
Fietsadviescentrum Pellenberg aan de orde 

- het incorporeren in de werking van een sportfederatie: 
o ofwel omwille van een efficiënte incorporatie het budget 5% of 15% verlagen, of na een 

periode van x (bv. 2) jaar integraal stopzetten 
o ofwel laten indienen binnen een beleidsfocus voor een max. periode van 4 jaar, waardoor 

je na 4 jaar een 100% besparing realiseert (voorwaarde: budget eerst toevoegen aan 
budget beleidsfocus en nadien schrappen) 

- de subsidie omzetten naar structurele subsidie-oproep voor andere actoren (waarbij een 
vermindering van 5% of 15% kan gerealiseerd worden). Dit is een optie, maar geen voorkeurspiste 
(omdat dit “beleid voeren op basis van casuïstiek” zou zijn en de bestendiging van dergelijke 
subsidies in de hand werkt). 

(Alhoewel dit geen voorkeursoptie is, maar desgevallend): Indien we de huidige subsidies laten doorlopen, 
en er moet 5% of 15% bespaard worden, is het effect afhankelijk van de keuzes die de organisatie maakt: 
ofwel minder deelnemers (door hogere deelnamegelden, minder beschikbaar personeel, …), ofwel meer 
private partnerships in functie van extra financiering, ofwel een minder kwalitatieve 
dienstverlening/product (of een combinatie van deze…). 
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Vraag 6. Spending Review? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Neen, aangezien we deze subsidies sowieso willen herzien. 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
Voor twee projecten, Mon Ventoux en fietsadviescentrum Pellenberg, is het weinig zinvol om deze 
oefening te maken. Mon Ventoux is een project van Sporta vzw en maakt bijgevolg deel uit van de volledige 
begroting van Sporta vzw. Het fietsadviescentrum Pellenberg behoort toe aan het UZ Leuven. Het maakt 
maar een minuscuul deel uit van de totale begroting van UZ Leuven. 
 
Vzw Vlaamse Wielerschool is voor 50% afhankelijk van de subsidie die ze van Sport Vlaanderen ontvangt. 
De subsidie vanuit Sport Vlaanderen is dus bepalend voor de organisatie en de werking.  
 
De subsidie van Younited Belgium maakt ongeveer 15% uit van de totale opbrengsten van Younited 
Belgium. Op zich is dit dus een gezonde verhouding maar wanneer we kijken naar alle subsidies die ze van 
regionale en federale overheden ontvangen,ligt dat percentage op 43% van de totale opbrengsten. Een 
groot deel van de andere opbrengsten komt uit acties en sponsoring. Younited Belgium is dus eveneens 
afhankelijk van subsidies.  
 
Conclusie Fiche 5. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of beperkt negatief maatschappelijk effect. 
Wat betreft Mon Ventoux en het Fietsadviescentrum Pellenberg loopt de subsidieperiode behoudens 
ingrepen ten einde. 
De subsidie aan de Vlaamse Wielerschool dient geëvalueerd te worden in het kader van een integraal 
fietsbeleid, en dus een mogelijke integratie met de werking en subsidiëring van de erkende en 
gesubsidieerde unisportfederatie Cycling Vlaanderen.  



Subsidiëring 

Vlaamse Brede Heroverweging – Deeleindrapport Sport Vlaanderen – Beleidsdomein CJSM 
38 

Referentiemateriaal Fiches 1-5, afdeling Subsidiëring 
 

Referenties 

A. KENNISPLATFORM   https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/ 
(cijfers t.e.m. 2020. Cijfers 2020 geven een vertekend beeld omwille van corona) 

 
Publiekelijk 
 

1. Dashboard Sportclubs  
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportclubs/ 

a. Slide 2: Evolutie van het aantal sportclubs 2014-2020 
b. Slide 3: Evolutie aantal sportende inwoners 2014-2020 aangesloten bij een sportclub van 

een gesubsidieerde of louter erkende sportfederatie 
c. Slide 9: Gemiddeld aantal jaren lid van een sportclub in 2020 

 
2. Dashboard Gemeentelijke indicatoren 

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-gemeentelijke-sportindicatoren/ 
a. Slide 1: Algemeen overzicht inzake sporters, sportclubs, trainers, bestuursleden, … in 

2019 
b. Slide 2: Aantal sporters aangesloten bij een sportclub op te vragen voor 2014 t.e.m. 

2020 
c. Slide 8: Leeftijdskenmerken van sporters, aangesloten bij een sportclub voor 2014 t.e.m. 

2020 
d. Slide 10: Aantal bestuurders in de sportclubs 2014-2020 

 
3. Dashboard Sportparticipatie bij de Vlaamse bevolking 

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-
sportparticipatie-vlaamse-bevolking/ 

a. Slide 2: Evolutie van het percentage georganiseerde sporters 2014-2020 
b. Slide 4: de Vlaamse sporters per leeftijdscategorie 2014-2020 

 
4. Dashboard Trainers in Vlaanderen  

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/db-trainers-actief-in-
vlaanderen/ 

a. Slide 2: Aantal trainers (gekwalificeerd of niet-gekwalificeerd) actief in Vlaanderen 2014-
2020 

b. Slide 5: Sportclubs met een (gekwalificeerde trainer) 2014-2020 
c. Slide 7: Nieuwe behaalde VTS-kwalificaties2014-2020 

 
5. Dashboard Sportfederaties algemeen 

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportfederaties/db-sportatlas-
algemeen/ 

a. Slide 31: Aantal sporters (wonend in Vlaanderen) 2014-2020 
b. Slide 32: Aantal sporters – evolutie uni-en multisportfederaties 2014-2020 
c. Slide 34: Densiteit aantal sporters per leeftijdscategorie t.o.v. populatie 0 
d. Slide 38: Ledenstroom – kritische leeftijd drop-out M en V 
e. Slide 40: duur van een lidmaatschap 
f. Slide 48: G-sport in Vlaanderen  
g. Slide 52: Aantal actieve trainers in Vlaamse sportclubs – evolutie 2014-2020 

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportclubs/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-gemeentelijke-sportindicatoren/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-sportparticipatie-vlaamse-bevolking/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-sportparticipatie-vlaamse-bevolking/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/db-trainers-actief-in-vlaanderen/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/db-trainers-actief-in-vlaanderen/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportfederaties/db-sportatlas-algemeen/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportfederaties/db-sportatlas-algemeen/
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h. Slide 54: Aantal actieve gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde trainers in Vlaamse 
sportclubs 2014-2020 

i. Slide 56: Aantal sportclubs met trainer en aantal (gekwalificeerde) trainers per sportclub 
j. Slide 78: Aantal sportclubbestuurders – evolutie 2014-2020 

 
6. Publicatie Sportatlas  

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportfederaties/fiche/pub/pub-
sportatlas-2014-2020/ 
 Idem punt 5 
 

7. Publicatie Vlaamse monitor Sport en bewegen 
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/fiche/pub/pub-vlaamse-monitor-sport-en-
bewegen/ 

a. Pag.22-25: Organisatiecontext sport en bewegen 
Intern 

 
8. Dashboard gesubsidieerde sportfederaties 

 Dashboard gemaakt in functie van deze Vlaamse Brede Heroverweging, met louter de 
data van de gesubsidieerde sportfederaties 

 Het betreft de slides uit het Dashboard Sportclubs (2, 3 en 9) en uit het Dashboard 
Sportfederaties algemeen (31, 32, 34, 38, 40, 48, 52, 54, 56 en 78) 
 

9. Dashboard gegevens onderzoek Deloitte 
a. Slide 5: Aantal sporters en sportclubs in BHG 
b. Slide 6: Aantal sporters en sportclubs in de Vlaamse rand rond Brussel 
c. Slide 15: Sportclubs per 1000 inwoners (per gemeente) 

 
 

B. DIGITAAL PLATFORM SPORTFEDERATIES + EVALUATIE SUBSIDIEPARAMETERS 
 

1. Evolutie aantal gesubsidieerde leden 2014-2020 
2. Evolutie aantal (risico)vechtsporters 2014-2020 
3. Evolutie aantal sportclubs 2014-2020 
4. Evolutie aantal gekwalificeerde clubtrainers 2017-2020 
5. Evolutie tewerkstelling VTE (RSZ-gegevens) gesubsidieerde sportfederaties  
6. Evolutie scores Goed bestuur 2017-2020 
7. Evolutie subsidie basiswerking  
8. Evolutie aangevraagd budget/beschikbaar budget 17-21 per beleidsfocus 
9. Subsidieafhankelijkheid van de gesubsidieerde sportfederaties in 2018 

 
 

C. RAPPORTEN, STUDIE, … 
 

1. De grote sportclubenquête  
Sport Vlaanderen, 2012 
https://www.dynamoproject.be/sites/default/files/bijlagen/1_resultaten_grote_sportclub_enq
uete.pdf   

a. Slide 28: inkomstenbronnen Vlaamse sportclubs 
b. Slide 34: vrijwilligers Vlaamse sportclubs 
c. Slide 45: aantal trainingsuren 

 

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/fiche/pub/pub-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/fiche/pub/pub-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen/
https://www.dynamoproject.be/sites/default/files/bijlagen/1_resultaten_grote_sportclub_enquete.pdf
https://www.dynamoproject.be/sites/default/files/bijlagen/1_resultaten_grote_sportclub_enquete.pdf
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2. Brancherapport Sport 
KPMG, Nederland, oktober 2019 
https://www.nederlandse-
sportraad.nl/adviezen/documenten/adviezen/2019/11/11/brancherapport-sport  

a. Slide 31: Ontwikkeling en omvang sportaanbod (sportparticipatie naar context) 
b. Slide 106-107: financiële stromen in de Nederlandse sportsector: overzicht  
c. Slide 125: financiële stromen in de Nederlandse sportsector: georganiseerde sport 

 
3. Rondje langs de velden II. Een vergelijking van de organisatie en financiering van de sport met 

andere landen 
Nederlandse Sportraad, 2020 
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2020/07/10/rondje-
langs-de-velden-ii.-een-vergelijking-van-de-organisatie-en-financiering-van-de-sport-met-
andere-landen 

 
4. Studies sporten in een vereniging 

 
a. Sporten als kind in een sportclub, biedt grotere garantie op sporten op volwassen leeftijd 

 
*Scheerder, J., Thomis, M., Vanreusel, B., Lefevre, J., Renson, R., Vanden Eynde, B. & 
Beunen, G.P. (2006). Sports participation among females from adolescence to adulthood. 
A longitudinal study. International Review for the Sociology of Sport 41(3/4): 413-430. 
DOI: 10.1177/1012690207077702 
*Scheerder, J., Vanreusel, B., Beunen, G., Claessens, A., Renson, R., Thomis, M., Vanden 
Eynde, B. & Lefevre, J. (2008). Lifetime adherence to sport and physical activity as a goal in 
physical education. In search of evidence from longitudinal data. In: J. Seghers & H. 
Vangrunderbeek (Eds.). Physical education research. What’s the evidence? (pp. 29-40). 
Leuven: Acco. 
*Scheerder, J., Pauwels, G. & Vanreusel, B. (2003). Vlaanderen sportief gepeild: wie 
participeert niet? Ontwikkelingen in en determinanten van (club)sportinactiviteit. In: J. 
Lemaître (Ed.). Vlaanderen gepeild! (pp. 231-268). Brussel: Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek. 
 

b. Sporten in een socio-culturele vereniging, zorgt ervoor dat men langer blijft sporten. 
 

Opdenacker, J. e.a. (2007). Promotie van fysieke activiteit in sociaal – culturele 
verenigingen. In: Steens, G., (2007). Naar een nieuwe bewegingscultuur. Sport, beweging 
en gezondheid in Vlaanderen 2002-2006 Volume 2. Antwerpen 

 
 

5. vzw De Rand Jaarverslag en rapportering 2019  
https://www.derand.be/files/jaarbeeld/vzw-de-rand-jaarbeeld-2019.pdf 

a. p. 60: Evolutie van de subsidies en eigen inkomsten (2011-2019) 
 

6. ISB Jaarverslag en rapportering 2019 
http://www.isbvzw.be/content/7728/Jaarverslagen-ISB-vzw.html 

 
7. Sportimonium Jaarverslag 2019 en 2020 

https://www.sportimonium.be/nl/over-ons/beleid/jaarverslag 
 

8. Sportwerk Vlaanderen Jaaractieplan 2020 
 

https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/adviezen/2019/11/11/brancherapport-sport
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/adviezen/2019/11/11/brancherapport-sport
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2020/07/10/rondje-langs-de-velden-ii.-een-vergelijking-van-de-organisatie-en-financiering-van-de-sport-met-andere-landen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2020/07/10/rondje-langs-de-velden-ii.-een-vergelijking-van-de-organisatie-en-financiering-van-de-sport-met-andere-landen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/documenten/publicaties/2020/07/10/rondje-langs-de-velden-ii.-een-vergelijking-van-de-organisatie-en-financiering-van-de-sport-met-andere-landen
https://www.derand.be/files/jaarbeeld/vzw-de-rand-jaarbeeld-2019.pdf
http://www.isbvzw.be/content/7728/Jaarverslagen-ISB-vzw.html
https://www.sportimonium.be/nl/over-ons/beleid/jaarverslag
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9. Studentensport (Associaties en STSV) rapporteringen 2019 
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Fiche 6. Uitvoering Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 

Afdeling Sportinfrastructuur  

24715 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
Voor de uitvoering van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen zijn de volgende decreten en 
reglementen van toepassing :  
 

1. Decreet ter ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur (1HF455) 
 

Dit decreet voorziet jaarlijks minimum 5 miljoen (per oproep) om te verdelen. Sinds 2021 zijn er twee 
projectoproepen per jaar mogelijk gemaakt. Er zal dan minstens 10 miljoen beschikbaar moeten zijn. 
De realiteit geeft aan dat op politiek niveau hier extra middelen worden ingezet. Er blijkt wel 
regelmatig een overschatting waardoor de middelen niet onmiddellijk integraal toegekend worden 
en worden doorgeschoven naar de volgende oproep. Er is namelijk een aanzienlijke cofinanciering 
nodig en de sector moet kunnen volgen. De 5 miljoen vertegenwoordigt immers een totale 
investering vanuit de sector van gemiddeld 25,6 miljoen per jaar voor bovenlokale 
sportinfrastructuur.  
Door het begrip bovenlokaliteit – een dynamisch gegeven - scherper te stellen kunnen we hier nog 
gerichter op inzetten. Daarnaast kan men veronderstellen dat een aantal projecten hoe dan ook 
zouden gerealiseerd worden, ook zonder subsidie vanuit Vlaanderen. Het zou bovendien praktisch 
zijn wanneer het systeem zou toelaten dat de toegewezen VAKs en VEKs die niet worden 
opgenomen, terug ter beschikking worden gesteld van deze subsidiepot. Op deze manier worden 
nieuwe VAKs en VEKs ontlast. Er zijn hiervoor in de begroting van de Vlaamse gemeenschap 
precedenten. In het huidige systeem keren niet opgenomen toegewezen VAKS en VEKS terug naar de 
algemene pot waar deze niet geoormerkt zijn waardoor er minder projecten een ondersteuning 
krijgen.   
 

2. Decreet ter ondersteuning van topsportinfrastructuur (1HF455) 
 

Dit decreet voorziet per Olympiade (om de 4 jaar) een minimum van 10 miljoen om te verdelen via 
een projectoproep. Het decreet voorziet 50% cofinanciering van de totale investering (met een 
maximumsubsidie van 3,5 miljoen). Hoewel de topsportfederaties de belangrijkste doelgroep zijn, 
stelt men vast dat zij in de meeste gevallen niet de financiers zijn aangezien zij niet over voldoende 
financiële draagkracht beschikken. Men constateert dat er, ondanks het Topsportactieplan, te weinig 
overzicht, coherentie, communicatie en overleg is om een degelijk onroerend vastgoedplan voor 
topsportinfrastructuur uit te werken.  
Bilateraal overleg met de topsportfederaties zou een oplossing kunnen bieden voor deze complexe 
materie, maar vraagt veel tijd. Het vinden van voldoende cofinanciering (voor eenzijdig gebruikte 
topsportinfrastructuur) is daarenboven niet evident. Aangezien de centra van Sport Vlaanderen 
(zoals Sport Vlaanderen Gent) uitgesloten zijn als begunstigde in dit decreet, is er onvoldoende 
stabiliteit en evenwicht om een consistent topsport driehoekverhaal uit te schrijven. De voorziene 
middelen van 10 miljoen per Olympiade zijn in wezen toereikend wanneer er een nauwkeurig plan is 
met duidelijke prioriteiten. De realiteit toont echter aan dat men enkele maanden voor de deadline 
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van het indienen, pas start met het nadenken over een project. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
aanwending van de subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur in de 
periode 2017-2020. 
 
Tabel 1. Aanwending van de subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur 
in de periode 2017-2020 

Jaar 
Bovenlokaal 

(BL) Topsport 
(TS) 

Aantal 
ingediend 

Aantal 
gesubsidieerd 

Totaal 
subsidies 

Totaal 
investering 

% 
Subsidies 

2017 TS 13 8 
        
8.874.607  

      
18.000.000  49,3% 

2017 BL 67 44 
      
20.058.615  

    
124.000.000  16,2% 

2018 BL 60 47 
      
22.640.732  

    
158.000.000  14,3% 

2019 BL 43 18 
      
10.000.000  

      
60.000.000  16,7% 

2020 BL 41 10 
        
4.935.455  

      
26.000.000  19,0% 

Totaal BL BL 211 119 
      
57.634.802  

    
368.000.000  15,7% 

Algemeen 
Totaal TS + BL 224 127 

      
66.509.409  

    
386.000.000  17,2% 

 
3. Diverse projectoproepen (1HF455) 

 
Verschillende adhoc projectoproepen zoals ‘Bovenlokale Sportinfrastructuur 2013’ en ‘Zwembaden 
2015 & 2016’ werden de afgelopen jaren gelanceerd. Deze lopen echter af en zullen bijgevolg geen 
invloed meer hebben op de toekomst. Het structurele decreet bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur (zie hoger) kwam in de plaats sinds 2017. 
 

4. Beschikbaarheidsvergoeding Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder (1HF4AB) 
 

Begin juli 2020 gaf de Raad van Bestuur van vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder groen 
licht voor de bouw van een gloednieuw sportcomplex van internationale klasse in Vlaanderen: de 
Velodroom in Heusden-Zolder. Het complex, dat de infrastructuur in Vlaanderen voor zowel topsport 
als breedtesport naar een hoger niveau zal tillen, zal bestaan uit 15.132m² sportinfrastructuur, 
waaronder een overdekte wielerpiste, een topgymnastiekhal, een middenplein met vier sportunits, 
een fitnesscentrum en een volledig FIA gekeurd medical center. De beschikbaarheidsvergoeding 
werd bepaald in een contract tussen de partijen waardoor er geen speelruimte is. 
 

5. Participatie Wielerpiste (1HF4AC) 
 

Dit betreft de investeringsbijdragen vanuit Sport Vlaanderen voor de realisatie van de hierboven 
vermelde Velodroom in Heusden-Zolder. Aangezien dit afloopt, worden er geen nieuwe 
investeringsbijdragen voorzien. (geen invloed op toekomst) 
 

6. Schoolsportinfrastructuur (1HF480) 
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In de afgelopen jaren werden er 3 projectoproepen georganiseerd voor scholen en gemeenten die 
dienden te resulteren in de bestaande schoolsportinfrastructuur gezamenlijk naschools open te 
stellen. Hoewel er de volgende jaren 2 nieuwe oproepen (‘naschools openstellen van sport- en 
bewegingsinfrastructuur’) voorzien zijn, is dit een aflopend verhaal aangezien de nieuwe oproepen 
door het departement Onderwijs/ Agion georganiseerd worden (geen invloed op de toekomst). 
 
 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 
Tijdens een Europees overleg werden data rond subsidiëring van sportinfrastructuur uitgewisseld 
tussen enkele landen: 

- Vlaanderen: het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur in 
Vlaanderen voorziet minimum 5 miljoen euro per bovenlokale oproep (met twee oproepen= 
10 miljoen / jaar) en 10 miljoen voor topsportinfrastructuur om de 4 jaar. 

- Wallonië: er werd recent (2020) een decreet goedgekeurd houdende de toekenning van 
subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur. Er is echter geen budget 
vastgelegd (wel een minimum en maximum subsidiebedrag). Het Waalse Gewest beslist 
jaarlijks over het te besteden budget. Belangrijk om mee te geven, is dat de privé sector niet 
kan genieten van dit decreet (i.t.t. het Vlaamse decreet).  

- Nederland: er is eerder sprake van een lokale subsidiëring:  
o Via de ‘subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ 

(BOSA)’) kunnen amateursportorganisaties subsidies aanvragen voor de bouw- en 
onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van 
sportmaterialen. In 2021 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van € 79 
miljoen beschikbaar.  

o Daarnaast is er ook een ‘Regeling specifieke uitkering stimulering sport’ om de 
ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van 
sportmaterialen te stimuleren. Gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen 
kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet 
meer in aftrek brengen. Voor 2021 bedraagt het beschikbare bedrag € 178 miljoen.  

- Noorwegen: er wordt sterk ingezet op sportinfrastructuur waardoor er voor ongeveer 500 
miljoen per jaar wordt geïnvesteerd (groot % van soortgelijke Lotto middelen) 

 
 
Diverse Europese landen blijken dus in te zetten op de subsidiëring van sportinfrastructuur. Dit geeft 
aan dat er bovenop de lokale initiatieven hogere overheden mee hun steentje bijdragen aan het 
verwezenlijken van sportinfrastructuur. De bedragen zijn uiteenlopend maar Vlaanderen zit eerder 
aan de onderkant van structurele ondersteuning in vergelijking met andere Europese landen.  

 
 
Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen bleek dat bij de financiering van 
sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling, nog een grote behoefte 
bestaat in andere financieringsinstrumenten zoals waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde 
leningen, Crowdfunding, cofinanciering, …  
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Sport Vlaanderen organiseerde samen met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) in het 
verleden diverse infosessies om publieke en private investeerders wegwijs te maken in het aanbod. 
Daarnaast zijn er nog enkele thema’s die meer op de voorgrond verschijnen zoals BTW – voordelen 
inzake sportinfrastructuur (federale materie), vrijstellingen onroerende voorheffing en/of andere 
taxen, klimaatprincipes (energie, duurzaamheid, circulair bouwen, …), … 
 
Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
We zien hier vooral een taak weggelegd voor diverse andere overheden. Het is zo dat bepaalde 
sportinfrastructuren realiseerbaar zijn binnen een verdienmodel van de private sector in combinatie 
met horeca aangelegenheden (zoals fitness, bowling, padel, tennis, hockey, golf,...). Men stelt ook 
vast dat de PPS-formule bij de bouw van Vlaamse sportinfrastructuur haar intrede niet heeft gemist. 
Voorlopig ligt de focus wel nog op zwemfaciliteiten maar meer en meer komen ook de kleinere 
sportinfrastructuren hiervoor in aanmerking. Dit heeft te maken met de spreidingsmogelijkheden van 
publieke middelen. De wetgeving rond overheidsopdrachten richt zich in eerste instantie op 
overheden, maar in bepaalde gevallen zijn ook private organisaties, zoals sportfederaties en 
sportclubs, eraan onderworpen. Deze wetgeving kan een remmende factor zijn en haalt o.i. niet altijd 
de doelstelling waarvoor deze geschreven is. 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur is gestart in 2017. Sindsdien 
werden er bijna jaarlijks verbeteringen doorgevoerd op het niveau van het online aanvraagformulier 
en de daarbij horende opvolging/ uitbetaling van projecten. Dit is een dynamisch gegeven en er 
wordt maximaal ingezet op digitalisering, verdere vereenvoudiging en minimale administratieve last. 
Centralisatie van de rapportering binnen Vlaanderen werkt een aantal ongewenste effecten in de 
hand. Dit resulteert meestal in een eenheidsworst (indices, …) die geen getrouw beeld geeft van de 
specifieke werkomgeving of parameters waarin het beleidsdomein zich bevindt. Het is niet 
opportuun om bijvoorbeeld Sport Vlaanderen te vergelijken met de Vlaamse Belastingdienst of met 
het departement Omgeving. Thematische groepen zouden hier een geschikte oplossing kunnen zijn. 
Centralisatie wordt eveneens gelinkt aan administratieve vereenvoudiging terwijl een aantal 
voorbeelden duidelijk maken dat dit niet steeds het geval is: 

- een centrale aankoopdienst via Het Facilitair Bedrijf: we stellen vast dat de 
raamovereenkomsten veelal niet specifiek genoeg zijn binnen een sportomgeving alsook is 
de opvolging bij ingebrekestellingen binnen zo’n een raamovereenkomst niet pragmatisch 
gezien doorgaans de leidend ambtenaar van de raamovereenkomst hiervoor bevoegd is, en 
niet de leidend ambtenaar van de entiteit die de afname heeft gedaan. 

- een centraal boekhoudsysteem Orafin en boekhoudkantoor: het software programma is 
onvoldoendeaangepast aan de noden van het beleidsdomein en enkel opgemaakt vanuit de 
noden van een boekhoudsysteem, alsook moeten er opnieuw financiële medewerkers in 
dienst worden genomen omdat het niet duidelijk of te complex is voor de inhoudelijke 
medewerkers (verlies aan contact). Een boekhoudkundige opvolging is geen operationele 
opvolging. Dit zien we bv. sterk in vastgoedprojecten waar VAKS en VEKS over verschillende 
jaren heen verspreid worden. 
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Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
Er kan geopteerd worden om de middelen, voorzien voor het decreet bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, te plafonneren naar bijvoorbeeld maximaal 15 miljoen 
per jaar i.p.v. het decretaal vastgelegde minimum van 5 miljoen per oproep. Vermoedelijk zal de 
impact in termen van hefboom voor de ‘grotere’ projecten minder groot zijn dan voor de ‘kleinere’ 
projecten. Deze laatste worden doorgaans door sportclubs en kleinere lokale besturen ingediend. De 
negatieve hefboom die hiermee gepaard zou gaan, zal hoofdzakelijk bestaan uit het uitstelgedrag van 
de investeringen en/of het annuleren ervan waardoor de aanwezige sportinfrastructuur veroudert.  
 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Dit lijkt ons niet nuttig. De cijfers geven ons een goed inzicht in de situatie. De subsidies van het 
decreet zijn vraag gestuurd, dus de behoefte rond sportinfrastructuur valt goed af te leiden. Een 
diepgaande spending review zou overkill zijn. 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
De bovenlokale sportinfrastructuur die gerealiseerd wordt, kan voor maximaal 30% van het 
investeringsbedrag gesubsidieerd worden. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 1,25 miljoen. Het 
gemiddeld aandeel van de subsidie van Sport Vlaanderen (kostendekkingsgraad) in de periode 2017-
2020 bedraagt 15,7%. 
Voor topsportinfrastructuur bedraagt het gemiddeld aandeel van de subsidie van Sport Vlaanderen 
(kostendekkingsgraad) 49,3% (2017 als enige referentiejaar beschikbaar). 
 
Conclusie Fiche 6. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of beperkt negatief maatschappelijk effect. 

Een besparing zou theoretisch kunnen gerealiseerd worden door een plafond in te stellen 
van 15 mio euro per jaar i.p.v. 5 mio euro per oproep. Sportinfrastructuur dient evenwel als 
de meest bepalende factor voor sportparticipatie gezien te worden. 

Optie 4. Politieke onderhandelingen met het federale en/of Europese niveau. 

BTW-optimalisatie zou kunnen door een identieke regeling als voor onderwijs (6% BTW)  
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Fiche 7. Exploitatie centra Sport Vlaanderen 

Afdeling Sportinfrastructuur 

19339 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
Om deze topic te begrijpen, moet de rol van de centra van Sport Vlaanderen geduid worden. De 
bovenlokale maatschappelijke rol die de centra opnemen is uniek en noodzakelijk en kan 
samengevat worden in vier prioritaire functies: topsport, breedtesport met 
overnachtingsmogelijkheden, opleidingen en niche-sporten.  
Dit staat omschreven in de Visienota van de centra 2020 en in het Globaal Sportinfrastructuurplan 
Vlaanderen dat door de Vlaamse regering in 2017 werd goedgekeurd, waarvan trouwens de 
methodologie geprezen wordt als voorbeeld in het huidige regeerakkoord voor jeugd en cultuur. 
Het uitgangspunt is dat Vlaanderen die rol moet opnemen waar haar core-activiteiten liggen en dat is 
het bovenlokale karakter. Dat dit aangevuld wordt met lokale initiatieven is logisch en het gevolg van 
optimalisering van de werking. In de praktijk wordt deze visie en rol soms doorkruist met verplichte 
overnames die duidelijk impact hebben op de Vlaamse begroting. Tot op heden zijn de meeste 
sportinfrastructuren immers niet winstgevend of kostendekkend te krijgen indien men een 
maatschappelijke prijzenpolitiek wil blijven hanteren en indien de overheid het ook als een kerntaak 
blijft zien dat sport en bewegen betaalbaar en gefaciliteerd moeten worden. Zo heeft recent de 
verplichte overname van het Sportcentrum Brasschaat van de Provincie Antwerpen wel degelijk een 
negatieve financiële impact op de begroting van Sport Vlaanderen veroorzaakt. 
Er zijn daarnaast nog een aantal generieke beleidsbeslissingen en diverse wetten die eveneens een 
negatieve financiële impact hebben op de begroting van Sport Vlaanderen, maar die uiteraard 
andere, eerder maatschappelijke doelstellingen hebben zoals: 

• Vlarem2  
• BTW 
• Onroerende voorheffing 
• Bouwverplichtingen  
• Ambitie klimaatneutraal 
• Overheidsopdrachten 
• Energiedoelstellingen 
• Circulair bouwen 
• Integrale toegankelijkheid 
• Covid-19-maatregelen 

 
Dit komt deels omdat ambities niet geïmplementeerd worden vanuit een nieuwe situatie maar 
meestal vanuit een onaangepaste bestaande situatie. We spreken hier immers over onroerende 
goederen waar snelle maatregelen niet eenvoudig te integreren zijn. 
 
Het supprimeren van centra van Sport Vlaanderen zou de maatschappelijk impact verengen, omdat 
er geen private partners te vinden (zullen) zijn, die deze met dezelfde betaalbare tarieven willen 
overnemen, aangezien het verdienmodel niet toelaat om dit winstgevend te maken. Anderzijds 
levert het afstoten van deze centra daarenboven geen 1 op 1 besparing op. Het verkopen van centra 
heeft immers twee aspecten. De verkoop van het onroerende gedeelte en het stopzetten van de 
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exploitatie: 
1. Voor het onroerende gedeelte geeft de Conditie Score Meting volgens NEN2767 aan dat er 

een structureel tekort aan middelen is om het patrimonium kwaliteitsvol te onderhouden. 
Recurrent beschikt Sport Vlaanderen over gemiddeld 295k euro per centrum om het 
onderhoud, de renovatie en de nieuwbouw te betalen. Dit leert dat de uitbouw naar Centers 
of Excellence (zoals beslist door de Vlaamse Regering) niet kan gebeuren en dat harde keuzes 
moeten gemaakt worden. Vandaar dat Sport Vlaanderen die centra die te ver van Centers of 
Excellence staan, tracht over te dragen aan een andere speler. Dit brengt weliswaar geen 
besparing voor Vlaanderen met zich, maar de middelen die vrijkomen kunnen wel 
gerecupereerd worden voor die centra waar de uitbouw tot Centers of Excellence wel 
mogelijk is. Zo kunnen de éénmalige inkomsten uit de verkoop van het patrimonium 
opnieuw geïnvesteerd worden in een ander centrum.  
 

2. Op het niveau van de exploitatie zal er geen onmiddellijk effect zijn. Het is immers zo dat de 
werkingskosten en de inkomsten elkaar opheffen waardoor bij het eventuele wegvallen van 
het centrum enkel nog een optimalisatie kan gebeuren via personeelskosten. De realiteit 
leert ons evenwel dat deze nauwelijks of niet worden overgenomen door de partner en dat 
er een overplaatsing is van het personeel naar andere centra van Sport Vlaanderen, 
waardoor de personeelskosten nog steeds voor rekening van Sport Vlaanderen blijven. 
Anderzijds zien we bij de uitbouw ook een grotere behoefte ontstaan aan personeel 
(aangezien ook het patrimonium wordt uitgebreid) waarbij uiteindelijk ook de 
personeelsleden uit de afgestoten centra worden gerecupereerd. Het supprimeren van 
centra biedt aldus geen financieel voordeel voor Vlaanderen maar eventueel wel een 
kwaliteitsverbeterend effect waardoor de rol die Vlaanderen opneemt duidelijker zal zijn en 
Vlaanderen zo beter op de kaart zal komen te staan.     

   

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 
Er zijn weinig lessen te trekken uit het buitenland waar we al geen weet van hebben en die we al niet 
toepassen. Zo trachten wij reeds te optimaliseren vanuit diverse technologieën (toegangscontrole, 
FMIS, BIM, camerabewaking, …) en maken we eveneens al gebruik van de combinatie PPS en 
privatisering i.p.v. alles zelf te doen. Eveneens wordt systematisch gezocht naar cofinanciering en 
verruimen we het begrip publiek-private samenwerking naar publiek-publieke samenwerking. Gezien 
we binnen de centra uitgaan van een lifecycle-costing-method nemen we ook alle aspecten mee in 
een totale levensduur van het patrimonium om de uitgaven en inkomsten op elkaar af te stemmen. 
Vanuit een BBT (best beschikbare technieken) invalshoek trachten we optimaal en duurzaam te 
exploiteren. Buitenlandse innovatieve trends worden via netwerk (internationaal) en beurzen 
gemonitord.   
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Het personeelsstatuut van de publieke sector laat niet toe om snel of soepel oplossingen te bieden 
om efficiënter te exploiteren. Noch in de richting van een snelle herstructurering, noch in de richting 
van een verloningsbeleid kunnen eenvoudige acties ondernomen worden. Dit is een knelpunt dat bij 
een snelle aanpak ervan een directe impact zou kunnen hebben op de uitgaven van Vlaanderen. 
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Specifiek voor de centra werd de firma Deloitte ingeschakeld (rapport wordt ingewacht) om een 
werklastmeting uit te voeren en een efficiëntie oefening te doen met suggesties m.b.t. welke taken 
we best centraliseren vs decentraliseren en welke taken we best uitbesteden vs zelf blijven doen. 
Deze participatieve theoretische oefening zal echter heel wat drempels meegeven bij een mogelijke 
implementatie.  
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Het vereenvoudigingsprincipe moeten we vooral zoeken in de horizontale diensten die in de 
meerderheid van de gevallen de overhead genereren. Zij zouden ondersteunend moeten werken 
maar leggen meestal complexe regels en procedures op die generiek moeten gelden maar niet op 
maat van de verticale diensten/departementen/afdelingen, laat staan in overleg, zijn opgemaakt. Dit 
heeft als effect dat er bijkomend op deze procedures ook bij deze verticale diensten extra overhead 
wordt gecreëerd. Voorbeelden binnen de Vlaamse overheid zijn wat dit betreft: 

1. Financiën: werking ORAFIN, VAK/VEK-principe en jaarbudget, geen overdracht 11-kredieten 
en 12-kredieten, relatief strikte allocatie van kredietposten 

  Dit in tegenstelling tot de private sector 
2. Juridisch: Wet overheidsopdrachten (meer onderhandelingsmogelijkheden voorzien voor de 

publiek sector, doorlooptijden verkorten, beslissingsboom vereenvoudigen) 
3. Personeel: Statuut. 

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
Een besparing aan de uitgavenzijde geeft geen netto-besparing mee omdat hierdoor ook de omzet 
daalt en de overhead relatief groter wordt, waardoor er een onevenwicht is en dit een te grote 
afhankelijkheid genereert. Door net meer te investeren en meer uitgaven mogelijk te maken om 
activiteiten te organiseren, kan er meer omzet gegenereerd worden waardoor de druk op de dotatie 
zou kunnen afnemen. Maw: door meer te investeren (personeel, kampen, materiaal, goede 
accommodaties) en de bezettingsgraden te verhogen zou er meer omzet kunnen gerealiseerd 
worden zodat er minder dotatie nodig is. Meer kwaliteit verantwoordt daarenboven hogere 
toegangs- en deelnameprijzen. 
 
Het regeerakkoord verwijst naar de uitbouw van de centra van Sport Vlaanderen tot Centers of 
Excellence. Om dit te doen, moeten er bewuste keuzes gemaakt worden. Het afstoten van centra 
zorgt (zoals hierboven reeds omschreven) niet voor een besparing maar voor een heroriëntering van 
de voor deze centra beschikbare middelen naar andere centra om het regeerakkoord te kunnen 
uitvoeren. Naast deze heroriëntering zorgen we eveneens voor bijkomende middelen via 
cofinanciering van de lokale besturen en/of ander partners (scholen, federaties, …). We werken hier 
bvb. via een beschikbaarheidsvergoeding, zoals gebruikelijk in een PPS werking. 
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Een BTW-optimalisatie wordt op dit moment nog onderzocht i.s.m. met de firma EY. Automatische 
vrijstelling van de onroerende voorheffing wordt reeds toegepast op de centra.  
 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Neen, er lopen reeds studies bij Deloitte en EY (zie hoger). De afdeling Infrastructuur en Centra 
beschikt daarnaast over voldoende eigen cijfers. 
 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
Wanneer alle kosten worden uitgezet t.o.v. alle inkomsten (omzet), is de gemiddelde bijdrage van 
Sport Vlaanderen 72% (gemiddelde omzet 10.403 keuro / gemiddelde totaalkosten 36.592 keuro) 
over de periode 2015-2019. In het Coronajaar 2020 is dit 81% door verminderde omzet (6.553 keuro) 
met een lichte reductie in de kosten (35.322 keuro). 
 
 
De personeelskosten van de Centra vs het overige personeel van Sport Vlaanderen voor de periode 
2015-2020 worden weergegeven in Tabel 2. 
 
Tabel 2. Personeelskosten Centra vs. Overig personeel Sport Vlaanderen in de periode 2015-2020 
            CORONA   
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015/2020 
Centra (18.520)k (18.370)k (18.472)k (20.070)k (20.180)k (19.930)k   
Stijging y/y-1  -1% 1% 9% 1% -1% 8% 
Aandeel tov totaal SV 56% 53% 53% 51% 50% 49%   
          
Overig personeel Sport 
Vlaanderen 

(14.440)k (16.318)k (16.538)k (19.010)k (19.980)k (20.690)k   

Stijging y/y-1  13% 1% 15% 5% 4% 43% 
Aandeel tov totaal 44% 47% 47% 49% 50% 51%   

 
Binnen de centra zijn gezien de besparingen de personeelskosten status quo gebleven. In 2018 zien 
we een stijging die te maken heeft met de inkanteling van de sportdiensten vanuit de Provincies. 
 
De werkingskosten, kosten van nieuwbouw, renovatie en onderhoud en de omzet van de Centra van 
Sport Vlaanderen voor de periode 2015-2020 worden weergegeven in Tabel 3. 
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Tabel 3. Werkingskosten, kosten nieuwbouw, renovatie en onderhoud en omzet Centra Sport 
Vlaanderen in de periode 2015-2020 

            CORONA   

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015/2020 

Werkingskosten (7.878)k (7.938)k (8.563)k (8.321)k (9.683)k (7.375)k   

Stijging y/y-1  1% 8% -3% 16% -24% -6% 

1HF412 (5.869)k (5.762)k (6.080)k (5.760)k (6.336)k (4.380)k   

1HF427 (422)k (413)k (498)k (562)k (1.041)k (1.320)k   

1HF408 (1.486)k (1.477)k (1.548)k (1.675)k (1.834)k (1.297)k   

1HF413 (101)k (102)k (104)k (72)k (222)k (169)k   

1HF451 - (183)k (333)k (253)k (250)k (209)k   

          

Gebouwonderhoud (6.166)k (6.784)k (11.912)k (12.912)k (7.190)k (8.017)k   

Stijging y/y-1  10% 76% 8% -44% 11% 30% 

1HF411 (554)k (545)k (570)k (1.087)k (1.119)k (1.721)k   

1HF432 (5.612)k (6.239)k (11.342)k (11.825)k (6.071)k (6.296)k   

          

Omzet 9.773k  9.922k  9.927k  10.972k  11.420k  6.553k    

9HF401 9.773k  9.922k  9.927k  10.972k  11.420k  6.553k    

Stijging y/y-1   2% 0% 11% 4% -43% -33% 

 
De omzet is sterk gedaald in 2020 omwille van Corona. Hier was nochtans initieel een stijging 
voorzien t.o.v. de omzet van 2019. 
De budgetten van gebouwenonderhoud zijn volatiel en hangen sterk af van politieke keuzes of er 
middelen worden bijgegeven of niet. Standaard is 5.000 keuro ter beschikking. 
Analyse van de P&L van de Centra van Sport Vlaanderen voor de periode 2015-2020 wordt 
weergegeven in Tabel 4. 
 
Tabel 4. Analyse P&L Centra Sport Vlaanderen in de periode 2015-2020 
            CORONA   
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015/2020 
P&L (Omzet - Werking) 1.895k  1.985k  1.364k  2.651k  1.737k  (822)k   
Stijging y/y-1  5% -31% 94% -34% -147% -143% 
P&L+ (Omzet - Werking -
Personeelskost) (16.625)k (16.385)k (17.108)k (17.419)k (18.443)k (20.752)k   

Stijging y/y-1  -1% 4% 2% 6% 13% 25% 
TOTALE KOST CENTRA 
(bijdrage Vlaanderen) (22.791)k (23.170)k (29.020)k (30.331)k (25.633)k (28.769)k   

Stijging y/y-1  2% 25% 5% -15% 12% 26% 
GEMIDDELDE KOST PER 
CENTRUM (1.753)k (1.782)k (2.232)k (2.166)k (1.831)k (2.055)k   

Stijging y/y-1   2% 25% -3% -15% 12% 17% 

Er is een duidelijke Corona-impact (2020 tov 2019).  
De werkingsmiddelen worden opgevangen met de omzet. De sterke stijging van de omzet in 2018 
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heeft o.a. te maken met het feit dat de tarieven marktconform werden gemaakt. 
De bijdrage van de overheid zit in de personeelskost. Door de studie van Deloitte en de transformatie 
naar automatisatie wordt deze kost nog geoptimaliseerd. Elke sportinfrastructuur is per definitie 
verlieslatend indien er maatschappelijke tarieven worden gehanteerd om bewegen en sporten te 
promoten. 
 
In bovenstaande tabel mag de gemiddelde kost per centrum niet beschouwd worden als 
representatief voor elk centrum afzonderlijk maar het laat een vergelijking toe met PPS-projecten in 
het Belgische landschap waar een private uitbating aan de orde is en waar publieke overheden de 
keuze hebben gemaakt om via een DBFMO-overeenkomst de bouw, het onderhoud en het beheer 
over te laten aan de private partner. Op deze manier wordt een quickscan gedaan of een PPS-
constructie een goedkoper alternatief zou zijn en wat een gemiddelde overheidsbijdrage kan zijn 
voor sportinfrastructuur om het gebruik van sportinfrastructuur betaalbaar te houden voor de 
gebruikers.  
De gemiddelde kost per centrum geeft aan wat de beschikbaarheidsvergoeding per jaar per centrum 
zou zijn bij het bestaande patrimonium in een PPS-constructie. Gezien de grootte van de sites en de 
types van sportinfrastructuur (vb. 3 ijspistes, …) zijn dit marktconforme bedragen. 
 
Conclusie Fiche 7. 

Optie 2. Interne verschuiving van middelen binnen Sport Vlaanderen 

De éénmalige verkoop van centra genereert beperkte éénmalige inkomsten. Indien de 
andere centra, conform het Vlaams regeerakkoord, moeten evolueren naar Centers of 
excellence is het absoluut noodzakelijk om deze middelen daarvoor aan te wenden. 
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Referentiemateriaal Fiches 6-7, afdeling Sportinfrastructuur 
 

Tabellen 

Tabel 1.  Aanwending van de subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur in de periode 2017-2020 

 
Tabel 2.  Personeelskosten Centra vs. Overig personeel Sport Vlaanderen in de periode 2015-2020 
 
Tabel 3.  Werkingskosten, kosten nieuwbouw, renovatie en onderhoud en omzet Centra Sport 

Vlaanderen in de periode 2015-2020 
 
Tabel 4.  Conclusies P&L Centra Sport Vlaanderen in de periode 2015-2020 
 

Referenties 

1. Visienota 2020 van de centra van Sport Vlaanderen 
2. Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen door de Vlaamse regering in 2017 goedgekeurd 
3. Specifiek voor de centra werd Deloitte ingeschakeld (rapport in afwachting) 
4. Een BTW-optimalisatie via EY (rapport in afwachting

https://kics.sport.vlaanderen/Sportinfrastructuur/Gedeelde%20%20documenten/Algemeen%20Sportinfrastructuur/161021_Visienota2020_Centra_Sport_Vlaanderen.pdf
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/
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Fiche 8. Uitvoering Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) 

Afdeling Topsport 

23.267 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
 

Wettelijk en beleidsmatig kader: 
De uitvoering van het Vlaams topsportbeleid verloopt via één unieke loketfunctie door Sport 
Vlaanderen. De afdeling Topsport voert in nauw overleg met de (externe) partners een integraal 
Vlaams topsportbeleid, o.a. via de begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties en via het 
voorzitterschap en secretariaat van diverse topsportgerelateerde commissies (Stuurgroep Topsport, 
Taskforce Topsport, Begeleidingscommissie van het Topsportconvenant, …). 
Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 
sportsector, met daaraan gekoppeld het Uitvoeringsbesluit Topsport 2016, voorziet in de structurele 
ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het georganiseerde sportbeleid in 
Vlaanderen. De Vlaamse topsporttakkenlijst bepaalt de sporttakken die voor subsidiëring van de 
topsporters in aanmerking kunnen komen, en de indeling daarvan in categorieën. 
Het Topsportactieplan Vlaanderen bepaalt de krijtlijnen voor het Vlaams topsportbeleid in de 
lopende Olympiade. De voorgaande versies van het Topsportactieplan Vlaanderen (I, II, III en IV) 
werden integraal opgenomen in het beleidsplan van de minister van Sport en werden nagenoeg 
volledig gerealiseerd binnen de perken van de Vlaamse begroting. 
 

Strategische keuze inzake verdeling van topsportmiddelen: 
Doorheen de verschillende versies van het Topsportactieplan Vlaanderen worden, toenemend per 
beleidsperiode, gerichte strategische keuzes gemaakt in de ondersteuning van sporttakken en 
disciplines. Het Vlaamse topsportbeleid concentreert zich momenteel voornamelijk op het bereiken 
van de beoogde topsportresultaten (medailles en top-8 plaatsen op mondiaal niveau). Alle aandacht 
en beschikbare middelen worden resultaatgericht ingezet volgens een trapsgewijze toekenning: de 
noden van de verscheidene topsportfederaties worden ingevuld naargelang het prioriteitsniveau van 
het topsportprogramma. A priori wordt onderscheid gemaakt tussen wat wel/niet onder de 
topsportfocus valt. 
 

Effectiviteit: 
Prestaties bij de elitesporters in Olympische en Paralympische disciplines worden gemeten aan de 
hand van de ‘Vlaamse Topsportindex’, die geldt als barometer van het Vlaams topsportbeleid. Deze 
voortschrijdende Topsportindex wordt berekend volgens een maandelijkse meting van de behaalde 
indexpunten per regio/land over de voorbije periode van 48 maanden (≈ 1 Olympiade), waarbij de 
meetperiode steeds met één maand verschuift. De index geeft de exacte positie aan ten opzichte van 
dezelfde periode vier jaar eerder, voor elke sporttak, voor elk land, voor de Vlaamse en Franse 
Gemeenschap en voor de Topsport in zijn geheel.  
De Vlaamse Topsportindex in de Olympische disciplines stijgt sterk sinds 2013, met onmiskenbare 
effecten van het systematische topsportbeleid dat sinds 2004 gevoerd wordt. Vanaf 2016 versnelt de 
stijging, tot op vandaag.  
Figuur 1 toont dat de Vlaamse topsporters met hun topsportprestaties de grootste bijdrage leveren 
in het totale puntenaantal in de Olympische disciplines. Figuur 2 toont het sterk Vlaams aandeel in de 
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verschillende sporttakken waarin top-8 prestaties op EK-WK-OS werden behaald in de lopende 
Olympiade. 

  
Figuur 1:  Voortschrijdende Vlaamse Topsportindex in Olympische disciplines 
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Figuur 2:  Percentuele verdeling van verworven indexpunten per sporttak (Olympische disciplines) in de lopende Olympiade 

Ook in de Paralympische disciplines is er een positieve trend inzake behaalde topsportprestaties, met 
een sterk Vlaams aandeel over de verschillende sporttakken. Figuur 3 toont de evolutie van de 
Vlaamse Topsportindex in Paralympische disciplines. 
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Figuur 3:  Voortschrijdende Vlaamse Topsportindex in Paralympische disciplines 

 
De voorbije jaren behaalde Vlaanderen topsportprestaties (top-8 plaatsen en/of medailles) in een 
significant hoger aantal medaille-events ten opzichte van voorgaande Olympiades, zowel voor 
Olympische zomer- en winterdisciplines als Paralympische zomerdisciplines. Figuren 4-5-6 tonen een 
overzicht van de evolutie per Olympiade in respectievelijk Olympische zomerdisciplines, Olympische 
winterdisciplines en Paralympische zomerdisciplines. Vlaanderen zet niet gericht in op Paralympische 
winterdisciplines. Deze worden daarom buiten beschouwing gelaten. Ook deze grafieken tonen het 
effect (outcome) van een toenemend duurzaam en structureel topsportbeleid. 
 

 

Figuur 4:  Overzicht van het aantal medaille-events in Olympische zomerdisciplines met medailles en top-8 plaatsen door Vlaamse 
topsporters 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Vlaams Bicommunautair Waals Totaal

0

10

20

30

40

50

60

70

EK WK OS EK+WK+OS EK WK OS EK+WK+OS

Medaille Top-8

Athene (2000-2004) Beijing (2004-2008) Londen (2008-2012) Rio (2012-2016) Tokyo (2016-2021)

Olympiade Londen                Olympiade Rio                                Olympiade Tokyo 



Topsport 

 Vlaamse Brede Heroverweging – Deeleindrapport Sport Vlaanderen – Beleidsdomein CJSM 
58 58 

 
 

Figuur 5:  Overzicht van het aantal medaille-events in Olympische winterdisciplines met medailles en top-8 plaatsen door Vlaamse 
topsporters 

 

 
 

Figuur 6:  Overzicht van het aantal medaille-events in Paralympische winterdisciplines met medailles door Vlaamse topsporters 
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op een kwaliteitsvolle topsportwerking op lange en middellange termijn voor de lopende Olympiade. 
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worden projectmatig ondersteund vanuit werkingsmiddelen topsport, zodat snelle en/of gerichte 
bijsturingen mogelijk zijn. 
Het uitvoeren van een topsportbeleid is toevertrouwd aan de topsportfederaties, die als “sport-
owners” in hun sporttak de verantwoordelijkheid dragen voor hun topsportbeleid. Dit gebeurt in 
synergie met het (breedte)sportbeleid van de betrokken federatie. Het merendeel van de Vlaamse 
topsportfederaties is (deels) afhankelijk van de topsportinvesteringen vanuit Sport Vlaanderen. 
Toekomst gericht dient een (minimaal) streefpercentage vastgelegd te worden voor cofinanciering 
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van de topsportprogramma’s van de topsportfederaties. 
De voorbereiding en deelname van Vlaamse topsporters aan Olympische Spelen, Paralympische 
Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen dient te verlopen via het 
BOIC. Hiervoor wordt een jaarlijkse ondersteuning van 500.000 euro aan het BOIC voorzien via de 
jaarlijkse subsidiëring topsport.  
 

 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 
 

Het topsportbeleid en de sportorganisaties hebben het succes niet “gemaakt”, maar er (doorgaans) 
wel toe bijgedragen. Een internationaal vergelijkende studie in 15 landen (SPLISS) toont aan dat het 
topsportbeleid succes kan beïnvloeden. Landen die enigszins vergelijkbaar zijn met België wat het 
inwonersaantal en de welvaart betreft, worden in deze studie met elkaar vergeleken op het vlak van 
behaalde medailles, aantal ondersteunde topsporters en geïnvesteerde middelen.  
De recentste decennia is de wedijver om medailles in internationale competities (EK, WK en OS/PS) 
aanzienlijk toegenomen. In een markt met een beperkt aanbod (relatief stabiel aantal medaille-
events) en toegenomen vraag (toename van het aantal competitieve landen) wordt wereldwijd meer 
en meer geld uitgegeven aan topsport. Algemeen valt op dat er een grote diversiteit bestaat in de 
wijze waarop het topsportbeleid binnen deze landen wordt georganiseerd: centralisatie vs. 
decentralisatie, structurele werking vs. ad hoc projecten, … 
De Vlaamse topsportindex laat toe om topsportprestaties te vergelijken binnen de sporttak, de regio 
en/of het land en andere landen of continenten. Figuur 7 toont het marktaandeel van België en 
andere, omgevende landen op basis van de relatieve maandelijks voortschrijdende Vlaamse 
Topsportindex. Het Belgisch marktaandeel verdubbelde van 0,47% in 2008 naar 0,98% in 2021. België 
staat met dit marktaandeel momenteel op de 18de plaats op de Europese ranglijst, evenwel ruim 
achter Nederland en Zwitserland. Het marktaandeel van Vlaanderen steeg evenredig van 0,36% naar 
0,69%.  
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Figuur 7:  Marktaandeel van België en omgevende landen o.b.v. de relatieve maandelijks voortschrijdende Vlaamse Topsportindex 

De overheidsuitgaven in de ons omringende landen liggen aanzienlijk hoger dan in Vlaanderen/België 
(dubbel zo hoog in Nederland en Zwitserland), terwijl de curve van de Vlaamse topsportindex als 
barometer voor de topsportprestaties ten opzichte van diezelfde landen een inhaalbeweging maakt. 
De samenwerking met het bedrijfsleven in België is eerder beperkt. Daarenboven stelt de Belgische 
Nationale Lotterij geen prioriteit in het (top)sportbeleid van de gemeenschappen, terwijl in de ons 
omringende landen net een aanzienlijke bijdrage (tot soms 40% van het totale topsportbudget) 
wordt gegenereerd vanuit deze (in wezen) overheidsmiddelen. 
Vlaanderen kan leren van andere landen door het toepassen van ‘best practices’ binnen de eigen 
context en rekening houdend met het politieke systeem en de historische ontwikkelingen van het 
beleid. Enkele voorbeelden van deze ‘best practices’ uit andere landen zijn: sterkere samenwerking 
met het bedrijfsleven, begeleiden en ondersteunen van topsportfederaties op het veld, stimuleren 
van informatie-uitwisseling, versterken van expertise en verlenen van (shared) services, voeren van 
een gerichte communicatie- en marketingstrategie, … 
 
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering 
vatbaar? 
 

De politieke bevoegdheid voor sport is grondwettelijk vastgelegd/toegewezen aan de 
gemeenschappen. Dit staat haaks op het internationale topsportlandschap, waarin het IOC 
uitsluitend NOC’s erkent en internationale kampioenschappen (OS, WK, EK en Worldcups) onder de 
nationale vlag worden betwist. Dit resulteert in een spanningsveld tussen het BOIC en de 
gemeenschappen. 
De Vlaamse overheid stelt zich voornamelijk op als voorwaardenscheppende, faciliterende en 
stimulerende instantie. Voor meerdere topsportfederaties vervult ze ook een nadrukkelijke 
(aan)sturende rol in het topsportbeleid, onder meer via het verstrekken van financiële middelen, 
ondersteuning van topsportprogramma’s (bvb. carrièrebegeleiding Topsport, vormingstrajecten, 
sportwetenschappelijke ondersteuning, …) en het gezamenlijk bepalen van het niveau van 
resultaatsdoelstellingen als voorwaarde tot ondersteuning. Deze ondersteuning moet behouden en 
waar mogelijk of noodzakelijk versterkt worden, aangezien deze mee bijdraagt tot het realiseren van 
de doelstellingen. 
Afhankelijk van de situatie en de gedetecteerde noden binnen de topsportfederatie worden (sinds de 
lopende Olympiade) diverse rollen opgenomen, die de bevoegdheidsverdeling duidelijk omschrijven 
en die geformaliseerd worden ten aanzien van de Taskforce Topsport en de Stuurgroep Topsport. 
Wanneer topsportfederaties als "sport owners" de volledige verantwoordelijkheid opnemen in het 
gevoerde topsportbeleid en een sportief traject uitstippelen, duurzame en kwalitatieve 
topsportprogramma's opzetten en topsportresultaten bereiken, die in de lijn liggen met de finaliteit 
van het Vlaamse topsportbeleid, dan neemt Sport Vlaanderen een informerende en faciliterende rol 
op. Wanneer verantwoordelijkheden niet ten volle kunnen worden opgenomen door de 
topsportfederatie en/of het gevoerde beleid niet (volledig) in lijn ligt met de doelstellingen van het 
Vlaamse topsportbeleid, neemt Sport Vlaanderen een ondersteunende en begeleidende rol op, 
waarbij ook externe experts kunnen worden ingezet. Daar waar het topsportpotentieel aanwezig is 
en er een grote nood is aan externe ondersteuning en begeleiding, zal Sport Vlaanderen (in het 
belang van de topsporter) een stimulerende en nadrukkelijke (aan)sturende rol vervullen.  
Op basis van de (nog te realiseren) monitoringtool wordt de topsportwerking van de 
topsportfederatie gescreend, met als doel om verbeterpunten te detecteren in de topsportwerking 
op één of meerdere domeinen. Waar nodig kan dit leiden tot een actief optreden door Sport 
Vlaanderen en/of een gerichte inzet van externe experts ter verbetering van de topsportwerking van 
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de topsportfederatie. 
 

 
 
 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
 

Mits de realisatie van een centraal, digitaal systeem (gepland vanaf 2021) zullen de digitale 
processen binnen de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen verder op elkaar worden afgestemd en 
wordt de administratieve last voor de Vlaamse topsportfederaties tot een minimum beperkt. 
Sport Vlaanderen is zeer goed op de hoogte van de reële noden en wensen in de verscheidene 
topsportprogramma’s dankzij een jaarlijkse analyse van de beleidsplannen Topsport van de 
betrokken topsportfederaties, een benchmark van de topsportdata over de voorbije 3 Olympiades en 
een permanente aanwezigheid op het terrein. De strategische keuzes bij de toekenning van de 
topsportmiddelen zijn daardoor steeds onderbouwd, overlegd en zorgvuldig afgewogen. 
Elk topsportprogramma dat (mede) via Vlaamse topsportmiddelen wordt 
gesubsidieerd/gefinancierd, wordt in de topsportcommissie van de betrokken topsportfederatie 
formeel besproken, alvorens een aanvraag via het beleidsplan Topsport of ad hoc bij Sport 
Vlaanderen wordt ingediend. De technisch directeur Topsport is voorzitter van de 
topsportcommissie, die periodiek samenkomt en advies verleent inzake de opmaak en de 
voorstelling van het vierjaarlijkse beleidsplan en de uitvoering, opvolging en bijsturing van het 
topsportbeleid. Sport Vlaanderen is vertegenwoordigd in deze topsportcommissie door de 
desbetreffende programmamanager Topsport, die op alle vergaderingen wordt uitgenodigd en mee 
de verslagen dient goed te keuren die ter inzage worden gesteld van de Taskforce Topsport. Op deze 
manier wordt op efficiënte wijze informatie over de topsportprogramma’s verzameld en verwerkt in 
combinatie met een sterke administratieve vereenvoudiging. 
 

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 
 

Het Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) voorziet in een budgettering per beleidsinitiatief 
voor de Olympiade Parijs (2021-2024). Het verdelingsmechanisme van de topsportmiddelen is 
gedetailleerd vastgelegd (geobjectiveerde en transparante criteria) en dus toepasbaar in geval van 
toename of reductie van de middelen. 
Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken, worden gerichte strategische keuzes gemaakt in de 
ondersteuning van sporttakken en disciplines. Minimaal 90% van de beschikbare topsportmiddelen 
gaan naar Olympische disciplines met een strikt onderscheid tussen de korte (max. 55%) en 
(middel)lange termijnwerking (min. 35%) en 4 % naar Paralympische disciplines en maximaal 2% naar 
niet-Olympische disciplines. Hoe hoger het prioriteitsniveau, des te meer worden de gefilterde noden 
uit de aanvankelijke vraag van de federatie ingewilligd. Naarmate een programma kwalitatief of naar 
prioriteit lager werd beoordeeld, wordt sterker gesnoeid in de vraag tot toekenning van middelen. 
Hoe hoger de beschikbare middelen, hoe meer kwalitatief en kwantitatief de topsportprogramma’s 
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kunnen worden ondersteund (zowel inzake internationaal stage- en wedstrijdprogramma, 
omkadering door trainers/experts, verloning van topsporters, …). Er komt dan meer ruimte voor 
details, structurele (langetermijn) werking, investeringen in onderzoek, innovatie en ‘marginal gains’, 
… Minder middelen zou betekenen dat er nog strengere criteria dienen te worden gehanteerd, dat er 
minder ruimte komt voor deliberatie en op termijn zou dit kunnen leiden tot het beëindigen van de 
overheidsondersteuning voor meerdere disciplines. 
De thematische werking is grotendeels gecentraliseerd bij de afdeling Topsport van Sport 
Vlaanderen, waardoor een zeer kostenefficiënt aanbod aan “shared services” (vormingstrajecten, 
carrièrebegeleiding, programmamanagement, …) en sporttakoverschrijdende begeleidingsprojecten 
(atleetvolgsysteem, hitteplan, …) wordt aangeboden vanuit een gebundelde expertise en 
schaalgrootte. Hierop besparen zou een disproportionele verhoging van de (te ondersteunen) 
topsportgerelateerde onkosten bij de Vlaamse topsportfederaties teweegbrengen. 
Bij Topsport zijn er twee historisch ontstane buitenbeentjes: Wielerploeg Sport Vlaanderen – Baloise 
(zie Blok 2 Topsport : 1,9 miljoen euro in 2021) en niet-Olympische disciplines (0,35 miljoen euro in 
2021). Indien er een besparing wordt opgelegd, zijn dit de meest voor de hand liggende 
besparingsopties, volledig in lijn met de focus in het Vlaams topsportbeleid. 
 

 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
 

Een diepgaande spending review is niet aangewezen. 
Het Topsportactieplan Vlaanderen komt voor aanvang van iedere Olympiade tot stand na 
inhoudelijke discussies in respectievelijk een strategische werkgroep, diverse themawerkgroepen 
waarin ruim 60 topsportdeskundigen hun kennis en expertise delen, de Stuurgroep Topsport en 
finaal de Vlaamse regering. In alle werkgroepen wordt een vertegenwoordiging vanuit het kabinet 
Sport voorzien. 
Het Topsportactieplan Vlaanderen bepaalt de strategische en operationele krijtlijnen van het Vlaams 
topsportbeleid. De uitwerking van de specifieke actiepunten resulteert in een vierjarenbegroting, die 
steeds als een apart hoofdstuk wordt opgenomen in het Topsportactieplan Vlaanderen. Binnen de 
perken van de beschikbare middelen worden de specifieke actiepunten doorheen de Olympiades en 
Topsportactieplannen steeds gerealiseerd volgens de focus en de vooraf bepaalde prioriteiten.  
 

TSAP V kan beschouwd worden als spending review an sich, gekenmerkt door het permanent streven 
naar efficiëntiewinst door (1) opsplitsing lange termijn versus korte termijn, (2) maken van keuzes en 
stellen van prioriteiten op vlak van te ondersteunen (Olympische) disciplines, (3) vraaggestuurde 
aanpak mbt wetenschappelijke ondersteuning, (4) aangestuurde en sporttakoverschrijdende aanpak 
voor initiatieven inzake vorming en carrièrebegeleiding, (5) sterke focus op kwaliteit in 
werking/omkadering, en (6) (financiële) transparantie en trapsgewijze toekenning van middelen in 
functie van de noden van de topsportfederaties en op basis van het prioriteitsniveau van de 
programma’s. 
Sport Vlaanderen is geen vragende partij voor een spending review op topsport vanwege de 
administratieve belasting/impact, maar heeft hier in se ook geen problemen mee vanuit de 
overtuiging dat Vlaanderen zeer efficiënt omgaat met relatief beperkte topsportmiddelen. 
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Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 
 

Sport Vlaanderen vervult sinds 2016 de één-loketfunctie in het Vlaams topsportbeleid. De 
topsportinvesteringen vanuit Sport Vlaanderen zijn essentieel in de organisatie en uitvoering van een 
performant Vlaams topsportbeleid. Zonder deze ondersteuning zou het merendeel van de Vlaamse 
topsportfederaties niet langer kunnen voorzien in een professionele topsportwerking en dienen de 
topsportambities te worden bijgesteld.  
De totale kost van aanvragen van de topsportsportfederaties lag de voorbije jaren dubbel zo hoog als 
de beschikbare kredieten op de begroting van Sport Vlaanderen. Deze vergelijking geeft aan dat 
Vlaamse topsportfederaties moeilijk/geen topsportresultaten op mondiaal niveau kunnen behalen 
zonder substantiële ondersteuning. 
Op basis van de gegevens uit het digitaal platform van Sport Vlaanderen kan voor de jaren 2017-2020 
het aandeel van de subsidies vanuit Sport Vlaanderen (basiswerking + beleidsfocussen) 
geprojecteerd worden tegenover de effectieve uitgaven van elke gesubsidieerde topsportfederatie 
(via de jaarrekening en de resultatenrekening). Tabel 1 toont de subsidieafhankelijkheid van de 
gesubsidieerde topsportfederaties voor het werkingsjaar 2018. Het aandeel van Sport Vlaanderen is 
gemiddeld 54% met een ruime spreiding van het aandeel per sportfederatie van 19% tot 81%. 
 
Tabel 1:  Subsidieafhankelijkheid van de gesubsidieerde topsportfederaties (basiswerking + beleidsfocussen) voor het werkingsjaar 2018  

Topsportfederatie Bedrijfsopbrengsten 
(Jaarrekening 70/74) 

Subsidie Sport 
Vlaanderen 

(basis + focus) 
Topsport: subsidie + 

financiering + BeGold 

Subsidieafhankelijkheid 
(subsidies Sport 

Vlaanderen) 

Olympisch € 2.863.487 € 1.300.191 55% 
Paardensport Vlaanderen vzw € 6.651.630 € 1.254.984 19% 
Golf Vlaanderen vzw € 4.282.063 € 988.660 23% 
Voetbal Vlaanderen vzw € 12.191.117 € 4.280.565 35% 
Vlaamse Schietsportkoepel vzw € 898.657 € 333.345 37% 
Tennis Vlaanderen vzw € 6.910.665 € 2.705.225 39% 
Cycling Vlaanderen vzw € 5.992.484 € 2.385.425 40% 
Basketbal Vlaanderen vzw € 4.130.273 € 1.768.875 43% 
Triatlon Vlaanderen vzw € 1.471.000 € 670.094 46% 
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw € 6.643.704 € 3.122.052 47% 
Vlaamse Karate Federatie vzw € 665.744 € 315.498 47% 
Vlaamse Handbalvereniging vzw € 1.145.264 € 563.167 49% 
Judo Vlaanderen vzw € 2.140.186 € 1.122.815 52% 
Volley Vlaanderen vzw € 5.654.600 € 2.955.988 52% 
Vlaamse Tafeltennisliga vzw € 1.322.733 € 711.356 54% 
Rugby Vlaanderen vzw € 689.779 € 387.376 56% 
Vlaamse Atletiekliga vzw € 3.234.232 € 1.826.990 56% 
Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw € 370.734 € 222.702 60% 
Vlaamse Zwemfederatie vzw € 3.091.850 € 1.847.290 60% 
Badminton Vlaanderen vzw € 1.227.391 € 777.114 63% 
Vlaamse Boks Liga vzw € 395.719 € 258.700 65% 
Taekwondo Vlaanderen vzw € 1.248.195 € 839.787 67% 
Sneeuwsport Vlaanderen vzw € 1.360.186 € 937.221 69% 
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Vlaamse Hockey Liga vzw € 3.157.447 € 2.170.489 69% 
Boogsport Vlaanderen vzw € 364.855 € 263.075 72% 
Wind en Watersport Vlaanderen vzw € 2.717.474 € 1.961.373 72% 
Peddelsport Vlaanderen vzw € 944.908 € 716.766 76% 
Vlaamse Roeiliga vzw € 733.362 € 579.670 79% 
Vlaamse Schermbond vzw € 541.395 € 438.755 81% 
Paralympisch € 2.509.111 € 1.646.726 66% 
Parantee-Psylos vzw € 2.509.111 € 1.646.726 66% 
Niet-Olympisch € 818.083 € 345.283 47% 
Klim- en Bergsportfederatie vzw € 1.463.744 € 427.229 29% 
Kon. Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga  € 999.660 € 440.539 44% 
Vlaamse Reddingsfederatie vzw € 635.705 € 278.406 44% 
Squash Vlaanderen vzw € 440.839 € 251.045 57% 
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw € 550.469 € 329.198 60% 
Gemiddeld totaal € 2.552.270 € 1.169.956 54% 
 
Vooral de kleinere en minder bekende sporten zijn voor hun (top)sportwerking afhankelijk van de 
overheidsondersteuning, o.a. omwille van het achterwege blijven van cofinanciering vanuit de eigen 
werkingsmiddelen van de topsportfederatie en/of private partners (bedrijfswereld, sponsors). 
 
Conclusie Fiche 8. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of een beperkt negatief maatschappelijk effect. 

Een kleine besparing is mogelijk door de focus voortaan nog enkel te leggen op Olympische 
en Paralympische programma’s. De niet-Olympische programma’s vertegenwoordigen een 
budget van +/-350 keuro.  
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Fiche 9. Wielerploeg Sport Vlaanderen - Baloise 

Afdeling Topsport 

1.920 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
 

Wettelijk en beleidsmatig kader: 
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet in beleids- en regelgevingsinitiatieven inzake 
Topsport, waarvan de implementatie en de uitvoering ervan in detail wordt beschreven in hoofdstuk 
5 van het Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024). 
Om als UCI Proteam in aanmerking te komen, beschrijft de internationale reglementering dat een 
wielerploeg tijdens het ganse werkingsjaar volledige tewerkstelling dient te verlenen aan minstens 
20 wielrenners, 2 ploegleiders en 3 andere teamleden (mecanicien, medische staf, ...). Alle renners 
dienen te worden geregistreerd bij de internationale wiederfederatie UCI en zijn verplicht zich te 
onderwerpen aan het systeem van het biologisch paspoort. De UCI maakt een onderscheid tussen 
WorldTour-ploegen, professionele continentale en continentale ploegen. 
 

Doeltreffendheid van de ondersteuning van de wielerploeg: 
Het UCI continental professional cyclingteam "Sport Vlaanderen-Baloise" maakte tot op heden de 
brug van beloftevolle wegrenners naar het ProTour-cyclingcircuit. De ondersteuning vanuit de 
Vlaamse overheid loopt reeds sinds 1994. Alle jaren samengeteld werden 188 renners 
gecontracteerd, waarvan er 67 zijn doorgestroomd naar het niveau WorldTour. Het project kreeg de 
voorbije jaren sterke concurrentie van de World Tour ploegen die betere (vroegmature) renners 
sneller een contract aanbieden. Het team met momenteel 21 Vlaamse renners is één van de 19 UCI 
ProTeams, het niveau onder het WorldTour-niveau. 
Sport Vlaanderen stuurt aan op een nauwe en constructieve samenwerking tussen de wielerploeg 
"Sport  Vlaanderen-Baloise" en Cycling Vlaanderen (de Vlaamse topsportfederatie). Het 
bestaansrecht van het UCI continental professional cyclingteam "Sport Vlaanderen-Baloise" blijft 
behouden, indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

̵ een doorstroom naar het prestatieprogramma baanwielrennen wordt gegarandeerd; 
̵ voldoende ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden aan profwaardige renners om 

ritme op te doen in de doorgroei naar een UCI World Tourteam. Hiervoor is afstemming met 
Cycling Vlaanderen noodzakelijk i.f.v. de realisatie van een ontwikkelingsprogramma 
wegwielrennen; 

̵ een topsportcultuur met volwaardige omkadering en wedstrijdprogramma wordt (verder) 
gerealiseerd; 

̵ return en visibiliteit worden verleend ten aanzien van de Vlaamse overheid. 
De loon- en werkingskosten van het wielerproject worden ondersteund vanuit het budget Topsport 
van Sport Vlaanderen. 
 
Positieve en/of negatieve neveneffecten 
In het TSAP V worden een aantal voorwaarden geformuleerd ter realisatie van twee doelstellingen, 
(1) de sportieve doelstellingen van het project in lijn brengen met de doelstellingen van Cycling 
Vlaanderen en TSAP V, (2) het inzetten van de wielerploeg op vlak van 
promotie/communicatie/visibiliteit. De wielerploeg Sport Vlaanderen – Baloise verleent een grote 
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return & visibiliteit voor Sport Vlaanderen via de (rechtstreekse) uitzendingen op televisie van de 
wedstrijden van de UCI WorldTour. Bovendien betreft het een (exclusief) Vlaamse opleidingsproject 
voor talentvolle wielrenners met mogelijkheden tot doorstroom naar een (ander) 
prestatieprogramma wielrennen van Cycling Vlaanderen. 
De werkings- en loonkosten van de wielerploeg beslaan evenwel een substantieel deel (+/-8%) van 
de Vlaamse topsportkredieten. Ook andere (Olympische) sporttakken en disciplines detecteren 
eenzelfde nood inzake structurele omkadering en tewerkstelling. De markt van professionele 
wielerteams wordt bovendien grotendeels bepaald/gefinancierd door private sponsorgelden, die de 
voorbije jaren stelselmatig zijn toegenomen. 
 

 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 
 

De ondersteuning van (exclusief) Vlaamse beloftevolle renners in een Continental Team geeft 
voldoende mogelijkheden om ritme op te doen in de doorgroei naar een UCI World Tourteam. 
Eenzelfde werkwijze zien we ook in opleidingsteams van andere regio’s en landen: Bardiani-CSF-
Faizanè (Italië), Bingoal Pauwels Sauces WB (Wallonië/Brussel), Israel Cycling Academy (Israël), UAE 
Colombia (Colombia, …).  
Het budget van Sport Vlaanderen-Baloise wordt momenteel geraamd op 3 miljoen euro. De jaarlijkse 
inbreng vanuit Sport Vlaanderen bleef de voorbije jaren status quo op 1,92 miljoen euro. De eigen 
inbreng van de wielerploeg via privé-sponsoring steeg de afgelopen jaren stelselmatig naar ca. 1 
miljoen euro, aangevuld met sponsoring in natura voor fietsmateriaal, verzekering, wagens, voeding, 
dranken, accommodatie, … 
Het budget van Bingoal Pauwels Sauces WB wordt eveneens geraamd op 3 miljoen euro. De jaarlijkse 
inbreng vanuit de federatie Wallonië-Brussel bleef de voorbije jaren status quo op 950.000 euro. Met 
deze ondersteuning wordt de werking van het continentale team en het beloftenteam U23 
ondersteund, mits in beide teams minimaal 12 renners afkomstig zijn van het grondgebied van de 
Federatie Wallonië-Brussel. 
Louter op sportief vlak is het voor de continentale wielerteams moeilijk wedijveren met de 
WorldTour-ploegen, waarin de budgetten minimaal 4x hoger liggen. De deelname aan de grootste 
wielerwedstrijden (klassiekers en grote rondes) is daardoor niet steeds gegarandeerd.  Via de 
participatie in een wielerploeg kunnen evenwel voldoende ontwikkelingsmogelijkheden worden 
geboden aan profwaardige renners om ritme op te doen in de doorgroei naar een UCI World 
Tourteam én kan een doorstroom van renners naar een Olympisch prestatieprogramma worden 
bewerkstelligd (steeds in nauw overleg en samenwerking met Cycling Vlaanderen). Bovendien is de 
return en visibiliteit ten aanzien van de Vlaamse overheid via de wielerploeg bijzonder hoog. 
 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 
 

Sport Vlaanderen is de hoofdsponsor van het UCI continental professional cyclingteam "Sport 
Vlaanderen-Baloise" en draagt o.a. de lonen van de renners en de werkingssubsidies. In nauwe 
samenspraak met Cycling Vlaanderen bepaalt Sport Vlaanderen mee de sportieve doelstellingen van 
het team (bvb. afspraken over in/doorstroom in het baanwielrennen), maar mengt zich niet in de 
selectie van de renners. 
Het wielerteam is een vereniging zonder winstoogmerk (Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw) met 
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maatschappelijke zetel in Waregem. De vzw is werkgever van het omkaderend personeel en 
ontvangt hiervoor werkingsmiddelen Topsport vanuit Sport Vlaanderen.  
De bankwaarborgverklaring ten aanzien van de internationale wiederfederatie UCI wordt getekend 
door de Vlaamse minister van Sport. 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
 

Het licentiedossier voor het volgende wielerseizoen dient steeds half september van het 
voorafgaande jaar te worden ingediend bij de internationale wiederfederatie UCI. Hiervoor dienen 
steeds de volgende documenten te worden opgemaakt en ter ondertekening voorgelegd te worden 
aan de Vlaamse minister van Sport: 

̵ engagement m.b.t. de loonsubsidie voor het omkaderend personeel van de wielerploeg; 
̵ tewerkstellingscontracten met de renners (minimaal 14 renners); 
̵ engagement m.b.t. de werkingssubsidie van de wielerploeg; 
̵ bankwaarborgverklaring vanuit de Vlaamse overheid. 

Andere administratieve regelingen worden rechtstreeks afgehandeld tussen de vzw en de 
internationale wielerfederatie UCI.  
 

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : 
Wat zou het maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) 
afnemen of toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 
 

Om voor een bepaald jaar als UCI continental professional cyclingteam in aanmerking te kunnen 
komen moet een wielerploeg een volledige tewerkstelling tijdens het ganse jaar verlenen aan 
minimaal 20 en maximaal 30 wielrenners, minimaal 2 ploegleiders en minimaal 3 andere teamleden 
(mecanicien, medische staf, etc.). Tijdens het seizoen 2021 wordt de loon- en werkingskost voor 22 
wielrenners en 9 vaste personeelsleden (sportbestuurders, verzorgers en mecaniciens) gedragen 
vanuit de middelen topsport van Sport Vlaanderen.  
Een besparing (minder subsidie) kan in de huidige vorm – als afzonderlijk project – enkel door de 
private inbreng te doen stijgen. Dit kan als doel gesteld worden, maar afslanking van de totale pot 
aan middelen kan niet binnen UCI-regelgeving (minimum voorwaarden voor het licentiedossier). 
Het beëindigen van de subsidie is eveneens een optie, maar hierdoor verliest de Vlaamse overheid 
de return en visibiliteit die de wielerploeg jaarlijks garandeert (en die momenteel als zeer gunstig 
wordt beschouwd). Bovendien kan niet langer een ontwikkeling en doorstroom van renners naar een 
Olympisch ontwikkelings- en prestatieprogramma worden afgedwongen, die rechtstreeks het gevolg 
was van een goede samenwerking tussen de wielerploeg, Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen. 
   

 
 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
 

Neen, het UCI continental professional cyclingteam "Sport Vlaanderen-Baloise” staat onder 
supervisie van de internationale wielerfederatie UCI via o.a. het jaarlijks licentiedossier. 
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Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 
 

Het budget van de wielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise wordt momenteel geraamd op 3 miljoen 
euro, het minimum geraamd investeringsbedrag om te voldoen aan de voorwaarden van het jaarlijks 
licentiedossier. 
Sport Vlaanderen is hoofdsponsor van het UCI continental professional cyclingteam "Sport 
Vlaanderen-Baloise" met een jaarlijkse inbreng van 1,92 miljoen euro. Het kostendekkingspercentage 
door Sport Vlaanderen is dus 64%. Besparing (minder subsidie) kan in de huidige vorm – als 
afzonderlijk project – enkel door de private inbreng met minstens hetzelfde bedrag te doen stijgen. 
 
Conclusie Fiche 9. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of beperkt negatief maatschappelijk effect. 

Een besparing van 1,9 mio euro is theoretisch mogelijk door niet langer te investeren in de 
Wielerploeg Sport Vlaanderen - Baloise. Vanuit loutere focus op topsportresultaten conform 
de doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid zou de impact op korte termijn beperkt 
blijven. De sportieve impact op lange termijn en de schade wat betreft topsport als middel 
zou evenwel aanzienlijk zijn. Vooral de visibiliteit van Sport Vlaanderen en het Vlaams 
sportbeleid is de bijdrage van deze wielerploeg bijzonder groot. 
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Fiche 10. Project BeGold 

Afdeling Topsport 

740 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
 

Wettelijk en beleidsmatig kader: 
Het project Be Gold is een samenwerkingsproject tussen de drie gemeenschappen, het BOIC en de 
Nationale Loterij. Het project heeft als doel om specifieke topsportprojecten op vlak van 
talentontwikkeling, omkadering en begeleiding te ondersteunen, met het oog op het behalen van 
top-8 plaatsen op de Olympische Spelen en het behalen van medailles op de Paralympische Spelen 
op middellange en/of lange termijn. De participatie van de Vlaamse overheid in het project Be Gold 
blijft ongewijzigd op 740.000 euro per jaar, conform de lopende samenwerkingsovereenkomst.  In de 
loop van 2022 zal duidelijk worden of en in welke vorm het project bestendigd wordt. 
 
Strategische keuze inzake verdeling van topsportmiddelen: 
Het project Be Gold focust op beloftevolle jongeren die zich in de transitie naar elitesporter bevinden 
(prestatieprogramma) en is aanvullend op het programma van de betrokken gemeenschappen. De 
sportspecifieke projecten hebben betrekking op activiteiten in één of meerdere Olympische 
disciplines, binnen één of meerdere gemeenschap(pen). Alle voorgedragen projecten worden 
gezamenlijk beoordeeld door de leden van de ABCD-commissie. De evaluatie beperkt zich niet louter 
tot resultaatsdoelstellingen. Ook procesmatige doelstellingen en KPI’s zijn essentieel in de 
toekenning en evaluatie van de sportspecifieke projecten. Deze doelstellingen moeten door beide 
federaties (Vlaamse en Franstalige federatie) en/of de koepel- of nationale federatie 
overeengekomen en bewaakt worden.  
 

Effectiviteit: 
Via het gemeenschapsoverschrijdend project worden middelen van de Nationale Loterij ingezet, die 
anders niet beschikbaar zouden zijn voor Vlaamse topsporters. De meerwaarde van de toegekende 
investeringen ten behoeve van Vlaamse topsportfederaties, aanvullend op de jaarlijkse Vlaamse 
bijdrage van 740.000 euro, bedraagt jaarlijks ca. 1.500.000 euro. Met deze ondersteuning worden 
jaarlijks ca. 125 Vlaamse beloftevolle jongeren, allen opgenomen in een Olympisch of Paralympisch 
ontwikkelings- of prestatieprogramma (beschreven in blok 1) aanvullend ondersteund. 
 

Positieve en/of negatieve neveneffecten 
Mede dankzij het project Be Gold worden de visie, de doelstellingen en het selectiebeleid tussen de 
Vlaamse topsportfederaties/Sport Vlaanderen, de Franstalige topsportfederaties/Adeps/Ostbelgien 
en het BOIC verder op elkaar afgestemd. Er heerst bij topsporters evenwel nog steeds 
onduidelijkheid over de plaats van het project Be Gold in het Vlaamse topsportbeleid. 
 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 
 

De nationale Lotto-middelen voor (top)sport liggen in België aanzienlijk lager dan de in ons 
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omringende landen. In 2020 werd 14,73 miljoen euro van het sponsoringbudget verdeeld over 
volgende rubrieken: Proximity (5%), wielerploeg (52%), voetbalploegen (13%), sportdossiers (18%) en 
cultuurdossiers (12%). 12,25 miljoen euro werd op deze manier geïnvesteerd in de sportsector. 
In Nederland werd 46,4 miljoen euro in 2019 ingezet in zowel topsport als breedtesport. In het 
Verenigd Koninkrijk bedroegen de totale inkomsten van UK Sport 144,3 miljoen pond in de periode 
2018-2019, waarvan 73,4 miljoen pond vanuit het distributiefonds van de Nationale Loterij. In 
Zweden investeerde Svenska Spel jaarlijks ruim 350 miljoen Zweedse kroon in sportsponsoring 
(waarvan ca. 80% aan sportfederaties & clubs) 
 
Tabel 2:  Raming van toegekende Lotto-middelen in België en omringende landen 
 

NOC Periode Bedrag (x M€) 
Verenigd Koninkrijk 2018-2019 85,1 
Nederland 2019 46,4 
Zweden 2018 34,7 
België 2019 12,2 
 
De Belgische situatie is inzake governance uniek maar niet benijdenswaardig, met 3 
gemeenschappen en een NOC die de bevoegdheden dragen inzake het regionale/nationale 
topsportbeleid. Transparantie en synergie zijn in deze context kernbegrippen in het voeren van een 
performant topsportbeleid. 
   

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 
 

Sport Vlaanderen streeft naar coherentie in de verschillende beleidsinitiatieven vanuit een efficiënte 
rolverdeling en synergie tussen alle partners binnen ABCD. Er is constructief en doelgericht overleg 
noodzakelijk tussen de betrokken Vlaamse en Franstalige sportfederaties, de nationale sportbonden 
(koepels) alsook Sport Vlaanderen, ADEPS en BOIC of BPC. Het verder afstemmen van de visie, de 
doelstellingen en het selectiebeleid tussen de Vlaamse topsportfederaties/Sport Vlaanderen, de 
Franstalige topsportfederaties/Adeps/Ostbelgien en het BOIC blijft noodzakelijk om betere 
resultaten te bekomen op internationale kampioenschappen. In de samenwerkingsovereenkomst 
wordt het afsprakenkader en de return & visibiliteit ten aanzien van de investerende partners 
vastgelegd. 
 

 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
 

ABCD-Techniek staat in voor de opvolging van de projecten, alsook voor de tussentijdse evaluaties. In 
de ABCD-commissie wordt het afsprakenkader bewaakt en een werkingskrediet per project 
toegekend. Maximaal 15% van de beschikbare middelen wordt ter beschikking gesteld voor 
communicatie en administratieve opvolging. De coördinatie van het project Be Gold gebeurt door 
één projectcoördinator en één deeltijds administratief coördinator vanuit de werkingsmiddelen van 
het project be Gold. Op deze manier wordt de administratieve last voor de investerende partners en 
de participerende topsportfederaties tot een minimum beperkt. 
Aan Vlaamse kant maken de projecten Be Gold inhoudelijk integraal deel uit van de beleidsplannen 
topsport van de Vlaamse topsportfederaties. De kleine administratieve belasting (extra overleg) bij 
de topsportfederaties en bij Sport Vlaanderen wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
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supplementaire middelen van de Nationale Loterij. 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 
 

In 2015 werd het project Be Gold verlengd voor een periode van 8 jaar (tot einde 2022). De 
participatie van de Vlaamse overheid in het project Be Gold blijft ongewijzigd op 740.000 euro per 
jaar, conform de lopende overeenkomst. Naast dit Vlaamse budget staan verhoudingsgewijs 
evenwaardige bijdragen van de andere gemeenschappen en het BOIC, aangevuld met bijkomende 
financiering van de Nationale Loterij. Er volgt een nieuwe evaluatie van het project door de ABCD-
commissie in 2022 met het oog op een mogelijke verlenging, binnen de perken van de Vlaamse 
begroting. Een besparing op korte termijn is dan ook geen optie. 
Hoe hoger de inbreng vanuit alle partners, hoe meer kwalitatief en kwantitatief de 
topsportprogramma’s kunnen worden ondersteund (zowel inzake internationaal stage- en 
wedstrijdprogramma, omkadering door trainers/experts, verloning van topsporters, …). Er komt dan 
meer ruimte voor deliberatie, structurele (langetermijn) werking, investeringen in innovatie en 
‘marginal gains’, … Minder middelen zou betekenen dat er nog strengere criteria dienen te worden 
gehanteerd voor instroom en doorstroom en dat er minder ruimte komt voor deliberatie. 
 

 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
 

Neen, de strategische en financiële krijtlijnen van het project Be Gold zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst met de investerende partners. In de loop van 2022 zal duidelijk 
worden of en in welke vorm het project bestendigd dient te worden. 
 

 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 
 

De topsportinvesteringen vanuit het project Be Gold bieden een uitstekende aanvulling op de 
Vlaamse topsportmiddelen. Zonder deze ondersteuning zouden de topsportprogramma’s van de 
participerende Vlaamse topsportfederaties volledig moeten gedragen worden vanuit de subsidie- en 
werkingsmiddelen van Sport Vlaanderen of de eigen werkingsmiddelen van de topsportfederatie. 
Op basis van de gegevens uit het digitaal platform van Sport Vlaanderen kan voor de jaren 2017 - 
2020 het aandeel van de subsidies vanuit Sport Vlaanderen (basiswerking + beleidsfocussen) 
geprojecteerd worden tegenover de effectieve uitgaven van elke gesubsidieerde topsportfederatie 
(via de jaarrekening en de resultatenrekening). Tabel 1 (zie Blok 1 Topsport) toont de 
subsidieafhankelijkheid van de gesubsidieerde topsportfederaties voor het werkingsjaar 2018.  
 
Conclusie Fiche 10. 

Optie 6. Komt niet in aanmerking voor besparing. 



Topsport 

 Vlaamse Brede Heroverweging – Deeleindrapport Sport Vlaanderen – Beleidsdomein CJSM 
72 72 

  



Topsport 

 Vlaamse Brede Heroverweging – Deeleindrapport Sport Vlaanderen – Beleidsdomein CJSM 
73 73 

Fiche 11. DAC Middelen Special Olympics / BOIC 

Afdeling Topsport 

173 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
 

Wettelijk en beleidsmatig kader: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC voor de Olympiade 
Parijs (2021-2024) voorziet o.a. in een financiering vanaf 1/9/2018 van nominatief 2,8 VTE 
werknemers van het BOIC, (die tot 31/8/2018 via DAC-middelen vanuit het departement Werk en 
Sociale Economie werden gefinancierd). Deze financiering vanuit DAC-middelen liep in eerste 
instantie tot 31/12/2024 of tot de eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst(en) voor deze 
datum. Eind 2019 besliste de minister van Sport Ben Weyts om deze subsidies sneller stop te zetten 
en volledig te laten uitdoven tegen eind 2023.  
 

Effectiviteit 
Het Derde Arbeidscircuit (DAC) ontstond begin jaren ’80 en creëerde tot 30 juni 2012 jobs voor 
werklozen in diensten voor overheden en vzw’s. Het doel was hen te laten doorstromen naar de 
reguliere arbeidsmarkt. Sinds 30 juni 2012 worden er geen nieuwe DAC-werknemers meer 
aangeworven. Om de DAC’ers die in de sector sport werken in Brussel toch te regulariseren werden 
de middelen vanuit het departement WSE overgedragen aan Sport Vlaanderen en worden deze als 
subsidie betaald aan het BOIC. 
 
Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 
 

Het betreft een uitdovend regularisatieproject, specifiek voor de Vlaamse arbeidssector en historisch 
gegroeid vanuit het departement Werk en Sociale Economie. De huidige regeling is uitdovend tegen 
eind 2023. Zodra alle werknemers die voor 30 juni 2012 werden aangeworven uit dienst zijn 
getreden, dooft de maatregel volledig uit. 
Dit levert vrije beleidsruimte op, die concreet kan aangewend worden voor een duidelijke nood 
binnen het decreet georganiseerde sportsector. De vrijgekomen middelen kunnen vanaf 2024 
ingezet worden in functie van de professionalisering van de sportkaderopleidingen van de 
sportfederaties. Op internationaal niveau is Vlaanderen toonaangevend wat betreft de sterke 
gecentraliseerde kwaliteitsborging en organisatiesystematiek inzake opleiding van sporttrainers. Een 
verdere professionalisering (via de aanstelling van professionele DSKO’s) is noodzakelijk. 
 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 
 

Vanaf 2004 kregen de werknemers een regulier statuut, met dezelfde rechten en plichten als de 
andere werknemers in de organisatie. Vanaf dan was niet het niet enkel de VDAB meer die de 
loonkosten van de ex-DAC op zich nam, maar werden de dossiers opgesplitst per sector. Momenteel 
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verloopt de tewerkstelling van de ex-DAC’ers uit de sportsector via een subsidie vanuit Sport 
Vlaanderen aan het BOIC. 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
 

De personeelsleden zijn werkzaam voor het BOIC, dat de lonen uitbetaalt. Sport Vlaanderen 
subsidieert de effectieve loonlast aan het BOIC, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC. 
 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 
 

De huidige regeling is uitdovend tegen eind 2023 en heeft een zeer klein aandeel in de Vlaamse 
begroting. Zodra alle werknemers die voor 30 juni 2012 werden aangeworven, uit dienst zijn 
getreden, dooft de maatregel volledig uit. 
Dit levert vrije beleidsruimte op, die concreet kan aangewend worden voor een duidelijke nood 
binnen het decreet georganiseerde sportsector. De vrijgekomen middelen kunnen vanaf 2024 
ingezet worden in functie van de professionalisering van de sportkaderopleidingen van de 
sportfederaties. Voor de aanstelling van professionele DSKO’s is een minimaal budget van 1,05 
miljoen euro nodig. 
 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
 

Neen, het betreft een historisch en uitdovend regularisatieproject. Dit levert vrije beleidsruimte op, 
die concreet kan aangewend worden voor een duidelijke nood binnen het decreet georganiseerde 
sportsector. De vrijgekomen middelen kunnen vanaf 2024 ingezet worden in functie van de 
professionalisering van de sportkaderopleidingen per sporttak, m.n. voor de subsidiëring van 
professionele DSKO’s t.a.v. de sportfederaties. 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 
 

De middelen zijn nominatief bestemd voor 2,8 VTE werknemers bij het BOIC. Zolang deze 
werknemers nog in dienst zijn, dient de maatregel gehanteerd te blijven. Sport Vlaanderen draagt 
100% van de loonlast van deze werknemers. 
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Conclusie Fiche 11. 

Optie 2. Interne verschuiving binnen Sport Vlaanderen. 

(zie ook fiche 2)  

Aangezien deze werking uitdovend is, kan een interne verschuiving gebeuren van de 
middelen binnen Sport Vlaanderen, meer bepaald naar het decreet op de georganiseerde 
sportsector, ten behoeve van de professionalisering van de sportkaderopleiding.  
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/953863/UK_Sport_Annual_Accounts_2018-19_FINAL_for_website_V2.pdf
https://om.svenskaspel.se/wp-content/uploads/2019/05/annualrepor2018en.pdf
https://spliss.research.vub.be/
https://www.sport.vlaanderen/media/16716/topsportactieplan-vlaanderen-v-2021-2024.pdf
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/topsport
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Fiche 12. Externe Evenementen 

Afdeling Sportpromotie 

3282 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
Sport Vlaanderen subsidieert jaarlijks voor een bedrag van 2.499.000 euro (krediet 2019) de 
belangrijkste topsportevenementen, bovenlokale competitie- en recreatie-evenementen en G-
sportevenementen die op Vlaams grondgebied plaats vinden.  Voor elk van die doelgroepen kunnen 
wedstrijdorganisatoren aanvraagdossiers indienen volgens vigerende subsidiereglementen. 
Ter staving van de omvang van het aantal ondersteunde evenementen en bijhorend bedrag hierbij 
een overzicht van het werkingsjaar 2020: in het segment van topsport werden 7 WK-, EK- of 
kwalificatietornooien en 81 internationale topsportevenementen gesubsidieerd voor een 
totaalbedrag van resp. 226.500 euro en 1.170.400 euro.  121 bovenlokale competitie-evenementen 
en 57 recreatieve initiatieven kregen steun voor in het totaal 388.700 en 171.800 euro. Voor 
gehandicaptensport hebben 22 internationale topsportevenementen en 148 laagdrempelige 
breedtesportevenementen Vlaamse ondersteuning ontvangen ten bedrage van 51.155 en 269.809 
euro.  

Het is niet evident om de effectiviteit t.a.v. de sportparticipatie in Vlaanderen van deze subsidies in 
een directe, lineaire relatie aan te tonen.  

Positief neveneffect van overheidssteun is de mogelijke sturing door ondersteuning naar relevante 
thema’s (duurzaamheid, toegankelijkheid, …). 
De meer negatieve kant van het subsidieverhaal is dat vooral de grotere en zeker de professionele 
spelers de weg vinden (naar de grote bedragen) naar deze subsidies en kleinere organisatoren eerder 
de kruimels (of niets) krijgen. 

Een concrete analyse van het gevoerde subsidiebeleid (2018-2020) geeft volgende vaststellingen: 

- de populaire sporten in Vlaanderen krijgen ook de meeste ondersteuning. Het gaat om 
atletiek, volleybal, hockey, paardrijden, gymnastiek en wielrennen als absolute uitschieter. 
Bij wielrennen gaat het wel om de diverse disciplines samen (weg, veld, piste, MTB, BMX – 
dames, heren en jeugd) 

- als het gaat over return in visibiliteit, dan blijkt dat deze vooral wordt gehaald bij de 
internationale topsportevenementen die vaak van een rechtstreekse uitzending kunnen 
genieten op de populaire media (TV, Radio, sportwebsites, …), zeker als het om de populaire 
sporten gaat.  Sport Vlaanderen krijgt daarin zelfs voor een relatief klein bedrag vaak (heel) 
veel visibiliteit. Commerciële sponsors betalen verhoudingsgewijs veel meer voor hun 
visibiliteit, bv. bij de Ronde van Vlaanderen, Memorial Van Damme, … 

- de hoogste subsidies gaan vaak naar (dezelfde) commerciële partners. Het zijn uiteraard ook 
wel deze “grote spelers” die de “grote” evenementen organiseren  
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- er zijn grote verschillen in evenementondersteuning over de provincies heen. West-
Vlaanderen (veel reguliere evenementen) en Antwerpen (veel G-sportevenementen) krijgen 
de meeste steun. Eerlijkheid gebiedt om mee te geven dat de spreiding over de provincies 
nooit helemaal correct in kaart gebracht kan worden omdat sommige evenementen als 
“Vlaanderen” worden gecatalogiseerd. Bv. de Ronde van Vlaanderen start in Antwerpen en 
eindigt in Oudenaarde…. Veldritcircuits omvatten wedstrijden in de verschillende 
provincies,…. 

- voor de kleinere recreatieve evenementen en zeker voor G-sportevenementen blijkt de 
steun van Sport Vlaanderen ‘bedrijfskritisch’ en wordt met deze subsidie vaak het verschil 
gemaakt tussen organiseren en niet-organiseren  

- het ondersteunen van vele kleinere evenementen (over 3 jaar in totaal 191 evenementen die 
minder dan 1.000 euro ontvangen) kan tot versnippering en beperktere effectiviteit leiden, 
maar dit moet diepgaander onderzocht worden alvorens hieruit (te high-level) conclusies te 
trekken 

- het numeriek aandeel van de ‘kleine’ evenementen (waaraan een subsidiebedrag van minder 
dan 1.000 euro wordt toegekend) is met ruim 15 % op het totaal aantal evenementen, niet 
gering. Het budgettair aandeel van deze ‘kleinere’ evenementen is anderzijds 10x kleiner 
(118.020 euro of 1,52 %).  Er wordt dus relatief veel sportparticipatie ondersteund en 
naamsbekendheid/goodwill gecreëerd voor een relatief kleine prijs 

- de meeste subsidies situeren zich tussen 1.000 en 1.999 euro, nl. 18,78 % (233 evenementen 
op 3 jaar) en 2.000 en 2.999 euro, nl. 16,36 % (203 evenementen op 3 jaar) 

- verhoudingsgewijs gaat er budgettair het meeste geld naar evenementen die tussen de 
5.000 en 7.500 euro ontvangen (159 evenementen krijgen op 3 jaar tijd 852.535 euro 
(10,98%)  

- het aantal evenementen dat 50.000 euro of meer ontvangt, is (logischerwijze) ook relatief 
klein, nl. 1,77 % (22 evenementen op 3 jaar tijd). Naar deze 22 evenementen gaat over 3 jaar 
tijd wel een budget van 1.906.000 euro, zijnde 24,54 % van het totale subsidiepot. 32 
evenementen ontvangen op 3 jaar tijd een subsidie tussen 30.000 en 50.000 euro voor een 
totaalbedrag van 1.173.000 euro (15.10.%) 

- er is tenslotte relatief weinig instroom van nieuwe aanvragers of organisatoren (ca. 20-25% 
van de aanvragers zijn op jaarlijkse basis nieuw, de rest worden al – minstens – 3 jaar 
opeenvolgend ondersteund). 

 

De doelmatigheid en maatschappelijke meerwaarde van het subsidiebeleid rond sportevenementen 
is verschillend naargelang het type evenementen. De impact van topsport blijkt alvast positief te zijn: 
de prestaties van topsporters maken Vlamingen fier en zetten aan om zelf te sporten. Meer dan de 
helft van de Vlamingen (53%) vindt immers dat topsport mensen motiveert om zelf aan sport te 
doen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een groot onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (De 
Rycke, 2021), dat ook zal nagaan hoe de Vlaming naar topsport kijkt voor en na de Olympische 
Spelen. 

De effectiviteit van recreatieve breedtesportevenementen werd ook reeds onderzocht. In een studie 
(Willem, 2016) werd het effect van sportevenementen op sportparticipatie gemeten bij 2 
massasportevenementen (Antwerp 10 Miles en Mon Ventoux-campagne) en 2 sportpromotie-
evenementen (Dé Watersportdag en Beachsportival). 
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Algemeen kan gesteld worden dat de organisatoren een goed evenement creërden met tevreden 
deelnemers maar onvoldoende bewust duurzame sportparticipatie nastreefden en hiervoor geen 
hefboomstrategie uitwerkten, bijvoorbeeld door een natraject aan te bieden of deelnemers toe te 
leiden naar sportclubs. Het effect hangt af van welke deelnemers worden aangetrokken en welke 
initiatieven worden genomen tot duurzaam sporten. Het type massa sportevenementen met 
voorbereidingstraject heeft wel het voordeel dat ook bij afwezigheid van een duurzaam effect er 
minstens in de aanloop naar het evenement meer wordt gesport. Zelfs wanneer deze events er niet 
in slagen inactieven duurzaam aan te zetten tot sporten, hebben deze massasportevenementen hun 
rol in het sportaanbod. 

Daarnaast is er ook een Nederlandse studie ‘Evaluatie Beleidskader Sportevenementen’ (Hover, 
2018) die aangeeft wat de meest werkzame aspecten zijn van subsidiëring.  Daaruit blijkt dat vooral 
het mechanisme van een subsidie/co-financiering de kans op een hoger rendement en impact 
genereert vanaf een inbreng door de subsidiant van minimaal 25% in het totale organisatiebudget.   
In deze studie wordt gesteld dat zonder overheidssubsidie de onderzochte sportevenementen niet 
zouden plaatsgevonden hebben of op een wijze georganiseerd zijn die niet wenselijk is: zonder 
voortraject, aantrekkelijke randprogrammering en/of betrokkenheid van andere doelgroepen.  Een 
dergelijke diepteanalyse omtrent het bedrijfskritisch karakter van de overheidssteun is momenteel 
niet voorhanden in Vlaanderen. 
Volgende beleidsadviezen worden in dit Nederlandse rapport bijkomend meegegeven:  

1) ontwikkel in samenspraak met de sector één nationaal strategisch sportevenementenbeleid,  
2) benut gesubsidieerde evenementen en side events beter,  
3) stel doelen voor gesubsidieerde sportevenementen, zie toe op hoogstaand onderzoek en 

borg de ontsluiting van die kennis,  
4) creëer meer flexibiliteit in de hoogte van de subsidie en stel prioriteiten,  
5) geef eerder uitsluitsel over financiële steun,  
6) scherp terminologie en definities aan,  
7) verken mogelijkheden voor snellere en efficiëntere subsidieaanvraagprocedures en  
8) verken mogelijkheden om een financieel surplus (lees: winst) van organisator voor de sport 

te reserveren (bv. naar doelgroepwerking). 

 

Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

Het Nederlandse Mulierinstituut (Schenk, 2018) heeft een handleiding uitgebracht voor het in kaart 
brengen van de maatschappelijke kosten en baten van sportevenementen. 

Daarnaast bestaat er ook een instrumentarium voor het voorspellen of evalueren van de impact van 
evenementen, onder andere via de hiertoe opgerichte Werkgroep Evaluatie Sportevenementen 
(WESP). De doelstelling van de WESP is het vergroten van de kennis over de impact en legacy van 
sportevenementen. Tevens zijn door het Mulier Instituut WESP-richtlijnen ontwikkeld en heeft het 
ruime ervaring met het toepassen van de richtlijnen. 
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Het Mulier Instituut maakt zich sterk voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur ten aanzien 
van sportevenementen, dat geen gelijke tred heeft weten te houden met de toenemende 
maatschappelijke en politieke aandacht voor het thema sportevenementen. Om de 
kennisinfrastructuur rondom sportevenementen te verbeteren, heeft het Mulier Instituut de 
mogelijkheid benoemd om een Sportevenementen Informatie Systeem (SIS) te ontwikkelen. 

Rond deze thematiek heeft het Mulier Instituut een stevig trackrecord opgebouwd, variërend van 
quick-scans tot uitgebreide analyses van een vijftiental Europese, mondiale en olympische 
topevenementen. 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

In het kader van subsidiariteit is het ons inziens zinvol om tussen de Vlaamse en lokale overheden 
afspraken te maken over de ondersteuning van bovenlokale sportevenementen op competitief of 
recreatief vlak.  Door de overheveling van de aanvraag voor provinciale subsidies naar Vlaanderen is 
er voor de organisatoren een bron van subsidie-inkomsten weggevallen, vaak hun enige subsidiebron 
in het verleden.  De grootste, belangrijkste (top)sportevenementen zijn een kernbevoegdheid voor 
Toerisme Vlaanderen (Event Flanders) en Sport Vlaanderen, behalve dan soms voor grotere steden in 
kader van citymarketingdoeleinden. Maar op het bovenlokale segment van evenementen zijn zowel 
Vlaanderen als lokale besturen actief: enerzijds lijkt dubbele ondersteuning niet effectief, maar 
anderzijds is ondersteuning door geen van beide overheidsniveaus ook geen wenselijke optie.  

In de private (non-profit)-sector vormen sportfederaties de grootste potentiële rol van ondersteuner 
van sportevenementen binnen hun sporttakken. 

Voor zowel lokale besturen als sportfederaties kan het een denkpiste zijn dat Vlaanderen hen 
ondersteunt voor subsidiëring van bovenlokale evenementen, maar dan zelf terugtreedt als 
rechtstreekse financiële stimulator richting organisatoren.  Dit zou de subsidiestromen transparanter 
en eenvoudiger maken.  Een afsprakenkader tussen de diverse stakeholders kan dit 
ondersteuningsbeleid (en de communicatieve return naar Sport Vlaanderen) structureel en 
duurzaam maken. 

 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Momenteel zijn er binnen Sport Vlaanderen diverse initiatieven lopende om administratief te 
vereenvoudigen.  Hiervoor worden naast het ICT-budget ook middelen voorzien vanuit 
Sportpromotie (minimaal 150 keuro per jaar), Hierop wordt dus best ook niet bespaard teneinde 
deze structurele maatregelen tot verminderde administratieve planlast niet te laten stilvallen. 

Een structureel project in dat verband is de (door)ontwikkeling van het subsidieplatform voor 
sportevenementen (met koppeling aan het KBO). Op langere termijn kan afstemming met een 
centraal E-loket van de Vlaamse overheid nog meer efficiëntiewinst opleveren. 
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Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : 
Wat zou het maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) 
afnemen of toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

Een beperkte kaasschaafbesparing creëert waarschijnlijk een beperkte negatieve hefboom. 

Een substantiële besparing geeft daarentegen ons inziens een duidelijk negatieve hefboom. Zeker 
naar grotere (top)sportevenementen is het aangewezen om die blijvend te ondersteunen en m.a.w. 
hierrond een echt overheidsbeleid te voeren i.f.v. het topsportbeleid van de federaties. 

Evenementorganisatoren staan bovendien zwaar onder druk in 2021, waarbij extra besparen nog 
ingrijpender kan zijn, zij het dat dit effect tijdelijk zal zijn.   

Substantieel snijden in G-sportsubsidies valt moeilijk te verantwoorden en kan als asociale maatregel 
gepercipieerd worden. De Vlaamse overheidssteun is voor die sector immers existentieel van aard. 

Grote besparingen nopen tot keuze in de diverse categorieën van subsidiereglementen waarbij 
bovenlokale evenementen-subsidies bedreigd worden.  Zonder alternatieve financiering door andere 
sportactoren leidt dit tot afbouw van het gediversifieerd evenementenlandschap. 

Besparing op recreatieve breedtesportevenementen zal uitmonden in minder organisaties of een 
mindere kwaliteit (naar duurzaamheid, toegankelijkheid, …) ervan.  De sportparticipatie van de 
Vlaming aan doe-evenementen zal hierdoor afgeremd of omgebogen worden. 

De enige maatschappelijk verantwoorde insteek om hierin te besparen is in functie van de 
‘bedrijfskritische’ impact van de desbetreffende subsidie op de organisatie.  Dit wordt hieronder 
(vraag 6, spending review) verder geduid. 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Ja, een spending review over de Vlaamse subsidiëring aan organisatoren van sportevenementen is 
hier wel aangewezen.  Dit kan vooral van nut zijn om de mate van subsidiariteit te bekijken t.a.v. 
ondersteuning door lokale besturen en door sportfederaties. Kunnen andere sportactoren de nood 
aan financiële ondersteuning vanwege organisatoren op zich nemen?  Zeker inzake meer regionale 
evenementen kan dit mogelijks in het subsidiebeleid van steden en gemeenten ingepast worden.  
Ook sportfederaties kunnen een substantiële bijdrage leveren door directe en indirecte 
organisatiekosten van hun organiserende clubs meer op zich te nemen. 
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Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
Om de mate van subsidie-afhankelijkheid te kunnen bepalen, is het aangewezen om de 
kostendekkingsgraad van onze subsidies voor sportevenementen af te wegen t.o.v. de 
uitgavenbegroting die de organisatoren indienen. Nog relevanter zou een vergelijking zijn met de 
effectieve totaalkosten in de afrekening, maar deze parameter wordt reglementair niet opgevraagd.  
Bovendien houdt deze oefening geen rekening met de inkomstenzijde: de mate van de uiteindelijke 
kostendekkingsgraad van overheidssteun kan maar zinvol gedetecteerd worden als er naar de 
verlies- of winstbalans van het evenement gepeild wordt: hoeveel houdt de organisator over of 
steekt hij toe op het einde van de rit? 

De kostendekkingsgraad lijkt echter opvallend veel te verschillen tussen grote commerciële 
(top)sportevenementen en de kleinere competitieve of recreatieve evenementen. Zo ontvangt de 
Memorial Van Damme 35.000 euro op een uitgavenbegroting van 2.937.000 euro, wat neerkomt op 
amper 1,2 % impact op de totaalkosten.  Het paardensportevent Knokke Hippique ontving in 2020 
12.500 euro op een totaalbegroting van 5.700.000 euro, wat amper 0,2% uitmaakt in hun 
totaalbegroting. 
Dergelijke verhoudingen zijn vooral te vinden in sporttakken als wielrennen, hockey en paardrijden. 
Bij deze grote evenementen is de beleidsinsteek vooral te verantwoorden op het vlak van visibiliteit 
van Vlaanderen als topsportregio en als exponenten van het topsportbeleid. 

Een ander verhaal betreft de subsidiëring van bovenlokale sportevenementen op competitief of 
recreatief vlak.  Hiervoor voorzien de reglementen een ingebouwd plafondmechanisme van 
maximaal 20% subsidie op de uitgavenbegroting.  Twee voorbeelden: het Internationaal Judotornooi 
Ingelmunster kreeg 1.000 euro subsidie op een begroting van 7.500 euro (kostendekking: 13%) en 
het recreatief Zeeroeifestival ontving 900 euro steun op 6.000 euro uitgaven (kostendekking: 15%). 

Voor gehandicaptensportevenementen is de kostendekkingsgraad nog veel significanter: daar 
voorzien de reglementen voor internationale G-sportevenementen en voor laagdrempelige G-
sportevenementen een subsidietussenkomst van resp. 50% en 75% op de kostenbegroting. Bij de 
meeste aanvraagdossiers is er dan ook sprake van die hoge percentages in de reële uitgavenstaat 
(noot: bij G-sportevenementen wordt een reële inkomsten- en uitgavenstaat na het evenement wel opgevraagd 
door ons, bij reguliere sportevenementen niet.  Bij die laatste is enkel het gesubsidieerde bedrag aantoonbaar 
met stavingsstukken).   

Voor deze (kleine en G-sport)organisatoren creëert onze ondersteuning dus daadwerkelijk een 
impact aangezien daarmee organisatorische kosten zoals huur infrastructuur, promotie, 
scheidsrechters, veiligheid, medische kosten,… kunnen betaald worden én kan de subsidie ook een 
hefboom betekenen voor meer kwaliteit.  Dergelijke types van organisaties kunnen immers meestal 
minder terugvallen op sponsoring, toegangstickets. 
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Conclusie Fiche 12. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of beperkt negatief maatschappelijk effect. 

Aangezien evenementsubsidies ook toegekend worden aan private ondernemingen, dient een 
gebeurlijke besparing ertoe te leiden dat de sportparticipatie an sich weinig of niet getroffen wordt, 
met mogelijke negatieve impact op winst, maar zonder de economische leefbaarheid, de gezonde 
concurrentie en de ondernemingszin bij de bedrijven te schaden. Voor kleine organisaties en G-sport 
zijn de Vlaamse subsidies bijzonder kritisch. Zij mogen geen slachtoffer worden van een ongewenst 
Matteüs-effect en verschraling van het sportevenementenlandschap. 
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Fiche 13. Werking Sportpromotie en uitleendiensten 

Afdeling Sportpromotie 

3272 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

Bij Sportpromotie gaat het minder over regelgeving, eerder over beleidskeuzes in de werking.  De 
doeltreffendheid wordt besproken van de volgende 6 beleidskeuzes (of ‘strategische werven’) zoals 
bepaald in de visienota ‘Sportpromotie’). 

1. Jeugd activeren 

Uit (internationaal) onderzoek blijkt duidelijk dat regelmatig sporten en bewegen tijdens de 
jeugdjaren, bij voorkeur in een sportclub, de kans op levenslang sport- en beweeggedrag significant 
verhoogt. Die kans stijgt daardoor namelijk met een factor 3.  Anderzijds gaat het niet goed met de 
fysieke activiteitsgraad (sporten, bewegen en minder zitten) van onze jeugd.  Het aandeel kinderen 
en jongeren dat de aanbeveling van dagelijks 1 uur beweging van matige tot hoge intensiteit behaalt, 
is (zeer) beperkt: slechts een kleine minderheid van kinderen en jongeren beweegt voldoende, 
jongeren bewegen minder dan kinderen, en meisjes bewegen minder dan jongens. Het overhands 
toenemend schermgebruik bij de jeugd versterkte deze internationale trend verder tijdens het 
laatste decennium. 

Ook de Vlaamse jeugd ontsnapt niet aan die evolutie.  Vlaanderen scoort wel bovengemiddeld op 
verschillende parameters, zoals bijvoorbeeld deelname aan het georganiseerd sportaanbod 
(sportclubs en -infrastructuur), maar dit vertaalt zich voorlopig niet in voldoende sport en beweging 
op dagelijkse basis.  

Van de kinderen tussen zes en negen jaar haalt slechts 7 procent de WHO-richtlijn van 60 minuten 
per dag bewegen aan hoge intensiteit. Bij de adolescenten (10 tot 17 jaar) is dat zelfs minder dan 3 
procent, zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven in samenwerking met de UGent, Sciensano en het 
Vlaams Instituut Gezond Leven (2018).  

Een paar andere cijfers over de situatie in Vlaanderen uit onderzoek: 

- de lagere school-kinderen (tot 12 jaar dus) zitten gemiddeld zo’n 7 uur per dag. Dat is maar 
liefst de helft van de tijd dat ze wakker zijn. Bij de 12- tot 18-jarigen ligt dat cijfer nog hoger. 
Waar Vlaamse kinderen in de lagere school 39% van hun tijd doorbrengen op hun stoel, 
wordt dat in de middelbare school 51% (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2018) 

- 55% van de volwassenen heeft obesitas en 10% diabetes-type 2 omwille van een ongezonde 
levensstijl en te weinig beweging; deze trend is stijgend (Van der Heyden, 2018). 

Deze situatie blijkt nu met de Corona-pandemie nog verergerd te zijn.  In de meest recente COVID-
19-gezondheidsenquête van oktober 2020 gaf 44% van de -18 jarigen aan dat de Coronacrisis een 
negatieve impact heeft op hun lichaamsbeweging. 
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Sport Vlaanderen zet dan ook (vaak in samenwerking met partners) onverkort in op het blijvend 
activeren van de jeugd door middel van sensibiliseringscampagnes, alsook het aanbieden van 
sportpromotionele producten, diensten en projecten. 

Aan campagnes zoals de ‘Maand van de Sportclub’ nemen gemiddeld 75% van de gemeentelijke 
sportdiensten deel.  Deze campagne biedt dan ook, net als de meeste van onze campagnes (Goede 
Voornemens, Breng je sportclub naar school, de Coolste sportclub, Buiten beleef je meer, Blijf 
Sporten en dergelijke meer), een kant-en-klare kapstok aan deze gemeenten en hun clubs om lokale 
acties op te zetten om hun jongeren aan het sporten en het bewegen te zetten of te houden. Uit een 
recente bevraging van alle (300) gemeenten blijkt de tevredenheid bij de gemeenten omtrent deze 
samenwerking 3,95 op een schaal van 1 tot 5. 

Op vlak van maatschappelijke outcome en impact op de samenleving blijft het echter een neerwaarts 
verhaal.  De overhands toenemende schermtijd bij de jeugd, zet het beweeg- en sportgedrag bij de 
Vlaamse jeugd nog extra onder druk. 

Om hierop zo goed als mogelijk een antwoord te kunnen bieden, wil de afdeling Sportpromotie, 
samen met de collega’s van Topsport, Departement Onderwijs, MOEV, Vlaams Instituut Gezond 
Leven en andere actoren (sportfederaties, mutualiteiten, …) dit topic hoog op de agenda van minister 
Weyts, bevoegd voor (onder meer) Sport en Onderwijs, krijgen en dit met ambitie. 

 We pleiten voor: 

- een nieuwe aanpak op school die onze jeugd prikkelt om zowel te ‘leren bewegen’ als 
‘bewegend te leren’ 

- een ‘nieuw normaal’ m.b.t. sport en beweging op school: zie hieronder (ter info, dit is een 
onderdeel van het (heel breed) intersectoraal visiedocument “Quo Vadis, sport en beweging 
in de schoolcontext”, politiek niet-gevalideerd tot op vandaag. 

 

  

De doeltreffendheid van toekomstig beleid zou hieraan moeten worden afgetoetst en is dan ook van 
dusdanig belang dat hierop enkel maar extra, positieve hefbomen mogen gecreëerd worden. 

De Vlaamse overheid zet erop in om tegen 2025 het nieuwe normaal van bewegen te introduceren 
waarbij alle kinderen en jongeren aangezet worden tot een gezonde mix van zitten, staan, bewegen 
binnen de schoolse context. Dit dient mee als basis voor een levenslange gezonde leefstijl en moet dus 
bijdragen tot een goede gezondheid (fysiek, emotioneel-mentaal, en sociaal).  

Hierbij streven we er voor alle kinderen en jongeren naar: 
- om langdurig zitten te beperken en elk half uur kwaliteitsvol te onderbreken 
- om 1 uur per dag matig tot hoog intensief te bewegen (kleuters: 3u) 
- om (te versterken van en) deel te nemen aan een bewegingscultuur waarbij plezier en beleving 
centraal staan 
- waarbij we maximaal kansen bieden om door te stromen naar een regelmatig en kwaliteitsvol 
sport- en beweegaanbod (clubsport, fitness, (goeie) loopapps, …) 
- waarbij we gezondheidsongelijkheid maximaal beperken 
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Dit zal de lat verhogen voor eenieder, betrokken bij deze materie (ook Sport Vlaanderen), maar dit is 
ons inziens een absolute maatschappelijke noodzaak.  

2. Actief ouder worden bevorderen 

Het sportpromotiebeleid van Sport Vlaanderen is ook bewust gericht op de steeds maar groeiende 
doelgroep van senioren (55-plussers). 

Uit wetenschappelijk onderzoek (Scheerder, 2011; Theeboom, 2016) naar de sportdeelname en 
sportbehoefte van 55-plussers in Vlaanderen blijkt dat 60% van de 55-64-jarigen minstens jaarlijks 
actief aan sport doet.  Naarmate de leeftijd vordert, daalt dit percentage naar 50% (65-74j) en 33% 
(85-94j). 
Vooral recreatieve sport- en bewegingsvormen (wandelen, fietsen, petanque) scoren daarbij hoog, 
maar groeisporten zijn fitness, aerobics en loopsport. De senioren sporten bij voorkeur in gezelschap 
(met levenspartner of vrienden/kennissen) en in openlucht. 
Hun belangrijkste beweegmotieven zijn fysieke gezondheid, plezierbeleving, sociale verbondenheid 
en mentaal welzijn.  Daartegenover ervaren ze als belangrijkste drempels: ongeschikt weer, gebrek 
aan tijd, gebrek aan competentie en gebrek aan motivatie. 

Onder het koepelbegrip ‘actief ouder worden’ wil Sport Vlaanderen op een gesegmenteerde manier 
de 55-plusser die niet (meer) sport (her) aan te zetten tot een gezonde levensstijl met veel bewegen 
en sporten. 

Een succesvol project in dat verband was de Vlaamse Sportelcampagne die verschillende accenten 
legde.  Zo was er de actie ‘Sportelgemeente’ waarbij gemeenten beloond werden die zich op het vlak 
van seniorensport onderscheiden van andere gemeenten. Door het vervullen van een aantal 
basiscriteria (o.a. overleg met verschillende partners, organiseren van initiatiereeksen,…) konden ze 
de titel ‘Sportelgemeente’ behalen. De respons was groot met in 2015 zelfs een participatiegraad van 
70% van alle steden en gemeenten. Een positief effect was in elk geval dat in heel wat gemeenten 
een structureel aanbod opgestart werd dat jaren later nog steeds bestaat.  Dit geeft aan dat er een 
maatschappelijke behoefte is omtrent deze doelgroep, ondanks dat Sport Vlaanderen hierop de 
laatste 5 jaren niet veel nieuws heeft ontwikkeld en gelanceerd. 

Sport Vlaanderen bood recentelijk wel nog inspiratie door de bestaande Sportelpockets te verdelen 
met tips over een specifieke sport, de gezondheidsvoordelen verbonden aan het beoefenen van deze 
sporten en aangepaste trainingsschema’s of oefenstof. Deze verspreiding gebeurt via Sportelteams, 
sportdiensten, sportfederaties, maar werd ook aangevraagd door ergotherapeuten, kinesisten en 
wijkgezondheidscentra.  De bijkomende troef van Sport Vlaanderen is dat het agentschap over een 
zeer ruim netwerk beschikt van alle belangrijke stakeholders en partners in het Vlaamse 
sportlandschap.  Deze bewust gehanteerde methodiek van inspiratie vertaalt zich ook in periodieke 
inspiratiedagen voor de sector. Bij terugkeermomenten blijkt telkens het positief effect ervan door 
goede praktijkvoorbeelden die met succes geïmplementeerd konden worden.   

Een ander geslaagd (recent) project is de toolbox voor spierkracht die oefeningen en lessenreeksen 
bevat voor senioren. 286 aanvragen van stakeholders (sportdiensten, sportfederaties, mutualiteiten, 
…) konden ingewilligd worden met een totaal bereik van 7000 deelnemers. 

De grote uitdaging bij seniorensport is de detectie van bijkomende “doen doen-meerwaarde” die 
Sport Vlaanderen kan bieden aan de sector. Die effectiviteit ligt in de opbouw en ontsluiting van big 
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data, de ontwikkeling van concepten en projecten die (boven)lokale aanbieders niet op zichzelf 
kunnen opstarten en tenslotte zeker ook de kwaliteitsimpuls die gegeven kan worden door kennis en 
middelen (financieel, materiaal,….). 

Uit de Vlaamse bevraging naar lokale besturen over seniorensport blijkt dat liefst 85% van hen 
initiatieven voor senioren organiseert. Vooral het organiseren van lessenreeksen en 
seniorensportdagen zijn heel populair. Zij maken ook actief gebruik van de toolkit ‘spierkracht voor 
senioren’ van Sport Vlaanderen. Een aantal sportdiensten ziet zelfs graag de Sportelcampagne 
terugkeren. 

3. Sport en beweging meer in het dagelijkse leven (gezin, werk, ongebonden vrijetijd) brengen 

Sporten en bewegen binnen de context van gezin en familie genereert veel maatschappelijke 
voordelen.  Zo is het gezin de eerste socialisator die de sportparticipatie beïnvloedt. Ouders en/of 
broers of zussen die al dan niet aan sport doen, kunnen een invloed hebben op de eigen 
sportparticipatie. Kinderen die bij hun ouders inwonen, sporten het vaakst (72%), Alleenstaanden 
(52%) en alleenstaanden met kinderen (58%) sporten beduidend minder. 

Toch kan en moet de sportparticipatiegraad binnen deze doelgroep hoger want 50% van de gezinnen 
slaagt er niet in om tenminste 1 uur per dag sportactief te zijn in de vrijetijd (Seghers, 2018). 

Uit de Vlaamse bevraging naar lokale besturen komt de vaststelling dat 56% van de sportdiensten 
voorlopig geen initiatieven organiseert rond gezinssport. De meest aangehaalde redenen hiervoor 
zijn: tijdsgebrek en andere prioriteiten.  41% van de sportdiensten geeft aan dat er geen clubs in de 
gemeente zijn met een specifiek aanbod voor gezinnen. 
Heel wat sportdiensten verwachten van Sport Vlaanderen dat het goede praktijkvoorbeelden 
aanreikt die inspirerend kunnen werken, samen met (materiële) ondersteuning.  

Met het oog op voldoende effectiviteit van het Vlaamse beleid terzake richt Sport Vlaanderen zich 
zowel rechtstreeks naar de bevolking (gezinnen) als onrechtstreeks tot de sportactoren in het 
Vlaamse sportlandschap. 

Een geslaagd initiatief naar de brede bevolking is de jaarlijkse organisatie van Plage Préférée aan de 
kust tijdens de zomermaanden. Opzet ervan is om samen met diverse sportfederaties een 
gevarieerd, laagdrempelig sportaanbod te creëren voor gezinnen in vakantiemodus. In 2020 heeft de 
digitale versie ervan, Zot Veel Vakantie, tot resultaat gehad dat 34.368 mensen in gezinsverband een 
kustwandeling ondernomen hebben. De promotionele waarde ervan vertaalde zich in 880.000 online 
views voor het initiatief. 
Ook de ontwikkeling en promotie van een hybride (fysiek en digitaal) bordspel voor gezinnen met 
sportieve doe-opdrachten moet aanzetten tot een actiever sport- en beweeggedrag.  De digitale 
meting en opvolging van het effectief gebruik ervan door de bevolking zal toelaten de output van dit 
bordspel te monitoren. 

Op onrechtstreekse wijze benadert Sport Vlaanderen in co-creatie met de Gezinssportfederatie de 
gezinnen via enerzijds de lokale besturen en anderzijds via de sportfederaties. Deze actoren bereiken 
op hun beurt de lokale sportclubs en bevolking. 

Uit een bevraging blijkt immers dat meer dan de helft van de federaties interesse vertoont om 
(meer) op deze doelgroep in te zetten.   Ook binnen de steden en gemeenten bevinden zich heel wat 
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mogelijkheden om een aanbod voor gezinnen op te starten of uit te breiden.  De rol van Sport 
Vlaanderen bestaat erin om hen te informeren, te inspireren en vraaggestuurd te begeleiden bij de 
opstart van een aanbod voor gezinnen.  Dit gebeurt met inspiratiefiches, goede praktijkvoorbeelden, 
kwaliteitslabels en allerhande tools. 

Doordat de strategie bewust is om in partnership en co-creatie het sporten in gezinsverband te 
stimuleren, is de directe effectmeting minder evident.  De respons op het aanbod van Sport 
Vlaanderen vanwege sportfederaties en gemeenten is wel een graadmeter voor de effectiviteit van 
de projecten. 

 

Sporten op de werkplek is een andere pijler waar sportpromotioneel sterk op ingezet wordt. 
Onderzoek heeft het al meermaals aangetoond: ondernemingen die investeren in de gezondheid van 
hun werknemers zijn productiever. Fitte werknemers zijn niet alleen gezonder, ze voelen zich ook 
beter, hebben minder last van stress en ze zijn minder vaak ziek (Verhoofstad, 2014). Daarom 
investeerden al heel wat grote ondernemingen in sportfaciliteiten voor hun werknemers. Met ons 
actieplan 'Sport op het werk' willen we ook kleine en minder grote ondernemingen de kans geven 
om hun werknemers meer te laten bewegen en meer aan sport te laten doen op de werkvloer. 

Uit een enquête van Sport Vlaanderen bij bedrijven geeft 77% van de werknemers aan meer te willen 
sporten en te bewegen op het werk. De 3 grootste beweegredenen daartoe zijn het verbeteren van 
de gezondheid, het verbeteren van de conditie en het verminderen van stress en spanning. Gebrek 
aan tijd en onvoldoende motivatie worden als voornaamste oorzaken aangehaald om niet te sporten. 

Uit de Vlaamse bevraging naar gemeentebesturen komt naar voor dat 84% van de sportdiensten nog 
geen initiatieven rond sport of bewegen heeft genomen naar bedrijven toe op hun grondgebied. Bij 
meer dan de helft vormt bedrijfssport geen prioriteit of kan of mag men hiervoor geen tijd vrijmaken. 
40% van de gemeenten die wel actief zijn rond bedrijfssport doen dat vooral door sportinfrastructuur 
ter beschikking te stellen.  
Sportdiensten stellen aan Sport Vlaanderen voor om meer in te zetten op een stappenplan en ook 
om kant-en-klare pakketten te ontwikkelen die bedrijven warm kunnen maken voor meer sport op 
de werkvloer. 

We bouwen een volwaardig actieplan uit naar bedrijven en houden de data bij voor effectmeting. 
We inventariseren goede praktijken van bedrijven en ontwikkelen een toolkit waarmee bedrijven aan 
de slag kunnen. We ontwikkelen een product om in een KMO-zone buiten te kunnen bewegen en 
sporten: "de Loopbaan". We werken het label "Sportbedrijf" uit, een label waarmee we bedrijven 
stimuleren en belonen, die inzetten op sporten en bewegen op en naast de werkvloer. Het aantal 
deelnemende bedrijven en het aantal sportende werknemers vormen daarbij bruikbare 
outputindicatoren. 
Binnen de Vlaamse overheid is Sport Vlaanderen de trekker van het sport- en beweegbeleid voor het 
eigen personeel met effectieve resultaten tot gevolg, waarvan de Vlaamse Sport- en Beweegdagen 
het bekendste project is. 
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4. Drempels wegwerken 

Sport Vlaanderen wil maximaal de drempels wegwerken bij personen of doelgroepen die minder 
kansen hebben om te sporten en te bewegen. 
Op sportpromotioneel vlak worden in die optiek veel projecten en initiatieven genomen om sporten 
bij personen met een beperking te stimuleren.  

Inzake sportparticipatie door mensen met een beperking werd in 2018 een onderzoek door de  KU 
Leuven uitgevoerd naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking (Van Biesen, 
2018) in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 46% van de respondenten gaf aan dat ze 
op regelmatige basis (= minstens 1 keer per week) actief aan sport doen. De frekwentie van 
sportbeoefening is in grote mate afhankelijk van het type beperking. Terwijl 73.5% van de personen 
met verstandelijke beperking regelmatig aan sport doet, is dat maar 36% bij personen met fysieke 
beperking. De 5 belangrijkste drempels die sportparticipatie verhinderen, zijn de aandoening zelf, het 
afhankelijk zijn van anderen om er te geraken, het te beperkte aanbod, het gebrek aan infrastructuur 
in de regio en de kostprijs (Van Biesen, 2018).  De resultaten van deze participatiestudie fungeren als 
een nulmeting om op vastbepaalde tijden de outcome van de diverse activatieprogramma’s door 
Sport Vlaanderen en zijn partners te kunnen in kaart brengen. 

Uit de eigen Vlaanderen-brede bevraging bij alle gemeentebesturen blijkt dat zo’n 70% van de 
sportdiensten in Vlaanderen inzet op G-sport, waarbij het stimuleren en subsidiëren van sportclubs 
met een G-werking als belangrijkste beleidsinitiatief geldt. De belangrijkste reden dat bepaalde 
sportdiensten geen G-sport voorzien, is dat andere organisaties al sport voor personen met een 
beperking aanbieden binnen hun gemeentegrenzen. Sportdiensten geven aan deze doelgroep in de 
toekomst graag meer aandacht te willen geven, maar voegen er meteen aan toe dat ze dan wel meer 
informatie en begeleiding nodig hebben van Sport Vlaanderen. 

Sport Vlaanderen voert een actief beleid naar personen met een beperking en besteedt hier jaarlijks 
800.000 euro aan door middel van een gediversifieerd actieplan. Een belangrijke taakstelling behelst 
de regiefunctie van het G-sportbeleid met aandacht voor enerzijds het overleg met belendende 
beleidssectoren en anderzijds de adviezen van Parantee-Psylos. Subsidiëring van diverse G-
sportactoren (G-sportclubs, G-sportevenementen) is een andere belangrijke doelstelling. Daarnaast 
willen we ook fungeren als aanspreekpunt en netwerkmakelaar voor iedereen die vragen heeft over 
G-sport. Nog een rol die vervuld wordt, betreft de sensibiliserings- en promotiecampagnes voor alle 
Vlamingen, inclusief G-sporters. 

Naar de doelgroep van kwetsbare jongeren zijn er nog geen concrete initiatieven gerealiseerd 
vandaag, maar het is duidelijk aangetoond dat jongeren in een kwetsbaar milieu verscheidene 
hinderpalen ondervinden die leiden tot (partiële) uitsluiting van een deelname aan verschillende 
sportactiviteiten. Dit kan gaan van financiële drempels zoals inschrijvingsgeld of materiële drempels 
zoals de aankoop van sportkledij tot dieper gelegen sociale en mentale drempels zoals problemen 
omtrent motivatie, kennis en interesse. 
In het eigen onderzoeksrapport over de mogelijkheden van een Jeugdsportfonds (Sport Vlaanderen,  
2020) omtrent deze problematiek staan de meest relevante cijfers inzake armoede bij kinderen en 
jongeren. In 2018 leefde volgens de EU-SILC-survey 12% van de Vlaamse kinderen van 0 tot 17 jaar in 
een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat komt overeen met ongeveer 
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160.000 kinderen. Mensen uit een lagere sociaal-economische status en met minder financiële 
mogelijkheden doen ook significant minder aan sportbeoefening. Slechts 39% van personen in 
kansengroepen beoefende éénmalig sport in de voorbije 12 maanden. Bij personen uit niet-
kansengroepen is dit 69%, wat bijna het dubbele is (Lievens, 2014). Ander onderzoek 
(Vandermeerschen, 2015) toont aan dat kinderen die opgroeien in armoede omwille van een lage 
opleiding en een laag inkomen van de ouders fundamenteel minder participeren in clubsport. 

Ons rapport inventariseert tevens welke initiatieven er momenteel bestaan en waar we als Sport 
Vlaanderen eventueel nog een ‘doen doen’-meerwaarde zouden kunnen bieden, onder andere de 
mogelijkheid tot het oprichten van een ‘sportparticipatiefonds’ voor deze kwetsbare jongeren. 
Momenteel is het politiek draagvlak daarvoor nog niet helemaal duidelijk en wordt hierop dus (nog) 
niet ‘full force’ ingezet. 

 

5. Publieke ruimte beweegvriendelijker maken 

Een beweegvriendelijke publieke ruimte kan mensen stimuleren om meer te bewegen . De inrichting 
en de bereikbaarheid van de publieke ruimte zijn twee factoren die een grote invloed hebben op de 
keuze voor actieve vrije tijd.  Investeren in de inrichting en bereikbaarheid van beweegvriendelijke 
publieke ruimte is belangrijk voor alle bevolkingsgroepen. Maar voor groepen met een lage socio-
economische status is het belang het grootst: zij zijn voor hun actieve vrijetijdsbesteding vaak sterk 
afhankelijk van de nabije publieke ruimte omdat zij meestal niet over een eigen tuin beschikken, of 
omdat de drempels tot een gestructureerd vrijetijdsaanbod voor hen te hoog zijn.  Daarom is het 
essentieel om te investeren in kwaliteitsvol ingerichte en kosteloze ontspanningsplekken dicht bij 
huis, en in een gestructureerd recreatief aanbod op maat (zoals jeugdopbouwwerk en buurtsport).  
Om het beweeg- en sportaanbod in de openlucht nog beter af te stemmen op wat de Vlaming wil, 
liet Sport Vlaanderen in 2018 het marktonderzoeksbureau Ipsos een grootschalig onderzoek 
uitvoeren.  

Belangrijkste conclusies uit het marktonderzoek (Ipsos, 2014) zijn: 

 39% geeft aan minstens éénmaal per week buiten te sporten. 21% doet dat nooit 
 wandelen (35%), fietsen (29%) en lopen (21%) zijn de populairste sporten.  Deze 3 sporten 

vormen een totaal aandeel van 85%. Andere sporten scoren onder de grens van 4% 
 als er buiten of in de natuur gesport wordt, gebeurt dat meestal los van een accommodatie 

(89%). Slechts 15% maakt gebruik van sportinfrastructuur, zoals een Finse piste of een 
mountainbikeroute. 

Uit voorafgaande, gelijkaardige studies kwam aan het licht dat outdoor-sportlocaties de populairste 
zijn om aan sport te doen in Vlaanderen (Lievens, 2014): 

 48% sport in bos, plein, park ... 
 38% sport buiten op de openbare weg 
 8% gebruikt openluchtsportinfrastructuur 
 jongeren (16-24 jaar) en mannen sporten het vaakst in de natuur 
 recreatief wandelen en sportief fietsen blijken de populairste beweegactiviteiten, gevolgd 

door lopen en joggen. 
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In functie van deze bevindingen zet Sport Vlaanderen in op de ontwikkeling van een sport- en 
beweegvriendelijke publieke ruimte via een aanbod van mountainbikeroutes, -netwerken en 
technische lussen (8000 km in totaal), loopomlopen (in natuur en stadsomgeving), skeelerroutes, 
peddelroutes, multimovepaden, ruiterpaden, een e-tool voor administratieve vereenvoudiging in de 
aanvraagprocedure voor veldtoer- en cyclotochten, in combinatie met campagnes zoals ‘Blijf 
sporten’, ’10.000 stappen: elke stap telt’ (samen met Gezond Leven) en ‘Buiten beleef je meer’, 
alsook stimuleren we andere actoren (Natuur en Bos, Vlaamse Waterweg, Wegen en Verkeer, …) om 
de omgeving zo beweegvriendelijk mogelijk te maken.  Hiervoor sensibiliseren we ook via onze 
aanwezigheid op gespecialiseerde beurzen  landschapsarchitecten, ruimtelijke planners en 
studiebureaus die gemeenten adviseren in deze materie. 

Recent ‘Corona-impactonderzoek’ in deze materie wijst uit dat we alvast in de goede richting 
werken: 

 het Fietsenroutenetwerk rapporteert een stijging met 72% (Toerisme Limburg, 2020) 
 een vierde van de bevraagde Vlamingen ziet de lockdown als ideaal moment om nieuwe 

hobby’s uit te proberen. De extra tijd dreef ons vooral naar buiten: we tuinierden meer of we 
gingen meer wandelen en fietsen in de natuur (Pasar, 2020) 

 58% van de mensen die niet-sportief actief waren voor de Coronacrisis, geeft aan nu meer te 
sporten. 66% van de laagopgeleiden die voor de lockdown niet sportten, beweegt nu ook 
meer (Scheerder, 2020) 

 30% tot 50% van de Vlamingen bewoog en sportte tijdens de lockdown meer dan voor de 
lockdown (vnl. door meer tijd). Er werd vooral meer gelopen, gewandeld, gefietst en 
gemountainbiked (Scheerder, 2020). 

COVID19 heeft de trend naar buitensport significant versneld en vele mensen de geneugten van 
buiten bewegen en sporten, doen (her)ontdekken, wat de eerder door SV gemaakte beleidskeuzes 
en -investeringen in deze materie zeker ten dele steunt.  

 

6. Andere actoren en beleidsdomeinen overtuigen om (mee) te investeren in sport en beweging 

Met respectievelijk 0,38% en 0,015% van de Vlaamse begroting zijn respectievelijk Sport Vlaanderen 
en de afdeling Sportpromotie heel beperkt in hun middelen om Vlaanderen-breed alle inwoners zelf 
aan het bewegen en sporten te krijgen.  Zoals ook in het vorige punt aangehaald, is het voor SV soms 
de enige manier om hier toch enige vorm van betekenis en impact te genereren, het proberen 
overtuigen van andere actoren en beleidsdomeinen om ook middelen te besteden aan sport en 
beweging. Dit trachten we dan ook maximaal te realiseren . 

Deze strategische werf vergt echter geen financiële inbreng vanuit de Vlaamse begroting en dus 
maakt verder geen deel uit van deze analyse. 
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Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

Op het vlak van ‘sport en beweging in de schoolcontext’ (in de meest brede zin) is cruciaal dat sport 
en beweging moet gezien worden als norm tijdens de schooldag (eerder dan als uitzondering) en de 
link die moet gelegd worden met clubsport of een alternatieve, meer ongebonden vorm van 
regelmatig sportaanbod (SNS, sportkampen, …) om tot een levenslang sport- en beweeggedrag te 
komen.  

Dit wordt ook zo gezien in het buitenland.  Een paar benchmarks daarin zijn (noot: meer duiding in deze 
omtrent sport en beweging in de schoolcontext, is beschikbaar in BLOK 3 omtrent de followerking, cf. infra): 

- In Nederland ziet men sport op school sedert enkele jaren ook meer als een middel om 
simpelweg de sport- en beweegactiviteit van jongeren te verbeteren en als onderdeel van 
een gezondere leefstijl omdat de Nederlandse jeugd steeds minder beweegt (Collard, 2014).  
Deze maatschappelijke valorisatie van sport op school wordt ook in de beleidsstukken door 
de Ministeries ‘Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ (VWS) en ‘Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap’ (OCW) nadrukkelijk uitgedragen. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld: “Sport en 
onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar. Sport en bewegen is voor de meeste 
kinderen en jongeren leuk om te doen en levert een belangrijke bijdrage aan de motorische, 
sociale en cognitieve ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren. Dit kan 
leiden tot betere schoolprestaties en minder uitval”. 
Een andere zeer interessante ontwikkeling in Nederland is de recente oprichting van de 
eerste volwaardige Beweegschool in Alblasserdam. Daarbij wordt de inrichting en de 
infrastructuur grotendeels in het teken van bewegen geplaatst. De binnenruimtes van de 
school dagen kinderen uit om te klimmen en te klauteren op touwladders, muren en 
klimnetten of om te rennen in gangen die als atletiekbaan ingericht zijn. Om de klas of het 
toilet te bereiken moeten leerlingen door monkeyboxen (beweeggangen) of via 
hindernissenpistes en hinkelbanen. Niet de leerkracht maar het gebouw motiveert de 
kinderen om actief te worden en te blijven. Dergelijke infrastructurele ingrepen vormen een 
echte shift naar bewegend leren in de praktijk. Meer info op http://www.beweegschool.nl/ . 
Dit Nederlandse modelvoorbeeld haalt mede zijn inspiratie uit de Frederiksbjerg-school in 
Aarhus-Denemarken (liefst 40 sport- en beweegaanleidingen),  de Beweegschool Slovenie 
(85% van het gehele oppervlak is bestemd voor spelen en bewegen) en de Fuji Kindergarten 
in Tokio (ovaalvormig speeldak zonder toestellen). 

- De overheid in Denemarken heeft in 2012 ook een belangrijke beleidskeuze gemaakt in de 
grootste onderwijshervorming in 40 jaar.  Er is beslist om sport en beweging van een 
stabiele, maar relatief perifere positie in het schoolcurriculum op te tillen naar een 
sleutelelement in de ontwikkeling van de gezondheid en het welzijn van kinderen en 
jongeren.  Bewegen en sport (en veel minder zitten) is de norm geworden gedurende de hele 
schooldag, eerder dan de uitzondering. De nieuwe Deense wetgeving legt immers de 
verplichting op dat kinderen voortaan minimaal 45 minuten per dag bewegen in de 
schooltijd, los van de lessen L.O.! 
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- In Engeland trekt men ook voluit die kaart.  De overheid tracht daar beweging als ‘nieuw 
normaal’ te installeren tijdens de schooldag en maakt een structurele link met het 
clubaanbod via de zogenaamde ‘satellite clubs’ om de kloof tussen school, sportclub en 
community sport te overbruggen.  Deze ‘satellite clubs’ organiseren met hulp van de lokale 
overheid en de sportclubs op wekelijkse basis initiatieven in de scholen, speciaal gericht op 
14 tot 19-jarigen die fysiek weinig actief zijn.  Dit concept is opgezet in 2013 en had in 2017 
10.458 van dergelijke ‘satellite clubs’ en 564.059 deelnemers opgeleverd, verspreid over alle 
regio’s. 

 

Op het vlak van gezinssport valt er zeker inspiratie te halen uit het Duitse model van 
gezinsvriendelijke sportclub (Deutsche Olympischer Sportbund). Zo bestaan er clubprogramma’s die 
alle gezinsleden, van kleinkinderen tot grootouders, de mogelijkheid bieden om samen te sporten. 
Andere clubs hebben van clublocaties die vroeger eerder functioneel georiënteerd waren, 
toegankelijke locaties gemaakt waar gezinnen kunnen samenkomen. Heel wat clubs organiseren zelfs 
aanvullende, gezinsondersteunende programma’s, zoals huiswerkbegeleiding. In nauwe 
samenwerking met gezinsorganisaties en overheid is het vaak mogelijk geweest om hele stadswijken 
of gemeenten gezinsvriendelijker te maken. Daardoor profiteert iedereen van die gezinsvriendelijke 
aanpak in de sportclub: gezinnen hebben meer kansen om samen tijd door te brengen wanneer 
sportclubs ontmoetingsplaatsen voor verschillende generaties worden. Steden en gemeenten 
worden aantrekkelijker voor gezinnen als de kwaliteit van de aangeboden sport- en 
vrijetijdsactiviteiten goed is.  Er werd in dat verband een brochure verspreid met een oplijsting van 
acht criteria en bijhorende voorbeelden van gezinsvriendelijke concepten in de sportclub.  

Actief aan benchmarking doen rond sport op het werk is minder aangewezen omdat Sport 
Vlaanderen daar Europees een voortrekkersrol in vervult. Zo delen we op Europees vlak onze 
expertise via ons partnership in het Erasmus+-project HEMA (Healthy Employee, Mobile and Active) 
dat opgestart werd in 2019. Daaruit blijkt dat ons innovatief beleid inspirerend werkt voor andere 
landen, met zelfs een bekroning met een Europese award tot gevolg. 

 

Interessante literatuur uit het buitenland over sportbeleid voor personen met een beperking vinden 
we in Nederland met het ‘Behoeftenonderzoek Mensen met een Beperking’ van het Mulier Instituut 
(De Jonge, 2020) in opdracht van Fonds Gehandicaptensport. De onderzoeksvraag luidde: in 
hoeverre hebben (potentiële) sporters met een lichamelijke beperking met deze of andere 
belemmeringen te maken en in hoeverre draagt het wegnemen van deze of andere belemmeringen 
ertoe bij dat zij daadwerkelijk gaan of blijven sporten? Het onderzoek peilde naar de sportdeelname 
van mensen met een beperking en de ervaren belemmeringen van deze doelgroep.  Interessant 
uitgangspunt daarbij was het detecteren van de mate van behoefte aan verschillende programma’s 
gericht op het verminderen/wegnemen van belemmeringen: het verlagen van de financiële drempel 
om te (gaan) sporten (crowdfunding), het vinden/lenen/aanschaffen van een (geschikt) 
sporthulpmiddel of het mogelijk maken van sporten en bewegen in de thuissituatie (online personal 
trainer). 

 

Andere nuttige informatie valt te rapen in een vergelijkende studie van Vlaanderen, Nederland en 
Canada (Cuynen, 2020) omtrent financiële ondersteuning van G-sportclubs. Daarbij werd de 
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financiële ondersteuning op nationaal, provinciaal en lokaal niveau onderzocht, evenals enkele 
alternatieve financieringsvormen. Algemeen kan gesteld worden dat het verhogen van de 
sportparticipatie van personen met een beperking en het stimuleren van sociale inclusie centraal 
staan in het beleid betreffende de financiële ondersteuning van G-sportclubs in zowel Vlaanderen, 
Nederland als Canada. Ook blijkt dat vraaggericht of bottom-up werken een gedachtegoed is dat een 
sterke meerwaarde kan betekenen binnen een subsidiebeleid. Daarnaast blijkt de rol van 
cofinanciering aan aandacht te winnen en wordt het creëren van een lokaal draagvlak als een 
belangrijk criterium naar voren geschoven.  

 

Een belangrijke benchmark voor een eventueel jeugdsportfonds voor kwetsbare kinderen en 
jongeren is het “Jeugdfonds Sport & Cultuur” in Nederland. Dit is een fonds voor 0 -18-jarige 
kinderen in armoede in Nederland.  Door een contributie of lesgeld te betalen voor sportieve of 
culturele initiatieven worden kansarme kinderen financieel ondersteund voor sport- en 
cultuurparticipatie.  Het gaat om een landelijk fonds met ‘onderafdelingen’ (lokale fondsen).  Het 
budget bedraagt 20 miljoen euro publieke middelen ten opzichte van ongeveer 3 miljoen euro 
private middelen. Het bereik is groot met 244 van de 380 gemeenten die zijn ingestapt.  Sterke 
punten van dit project zijn het gebruik van intermediairen (leerkrachten, buurtsportcoaches,...) om 
kinderen rechtstreeks te bereiken en de sterke lokale samenwerking met gemeenten als uitvoerende 
partners. De output is omvangrijk met 70.000 jongeren, verspreid over heel Nederland, die bereikt 
werden in 2019. Grootste aandachtspunt en tevens uitdaging in dit verhaal is de niet ideale 
verhouding publiek-private middelen die momenteel 90%-10% is. 

 

Als we goede praktijkvoorbeelden willen over innovatief gebruik van de publieke buitenruimte om 
maximaal te bewegen en te sporten, dan moeten we inspiratie zoeken in de Deense hoofdstad 
Kopenhagen.  Hun openbaar beweeg- en sportbeleid is gestoeld op een aantal sterke troeven: 
aangepaste (fiets)infrastructuur, bewust/creatief omgaan met de beperkte open ruimte, 
beweegprikkels in de dagelijkse omgeving, maximale multifunctionaliteit.  Ook hun beheers- en 
managementmodel is daarbij vooruitstrevend: expertise, procesmatig denken, draagvlak door lokale 
verankering, actieve rol van vrijwilligers in dagelijks beheer infrastructuur, ondernemingszin, 
alternatieve financieringsvormen,… 

 

ALGEMENE BELEIDSCONCLUSIES UIT DE BENCHMARK 

De bovenstaande benchmark-voorbeelden bieden stof tot inspiratie en mogelijks navolging voor ons 
eigen Vlaams sportbeleid. 

We kunnen om te beginnen zeker bruikbare inspiratie binnenhalen voor ons sport- en beweegbeleid 
in en rond de schoolmuren.  Zo slaan we ook al langer de richting in van een bredere benadering van 
sporten en bewegen in het onderwijs: aanvullend aan de sporttechnische leerdoelen van de lessen 
L.O. binnen het curriculumverhaal, zetten we ook bewust actiever in op bewegen en sporten zowel 
voor, tijdens, tussen als na de lesuren.  Daarbij worden brede gezondheidsdoelstellingen beoogd die 
mee de basis moeten leggen voor een levenslange gezonde levensstijl. Dit wordt beleidsmatig 
trouwens versterkt in de vorm van gezondheidsgerichte sleutelcompetenties in de eindtermen. Het 
beweeg- en sportdomein wordt daarbij minder een verticaal, vakgericht verhaal, maar meer en meer 
een generiek, schoolbreed ambitieniveau.  Dat ‘nieuwe normaal’ wordt bevestigd in onze recente 
inspiratienota rond bewegen en sporten in een onderwijscontext, waar een gezonde mix van 
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bewegen, sporten en minder stilzitten als gewenste standaardbenadering in wordt vooropgesteld. 
Het interessante Engelse concept van satellietclubs vindt in Vlaanderen zijn vertaling in ons 
naschools sportaanbod van Multimove, SNS en Sportsnack, waarbij sportclubs ingeschakeld worden 
voor initiaties en begeleiding.  Het nieuwe decreet op de buitenschoolse kinderopvang kan voor een 
wettelijke verankering zorgen waarbij – onder impuls van lokale besturen – de sportverenigingen een 
actieve rol spelen in de ideale driehoek school-gemeente-club. 
Uit Nederland willen we zeker ook het experimenteel project van de eerste Beweegschool op de voet 
volgen om mogelijks als modelvoorbeeld te laten dienen voor gelijkaardige ingrijpende 
beweeginfrastructuren in Vlaanderen met als doel een schaalsprong te bereiken rond het concept 
van bewegend leren in de school.  

De ambitie om het sporten en bewegen binnen de gezinscontext te stimuleren, kan zeker gebaat zijn 
met het Duitse geslaagde concept van gezinsvriendelijke sportvereniging.  De opgesomde voordelen 
vormen een sterk pleidooi om in Vlaanderen de multisportvereniging meer te gaan promoten.  Niet 
enkel het divers aanbod van sporttakken primeert daarbij, maar vooral de verschillende 
leeftijdsgroepen die tegelijk in gezinsverband naar de club trekken. De structurele oprichting van een 
setting voor sportief gezin binnen Sport Vlaanderen kan net de katalysator vormen om onze Vlaamse 
sportverenigingen gezinsaantrekkelijker te maken zoals in Duitsland. 

Voor personen met een handicap onthouden we de buitenlandse projecten die erin slagen om 
factoren die het aangepast sporten belemmeren, te verminderen.  Dit sluit aan bij ons bewust beleid 
van ‘sporten zonder drempels’ en het nastreven van het principe van proportioneel universalisme 
voor de doelgroep van ‘sportkansarmen’.  We noteren daarnaast ook dat geslaagde G-
sportinitiatieven stoelen op enerzijds de onontbeerlijke financiële overheidssteun en anderzijds de 
weg van de persoonlijke toeleiding: met individuele hulpmiddelen, in persoonlijke thuissituatie,… 

Verheugend ook om vaststellen is dat het Vlaams beleid rond subsidiëren van G-sportclubs in landen 
als Nederland en Canada op dezelfde beleidsprincipes gebaseerd is met gelijkaardige succesfactoren: 
hogere sportparticipatie, meer sociale inclusie, vraaggerichte aanpak, stimuleren van co-financiering 
en creëren van lokaal draagvlak. 

De beleidsoverweging om de problematiek van sport door kwetsbare jongeren een halt toe te 
roepen met een soort jeugdsportfonds, kan zinvolle feedback vinden in het Nederlandse ‘Jeugdfonds 
Sport & Cultuur’. Dit landelijk initiatief stoelt financieel wel sterk op het nationale niveau, maar krijgt 
de nodige dynamiek door lokale buurtcoaches en leerkrachten. 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Door de overheveling van de provinciale bevoegdheden voor sport in 2018 naar het Vlaamse niveau 
kreeg Sport Vlaanderen bijkomende beleidsopdrachten: gehandicaptensport, bovenlokale 
sportwerking (sportregio’s), evenementensubsidies, natuurgeboden en avontuurlijke sporten 
(mountainbikeroutes, ruiterpaden,….).  Sport Vlaanderen is daardoor het enige bovenlokale 
overheidsniveau dat deze beleidsdomeinen behartigt. 

Er is dus recent (2018) een brede verbeteroefening gebeurd omtrent de bestuurlijke verrommeling, 
ook in sport, waarbij de bevoegdheden duidelijker verdeeld zijn tussen de bestuurlijke niveaus.  
Anderzijds heeft de afdeling Sportpromotie als standaardreflex in zijn ‘doen doen’-DNA (helder 



Sportpromotie 

 Vlaamse Brede Heroverweging – Deeleindrapport Sport Vlaanderen – Beleidsdomein CJSM 
97 97 

bepaald in onze visienota) ingebouwd om bij elk initiatief steeds de weg van co-creatie met en 
subsidiariteit ten aanzien van andere stakeholders te bewandelen.  Onder andere in de materie rond 
‘sport op het werk’ gebeurt dit ook in nauwe samenwerking met private aanbieders. 

 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

Het zoeken van subsidiariteit en co-creatief werken heeft als keerzijde dat concrete initiatieven en 
nieuwe realisaties meer overleg en dus meer tijd vergen. Dit verhoogt het aantal overlegmomenten 
en zou kunnen gepercipieerd worden als minder efficiënt.  De afdeling Sportpromotie waakt hierover 
permanent en tracht initiatieven op te zetten die enerzijds de maatschappelijke hefbomen kunnen 
realiseren m.b.t. sportdeelname, maar anderzijds toch het nodige draagvlak t.a.v. de betrokken 
stakeholders borgen. 

Daarnaast zijn er momenteel diverse initiatieven lopende om onze dienstverlening naar de sector 
administratief te vereenvoudigen.  Hiervoor wordt (naast ICT-budget) ook budget voorzien vanuit de 
afdeling Sportpromotie zelf (minimaal 150 keuro per jaar).  Concreet gaat het over:  

- een E-VTT tool om de administratieve papierslag van goedkeuringen, vergunningen, … van de 
diverse (publieke en private) betrokken partijen voor de organisatie van een veldtoertocht 
(VTT) te stroomlijnen in 1 online aanvraagloket 

- cyclotochten-tool: idem voor cyclotochten op de baan 

- ontwikkeling van een SNS-app voor directe communicatie met de SNS-pashouders (12-18j) 

- afstemming met centraal VO-e-loket (op LT). 
 

Vraag 5. Besparing: Hoe? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Op vandaag zien we geen mogelijkheid tot het doorvoeren van een besparing in jeugd- en 
schoolsport.  In elk geval kan er ons inziens geen besparing toegelaten worden op jeugd- en 
schoolsport, wel integendeel.  Extra middelen zijn een must om afname van sport- en 
beweegparticipatie én toename van schermtijd bij de jeugd tegen te gaan.  Daar begint alles en 
kweek je actieve volwassenen.   Corona heeft voor iedereen duidelijk gemaakt dat (1) sport en 
beweging essentieel is voor het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van onze bevolking en (2) de jeugd, 
samen met kansengroepen, het zwaarst getroffen is in sportdeelname (lessen L.O. en clubwerking 
vielen integraal weg én deze doelgroep heeft vaak nog niet de leeftijd om ongeorganiseerd te gaan 
lopen, fietsen of zwemmen). 
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Ook met betrekking tot een (Vlaanderen-brede, publieksgerichte) campagnevoering is het ons inziens 
geen optie om te besparen.  Sport Vlaanderen is de enige partij die sport en beweging (in meest 
brede zin) op de radar kan zetten en houden bij de brede bevolking. Anderen (privaat en publiek) 
communiceren altijd i.f.v. producten en/of deelcampagnes. 

Cijfermatig is een eventuele besparing op echte ‘(sport)kansarme doelgroepen’ het minst ingrijpend 
naar sportparticipatie omdat de activatiekost per persoon daar het hoogste ligt.  Uiteraard houdt dit 
ook in dat we kiezen voor het spreekwoordelijke laaghangend fruit en hierin onze rol als overheid en 
gangmaker van het sport-voor-allen idee in Vlaanderen (ingebakken in onze missie als Sport 
Vlaanderen) bewust afbouwen voor de meest kwetsbare doelgroep. Dit is daarenboven een politieke 
beslissing met ingrijpende gevolgen. 
 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen, omdat het maatschappelijk effect (outcome) van onze investeringen niet 1-op-1 (lineair) te 
meten is. 

 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

Aangezien we sinds enkele jaren volgens een ‘doen doen’-DNA werken met de afdeling, zijn er maar 
weinig initiatieven en activiteiten meer die inkomsten genereren.  De dienstverlening door de 
uitleendiensten is gratis. 

Concreet gaat dit over 640.000 euro: 

- sponsoring van campagnes (vnl. ‘Goede Voornemens) door derden: 40.000 euro 
- verkoop van de SNS-passen: 500.000 euro 
- deelnamegelden aan de resterende eigen activiteiten (Sport- en Beleefdagen, Survival 

Trophy’s): 100.000 euro. 

De uitgaven worden voor 80,5% door Sport Vlaanderen gedragen (640.000 euro inkomsten / 
3.272.000 euro uitgaven) 

 

Conclusie Fiche 13. 

Optie 3. Politiek akkoord op Vlaams niveau. 

Wat de specifieke materie betreft die raakvlakken vertoont met gelijke kansen, volksgezondheids- en 
onderwijsbeleid, dient verder ingezet te worden op het aanboren van een transversale werking over 
de beleidsdomeinen en/of kabinetten heen. Hierbij dient evenwel minstens voorzien te worden in 
een behoud van de huidige beschikbare middelen. 
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Fiche 14. Werking FOLLO’s 

Afdeling Sportpromotie 

1.044 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

De Follo (‘flexibele opdracht leerkracht LO’) werking is niet aan regelgeving gebonden. Dit project, 
waarbij momenteel 34 leerkrachten LO halftijds gedetacheerd worden binnen hun lesopdracht, is 
door de jaren heen eerder organisch gegroeid. Het is dan ook gebaseerd op beleidskeuzes en 
beleidseffectiviteit. Bovendien is het een uniek project. De focus van de Follo werking berust op het 
promoten van 3 naschoolse en bovendien leeftijdsgebonden deelprojecten. De ‘Follo’ zelf treedt in 
deze op als connector en facilitator van de driehoek school, sportclub en gemeente.  

 

Het betreft de projecten Sport Na School of kortweg ‘SNS’ (12-18 jaar), Sportsnack (6-12 jaar) en 
Multimove (3-8 jaar met primaire focus 3 tot 6 jaar). Deze drie concepten worden uniform over 
Vlaanderen aangeboden. Dit biedt als voordeel voor de deelnemers dat het concept transparant en 
herkenbaar is. De Vlaamse aanpak resulteert er bovendien in dat jongeren binnen het concept over 
gans Vlaanderen kunnen participeren (SNS). De aaneenschakeling van deze 3 producten zorgt voor 
een ‘continu en kwalitatief Vlaanderen breed naschools sportaanbod’ van kleuter tot jong 
adolescent.   

 

Het unieke van het SNS project (Sport Na School pas) is dat we met dit project voornamelijk de niet-
clubgebonden sporter (65% van deelnemers is geen lid van een sportclub) duurzaam bereiken en dit 
in een leeftijdsgroep waar de drop-out groot is. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 16 jaar 
en het bereik situeert zich voornamelijk in de drie laatste jaren van het secundair onderwijs. 
Bovendien is 48% van de deelnemers meisjes wat vrij uniek is ?!. Met een bereik van 14.182 unieke 
deelnemers (dit is 3,9 % van de secundaire school populatie binnen de 2de en 3de graad) tijdens het 
schooljaar 2018-2019 (pre-corona) is dit een uniek en duurzaam project waarbij we een divers 
Vlaanderen breed sportaanbod voor jongeren voorzien binnen een moeilijk te activeren 
leeftijdscategorie.  

Er worden niet minder dan 405.930 sportbeurten op jaarbasis gerealiseerd.  

Sinds het schooljaar 2018-2019 werd de SNS-app in gebruik genomen. Een innovatieve ingreep 
waardoor de sportparticipatie van de jongeren zeer goed gemonitord kan worden (populariteit van 
de sporten, regionale spreiding van de activiteiten, profiel van de deelnemers,…) en er bovendien 
challenges op maat van de jongeren geïntegreerd kunnen worden.   

 

Ook het aantal scholen met een Sportsnack aanbod is positief geëvolueerd tot 412 organisaties 
(schooljaar 2019-2020) met in totaal 20.393 deelnemers.   

Het Multimove aanbod via de scholen (er is eveneens een Multimove-aanbod dat gefaciliteerd wordt 
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buiten de schoolcontext oa. via de sportclubs en gemeentelijke sportdiensten) zat de voorbije jaren 
in stijgende lijn (pre corona), met een piek van 31 organisaties tijdens het schooljaar 2018-2019. 
Goed voor 902 unieke deelnemers. Het aanbod buiten de schoolcontext bedroeg dat jaar 378 
organisaties (16.821 unieke deelnemers). 

 

Indirecte effectmeting of impactmeting 

Er zijn heel wat positieve neveneffecten gekoppeld aan bovenstaande projecten. Binnen de 
vooropgestelde doelgroepen, maar ook bij de scholen, leerkrachten en ouders is er een grote 
naambekendheid. Zo zijn ‘Multimoven’ en ‘SNS’en’ vaste begrippen geworden binnen de 
schoolcontext. Gezien het duurzame aspect van de Follo werking (opgestart begin jaren 2000), heeft 
één of meerdere van deze schoolsportproducten in quasi iedere Vlaamse gemeente een ingang 
gevonden (Vlaanderen dekkend project). De Follo’s zijn dan ook een onmisbare schakel om de 
driehoekverhouding school, sportclub en gemeente te blijven faciliteren. Nu Sportkompas in de loop 
van 2021 opgeschaald en verder uitgerold wordt (KPI is om 23.000 jongeren per schooljaar te testen) 
is ook daar een belangrijke promotionele rol voor de Follo’s weggelegd.  

 

Het eerder los georganiseerd sporten buiten de sportclub context is aan een stevige opmars bezig. 
Ook heel wat jongeren kiezen er voor om minder structureel aan sport te kunnen doen (wanneer het 
hen uitkomt) en bovendien om binnen het sportaanbod te kunnen ‘zappen’. De aangeboden 
producten binnen de Follo werking bieden daar een oplossing voor. Onze jeugd heeft, mede 
versterkt door de zware impact van Corona, nood aan een sport- en beweegaanbod (ook los van de 
club).  

 

De Follo werking kent weliswaar ook enkele negatieve neveneffecten. Deze zijn echter het gevolg van 
de sterke lokale verankering wat op zich een positief effect is. De werking is zeer afhankelijk van de 
Follo’s zelf en het lokale netwerk dat door hen wordt uitgebouwd. Het lokale succes van het project 
staat of valt dan ook ten dele door het engagement en de inzet van de Follo. Bovendien is het zo dat 
de Follo halftijds gedetacheerd wordt vanuit zijn opdracht als leerkracht. Hij of zij kan dus ten allen 
tijden terugkeren naar zijn of haar schoolcontext. Dit vormt dan ook een aandachtspunt binnen de 
werking.  

 

Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

In Nederland werkt men met combinatiefunctionarissen, die voor 60% gefinancierd worden door de 
gemeenten en voor 40% gesubsidieerd worden door de Nederlandse Rijksoverheid (men gaat uit van 
een normbedrag van 50.000 euro per VTE aldus een co-financiering van 20.000 euro per VTE). In 
2012 waren er zo’n 1820 VTE’s actief als combinatiefunctionaris. Vanaf 2019 (Brede Regeling 
combinatiefunctionaris) werd de scope verder verbreed naar buurtsportcoaches en cultuurcoaches. 
Jaarlijks ontvangen vandaag zo’n 372 gemeenten 73.300.000 euro aan subsidies voor de invulling van 
de 3.665 VTE’s. De organisatie in Nederland verloopt dus sterk decentraal (lokaal beleid met centrale 
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financiële impuls) in tegenstelling tot onze werking in Vlaanderen. Ook wij willen in Vlaanderen naar 
een meer centraal model (uniformiteit) doch met een decentrale en lokale betrokkenheid en 
engagement (onderdeel van gemeentelijke sportbeleid).   

 
In Engeland tracht de overheid beweging als ‘nieuw normaal’ te installeren tijdens de schooldag en 
maakt men een structurele link met het clubaanbod via de zogenaamde ‘satellite clubs’ om de kloof 
tussen school, sportclub en community sport te overbruggen.  Deze ‘satellite clubs’ organiseren met 
hulp van de lokale overheid en de sportclubs op wekelijkse basis initiatieven in de scholen, speciaal 
gericht op 14 tot 19-jarigen die fysiek weinig actief zijn.  Dit concept is opgezet in 2013 en had in 
2017 reeds 10.458 van dergelijke ‘satellite clubs’ met in totaal 564.059 deelnemers verspreid over 
alle regio’s. 

De overheid in Denemarken heeft in 2012 ook een belangrijke beleidskeuze gemaakt in de grootste 
onderwijshervorming in 40 jaar.  Er is beslist om sport en beweging van een stabiele, maar relatief 
perifere positie in het schoolcurriculum op te tillen naar een sleutelelement in de ontwikkeling van 
de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren.  Zo is beweging en sport (en veel minder 
zitten) de norm geworden gedurende de hele schooldag, eerder dan de uitzondering.  

Conclusie: bovenstaande internationale voorbeelden zijn een duidelijke benchmarking voor ons: ze 
tonen aan dat deze beleidsoptie effectief werkt en bovendien dat we in Vlaanderen met een 
substantieel kleiner personeels- en financieringsbudget een degelijk resultaat bereiken. Maw, dat er 
in Vlaanderen efficiënter gewerkt wordt. 

 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
De primaire schoolsportpartners zijn MOEV (sport- en beweegaanbod op en rond de school buiten 
de les LO), de Bond Voor Lichamelijke Opvoeding, kortweg BVLO (ondersteuning vakleerkracht LO en 
de les LO zelf) en Sport Vlaanderen (naschools sportaanbod ism MOEV – Sport Vlaanderen als 
implementatiepartner). Op het terrein wordt nauw samengewerkt tussen MOEV en Sport 
Vlaanderen (aansturing via het Vlaams Bureau Schoolsport).  

Bovenstaande historische opdeling in taakverdeling tussen MOEV en Sport Vlaanderen was destijds 
nodig om de link naar de sportclub te stimuleren, maar geeft in de praktijk een aanhoudende 
operationele verstrengeling tussen beide organisaties. Dit resulteert in een niet optimale werking. 
MOEV wordt 100% gefinancierd en gestuurd vanuit Onderwijs. Hierdoor is hun contact met de 
sportsector eerder beperkt en beschouwen de gemeentelijke sportdiensten de 
(na)schoolsportwerking als een exclusieve taak voor MOEV en niet als een door hen op te nemen 
taak.  
Bovendien is er met de BVLO nog een actor die een belangrijke rol speelt in deze materie van 
sport/L.O. op school. Dit is een wat kunstmatige, gespreide slagorde die niet ten goede komt aan het 
activeren van de leerkracht L.O. voor extra-curriculaire sport en beweging op school.  Er is dus nood 
aan een betere taakafbakening en transparantie.  
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Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Zoals hierboven geschetst is een betere afstemming tussen MOEV en Sport Vlaanderen noodzakelijk 
alsook een nauwere samenwerking tussen MOEV en BVLO.  
 
Momenteel worden de eerste ideeën samen met het departement onderwijs uitgewerkt om te 
komen tot een meer duidelijke taakafbakening en tot de afbouw van de operationele verstrengeling 
tussen MOEV, Sport Vlaanderen en BVLO.  
 
Zo zou de huidige kunstmatige opdeling tussen een organisatie die de leerkracht L.O. ondersteunt 
i.f.v. de les L.O. (nu BVLO) en 2 andere organisaties voor de (naschoolse) sportactiviteiten buiten de 
les L.O. (nu MOEV en Sport Vlaanderen) kunnen opgeheven worden.   
 
Vandaag zijn deze drie organisaties immers in zeer belangrijke mate gericht op diezelfde leerkracht 
L.O., die vandaag dus 2 aanspreekpunten heeft en zich soms actief beperkt (tot de les L.O.).    

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

In vergelijking met onze noorderburen, waar met combinatiefunctionarissen gewerkt wordt, 
bereiken we in Vlaanderen heel wat jongeren met het Follo project en dit met een relatief beperkt 
budget. De lokale verankering en impact van de Follo’s is van onschatbare ware. De huidige inzet (34 
VTE) is noodzakelijk om een Vlaanderen dekkend naschools sportaanbod te kunnen blijven 
realiseren. Inbinden op het werkingsbudget zou resulteren in het ontstaan van blinde vlekken 
waarbij bepaalde regio’s in Vlaanderen niet zouden ondersteund worden door een Follo.  

 

Sterker zelfs, met de huidige middelen en VTE inzet, is het project momenteel reeds onder 
gefinancierd.  Momenteel kan Sport Vlaanderen slechts ongeveer 1 euro per jaar per leerling 
investeren aan sport en beweging op school, buiten de les L.O. Een besparing toepassen op dit 
project is dan ook niet wenselijk. 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
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Dit is absoluut niet aan de orde voor dit project. Zie ook bovenstaande argumentatie.  

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

Het jaarlijks werkingsbudget van 1.044.000 euro voor de Follo werking is ontoereikend. Bovenop het 
projectbudget, zijn er jaarlijks bovendien nog 65 keuro werkingskosten (personeelsonkosten) en 43 
keuro kosten aan promotie en onwikkeling van een app. De uitgaven inzake SNS worden voor 48% 
door Sport Vlaanderen gedragen (597.675 euro inkomsten uit verkoop SNS-pas / 1.152.000 euro 
uitgaven). 

 

Conclusie Fiche 14. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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Fiche 15. Sportkaderopleiding 

Afdeling Sportkaderopleiding 

2.778 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
De Vlaamse Trainersschool (VTS) is niet hetzelfde als de afdeling Sportkaderopleiding van Sport 
Vlaanderen. Dit wordt door vele beleidsmakers niet correct waargenomen. VTS is een 
samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen (afdeling Sportkaderopleiding), de Vlaamse 
universiteiten en hogescholen met een opleiding LO en de Vlaamse sportfederaties. Alle relevante 
sportactoren zijn binnen de VTS verenigd, werken goed samen en nemen samen strategische (via 
Stuurgroep VTS) en operationele beslissingen (via Taskforce VTS en de denkcellen). Noch de 
onderwijsinstellingen, noch de sportfederaties zijn op dit ogenblik vragende partij om de werking van 
de VTS over te nemen. De sportfederaties hebben er ook de middelen niet voor en de meeste 
sportfederaties zijn niet professioneel genoeg georganiseerd. 
De Vlaamse Trainersschool is verankerd in een aantal decreten zoals o.a. het omvormingsdecreet van 
Sport Vlaanderen (waar de verantwoordelijkheid tot het ontwikkelen, aanbieden, erkennen van 
sportkaderopleidingen en het valoriseren met diploma’s en attesten aan VTS wordt toegekend), het 
decreet op de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, het 
tewerkstellingsdecreet (Sportwerk Vlaanderen) en Vlarem (i.f.v. de redders). Deze regelgeving wordt 
als doeltreffend beschouwd omdat er zo slechts één instantie in Vlaanderen verantwoordelijk is voor 
de sportkaderopleidingen, het mogelijk is om een centrale kwaliteitsborging te doen, een centrale 
databank met alle diploma’s en attesten te hebben, de valorisatie van de diploma’s te doen binnen 
het decreet op de georganiseerde sportsector, een centrale beleidsmonitoring op te zetten (o.a. 
Kennisplatform m.b.t. trainers), koppeling met de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) en het 
European Qualification Framework (EQF), vanuit Stuurgroep VTS, Taskforce VTS, denkcellen en via de 
samenwerkingsovereenkomsten met Sport Vlaanderen beleidsmatig bij te sturen, enz. Negatieve 
kanten van de centralisatie bij Sport Vlaanderen zouden kunnen zijn dat er geen/nauwelijks 
concurrentie mogelijk is en dat sportfederaties hun opleidingen niet integraal autonoom in handen 
kunnen nemen. Tijdens grondig strategisch overleg in de periode 2015-2018 is evenwel herhaaldelijk 
gebleken dat sportfederaties dit hoegenaamd niet wensen. 
 
Bij de afdeling Sportkaderopleiding is een performant monitoringsysteem geïnstalleerd is (zie o.a. 
Samen meer trainers beter opleiden | Sport Vlaanderen) zodat zowel de instroom, doorstroom als 
uitstroom (kwaliteit en valorisatie) van de trainers in Vlaanderen permanent opgevolgd wordt. De 
kwalificatiegraad van de trainers op het terrein, het aantal gekwalificeerde trainers (en hun 
kenmerken), de kwalificaties van de trainers, enz. worden permanent gemonitord sinds 2013 (The 
Flemish Interactive Coaching Monitoring System (https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0093), 
gepubliceerd in International Sport Coaching Journal;  
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/). 
  

https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/
https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0093
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/
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Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 
De recentste jaren is er veelvuldig overleg met Nederland, en met heel wat andere landen in Europa 
en de wereld die een goed werkend opleidingssysteem hebben. Ook met de internationale 
vakorganisatie ICCE (International Council for Coaching Excellence) is er een zeer goede afstemming. 
Sterker nog, Vlaanderen neemt een voortrekkersrol op binnen een aantal werkgroepen o.a. rond de 
evaluatie van coachopleidingen in de wereld. We werden hier gevraagd omwille van 2 internationale 
peer reviewed artikels: The History of Coach Education in Flanders 
(https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0049) en The Flemish Interactive Coaching Monitoring System 
(https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0093), beide gepubliceerd in de International Sport Coaching 
Journal.  
 
Er is geen enkel land in de wereld dat de sportkaderopleidingen aanpakt zoals dit in Vlaanderen 
gebeurt, en vele landen kijken zeer positief naar hoe dit bij ons gebeurt. Heel specifiek de 
samenwerking tussen overheid, sportfederaties en onderwijspartners wordt als een ‘best practice’ 
beschouwd, evenals het decretale kader waarmee het mogelijk is kwaliteitsborging te doen en de 
diploma’s te valoriseren op het sportveld. 
 
In Nederland (en heel wat andere toonaangevende landen) wordt de sportkaderopleiding door de 
sportfederaties autonoom, door het Nationaal Olympisch Comité of door de overheid georganiseerd. 
Meestal wordt een enveloppe met middelen ter beschikking gesteld, moet men een beleidsplan 
(plan van aanpak) indienen, wordt er wel een opleiding voor ‘coach educators’ (± docenten) 
ingericht, maar wordt de inhoud relatief vrijgelaten. Er is ook geen/nauwelijks registratie van wie een 
kwalificatie behaalde vanuit 1 centraal orgaan en men weet niet/nauwelijks wie op het sportterrein 
over een kwalificatie beschikt. Er is dus geen/nauwelijks monitoring van de output van een 
opleidingssysteem. 
 
Aangezien we via onze internationale contacten zeer duidelijk aanvoelen dat men ‘jaloers’ is op het 
Vlaamse opleidingssysteem (owv kwaliteitsborging, monitoring, samenwerking 
overheid/sportfederaties/onderwijs, …) is er geen aanleiding en mag er geen enkele intentie bestaan 
om dit op enigerlei wijze af te bouwen.  
 
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Aangezien het over een samenwerkingsverband gaat (Sport Vlaanderen, universiteiten en 
hogescholen LO en sportfederaties) en een Strategische Stuurgroep VTS (strategisch), Taskforce VTS 
(operationeel) en denkcellen (per sporttak) in principe alle beslissingen gezamenlijk nemen, is de 
bevoegdheidsverdeling afgelijnd en gedragen. Vanzelfsprekend gebeuren er permanent kleinere of 
grotere bijsturingen, maar deze overleg- en beslissingsstructuur functioneert democratisch, effectief 
en efficiënt. 
Toch moeten we waakzaam zijn of alles billijk verloopt, ondermeer m.b.t. de financiering. Het is Sport 
Vlaanderen dat middelen (± 2.778.000 euro, aan te vullen met de personeelskost van het VTS-
secretariaat) in de sportkaderopleidingen stopt. Andere partijen investeren weliswaar op een andere 

https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0049
https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0093
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manier (o.a. know-how), sensibilisering, netwerk, valorisatie, ... maar deze investeringen zijn niet in 
evenwicht met de inbreng van Sport Vlaanderen. 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Op elk ogenblik moet gekeken worden naar administratieve vereenvoudiging. In eerste instantie 
wordt vereenvoudiging gezocht in digitaliseringsprocessen (efficiëntere backoffice en frontoffice, 
niets meer dubbel opvragen, betere monitoring, e-loket, enz.), anderzijds in minder/efficiëntere 
rapportering (samenwerkingsovereenkomsten, aanpak denkcelvergaderingen, opleidingsplannen, 
betere monitoringtools, …) Bedoeling is dat sportfederaties zich maximaal met inhoud kunnen 
bezighouden en minder met administratie. 
Er is een visie op digitalisering waarbij het de bedoeling is de volgende jaren de backoffice processen 
verder te optimaliseren (meer doen met dezelfde/minder mensen) en de klantgerichtheid te 
verhogen. In eerste instantie wordt de VOTAS-databank verder geoptimaliseerd zodat processen 
verder geautomatiseerd worden. Er wordt geïnvesteerd in e-learning/blended learning zodat 
cursusmateriaal gedigitaliseerd kan worden en lessen via flipped classroom kunnen gegeven worden. 
Er wordt een chatbot geïmplementeerd zodat de klantgerichtheid stijgt. De mobiele applicatie wordt 
uitgebouwd in functie van verhoging van de klantgerichtheid en efficiëntiewinst. 
 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
Jaarlijks organiseert VTS meer dan 500 cursussen (25.000 lesuren die betaald moeten worden), om 
de 2 jaar de Dag van de Trainer, jaarlijks de VTS Plus Marathon, jaarlijks meer dan 200 bijscholingen 
(zelf georganiseerd + 500 erkend) met meer dan 800 docenten, meer dan 300 
cursusverantwoordelijken, enz. 
De grootste kostenplaatsen zijn de vergoedingen voor lesgevers (volledig 1HF406 + een aanzienlijk 
deel van 1HF414 voor zelfstandigen en Sportwerk Vlaanderen), accommodaties (via 1HF414), 
cursusmateriaal (teksten, didactisch materiaal, enz., via 1HF414), financiering van de liaisons (via 
1HF414) en ICT (licenties, onderhoud, nieuwe ontwikkelingen, via 1HF414).  
Aangezien het budget voor lesgevers/examinatoren nu reeds ontoereikend is, de uitgaven elk jaar 
door de index met 60.000 euro stijgen terwijl de budgetten sinds enkele jaren niet meer geïndexeerd 
worden, is een besparing van 5% of 15% onmogelijk zonder zeer drastische ingrepen te doen.  
De centralisatie van sportkaderopleidingen bij de VTS betekent inherent een forse besparing op 
overhead kosten. Decentralisatie naar de sportfederaties zou deze kosten gevoelig opdrijven en de 
werking versnipperen.  
In theorie kan bekeken worden of een bepaald opleidingsniveau (of alles) uitbesteed kan worden aan 
de sportfederaties waardoor kosten (en mogelijks een deel personeel) wegvallen bij Sport 
Vlaanderen. Je verschuift hier echter een grote kostenlast naar de sportfederaties want geen enkele 
cursus is budgettair in evenwicht. Meestal is de kostendekkingsgraad rond de 40-50%. Dit is één van 
de redenen waarom geen enkele sportfederatie vragende partij is voor een scenario waarbij men zelf 
moet organiseren. Het uitbesteden van sportkaderopleidingen aan sportfederaties zal daarenboven 
meer dan waarschijnlijk leiden tot kwaliteits- en niveauverlaging, minder gekwalificeerden die 
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uitstromen en een daling van het aantal gekwalificeerden op het terrein. 
Het budget dat aan sportkaderopleidingen besteed wordt binnen de Vlaamse begroting is 
verwaarloosbaar klein. Er wordt zeer efficiënt gewerkt met weinig middelen zoals blijkt uit het aantal 
gerealiseerde les- en examenuren (incl. de omkadering met kwaliteitsvolle accommodaties, 
cursusmateriaal, e-learningomgeving, enz.). Er zijn structurele tekorten voor de lesgevers, er is 
vooralsnog geen budget om de DSKO’s te professionaliseren (en dus de kwaliteit van de opleidingen 
te bewaken en te verhogen), de liaisons kunnen niet volwaardig worden ingeschakeld, er kan niet 
optimaal in digitalisering worden geïnvesteerd, enz. In plaats van te besparen, dienen extra 
budgetten (die reeds vele jaren door alle partners gevraagd worden) geïnvesteerd te worden in de 
sportkaderopleidingen. De trainers in de sportclubs zijn immers een zeer belangrijke motor in de 
levenslange en kwaliteitsvolle sportbeoefening. 
 

Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Neen 
Het gaat hier over een zeer klein budget waarbij dan nog vooral de kosten voor de lesgevers en 
examinatoren een belangrijk onderdeel vormen. 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
Zoals bij vraag 5 aangehaald, is de globale kostendekkingsgraad (exclusief personeel) tussen 40-50%. 
Dat wil zeggen dat aan inkomstenzijde (voornamelijk inschrijvingsgelden) ongeveer 1.250.000 euro 
genoteerd kan worden en aan uitgavenzijde ongeveer 2.778.000 euro. Een stijging van de 
inschrijvingsgelden zou theoretisch kunnen leiden tot extra inkomsten, maar zal sterk 
drempelverhogend werken omdat trainers in het merendeel van de sporttakken/disciplines 
vrijwilligers zijn en geen hoger inschrijvingsgeld wensen te betalen. Een stijging van het 
inschrijvingsgeld zal dus leiden tot minder inschrijvingen en misschien zelfs tot minder inkomsten. 
Gedetailleerde analyses kunnen gemaakt worden op cursusniveau, opleidingsniveau, per sporttak, 
enz. Deze zijn allemaal beschikbaar. De belangrijkste vaststelling daarbij is dat er grote verschillen 
zijn, maar met 1 algemene tendens. Als het deelnemersaantal per cursus hoger ligt, dan is het 
verschil tussen inkomsten en uitgaven kleiner. In sommige grote sporttakken (veel trainers) kan dit 
gerealiseerd worden, maar in de meeste sporttakken bijna niet omdat er op jaarbasis gewoon niet 
genoeg trainers zijn die een opleiding kunnen volgen. 
 
 
Conclusie Fiche 15. 

Optie 2. Interne verschuiving binnen Sport Vlaanderen. 

(Zie ook fiches 2 en 11) 
Er is geen besparing mogelijk bij Sportkaderopleiding. 
Er wordt integendeel een transfer van uitdovende middelen vanuit subsidiëring en topsport beoogd 
naar de afdeling Sportkaderopleiding voor de professionalisering van de sportkaderopleiding. 
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Referentiemateriaal Fiche 15, afdeling Sportkaderopleiding 
The Flemish Interactive Coaching Monitoring System (https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0093), 
gepubliceerd in International Sport Coaching Journal. 
 
The History of Coach Education in Flanders (https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0049) 
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/  
  

https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0093
https://doi.org/10.1123/iscj.2020-0049
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-trainers/
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Fiche 16. Lonen personeel en apparaatskredieten Sport Vlaanderen 

Afdeling HR, financiën en facilitair beleid 

41.494 keuro 
 
De apparaatskredieten en de lonen zitten in principe niet in de scope van de Vlaamse Brede 
Heroverweging. De lonen voor het eigen personeel beslaan ongeveer 24% van de totale uitgaven. De 
overige apparaatskredieten bedragen slechts 2,5%. 

Natuurlijk hebben ingrepen in de uitgaven of in de beleidsvoering mogelijk een weerslag op het eigen 
apparaat en dus ook op de benodigde kredieten. Een besparing in de beleidsuitgaven zou dus kunnen 
resulteren in een vermindering van de uitgaven inzake eigen personeel. Indien het ingrepen in de 
eigen dienstverlening betreft, is dit eerder waarschijnlijk. 

De realiteit is echter dat de jarenlange besparingen Sport Vlaanderen gedwongen hebben om steeds 
doeltreffender om te gaan met de schaarse middelen teneinde de dienstverlening te kunnen 
handhaven met steeds minder personeelsleden. In de praktijk blijkt het niet mogelijk om hier enige 
marge te creëren en is de voornaamste bezorgdheid om het kostenplaatje beheersbaar te houden, 
binnen het ‘door de Vlaamse Regering opgelegde’ budget. 

Eenzelfde logica geldt voor de apparaatskredieten die evenzeer het voorwerp van opeenvolgende 
besparingen zijn waardoor substantiële ingrepen zoals uitbesteding, automatisering of zelfs maar 
uitzendarbeid sterk aan banden gelegd worden. Het gros van de apparaatskredieten dient immers 
om vaste kosten te betalen.  

 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

De lonen worden betaald volgens regels die vastgelegd zijn in het Vlaams personeelsstatuut (VPS) en 
die gemeenschappelijk zijn voor de gehele Vlaamse overheid. Aangezien hier al jaren op bespaard 
wordt, is hier voor het agentschap vrijwel geen marge om eigen klemtonen te leggen en is de 
grootste bezorgdheid hier sinds jaren om binnen het budget te blijven. 

De gemiddelde loonkost is bij Sport Vlaanderen laag. We hebben heel veel uitvoerende profielen die 
we zo laag mogelijk inschalen. We zetten daarenboven maximaal in op contractuele tewerkstelling 
met vaak ook contracten van bepaalde duur (incl. jobstudenten) waardoor de lonen kunstmatig laag 
blijven (geen pensioenbijdrage en geen schaalanciënniteit). Dit staat wel haaks op een duurzaam 
personeelsbeleid. Deze vorm van tewerkstelling blijkt ook goedkoper dan uitzendarbeid of het 
outsourcen van bepaalde taken. Een flexibele aanpak waarbij geschakeld kan worden tussen 
meerdere systemen is hier niet mogelijk omdat overhevelingen tussen loonkredieten (ESR 11) en 
werkingsmiddelen (ESR 12) in principe niet toegelaten zijn. 

Behoudens de beslissing om al dan niet aan te werven, hebben we vrijwel geen vat op de loonkost: 
automatische loonsverhogingen, bijdrage pool der parastatalen, afspraken bij inkanteling personeel 
vanuit andere overheidsniveau’s waarvoor Sport Vlaanderen geen vragende partij was, bepaalde 
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toelagen, verlofstelsels en deeltijds werken als recht… 

 

Dit zorgt er voor dat er vrijwel geen ruimte is om hoger gekwalificeerd personeel aan te trekken: een 
verschuiving van praktisch uitvoerend personeel naar hoger gekwalificeerde beleidsmedewerkers 
kost immers veel geld. Idem om goede profielen aan te trekken en deze ook te behouden. De 
mogelijkheden van het VPS zijn erg beperkt en kosten veel geld. Dat is ook de reden waarom het 
aantal personeelsleden in een (beter verloonde) bevorderingsgraad bij Sport Vlaanderen zeer 
beperkt is (8%) en dat een aantal personeelsleden in een lager niveau werkt dan waar hun diploma in 
principe toegang toe geeft. Een gevolg hiervan is dat personeelsleden hierbij amper kunnen 
doorgroeien in hun functie en in hun verdere loopbaan niet naar waarde verloond zullen worden. 
Voor een steeds groter wordende groep personeelsleden wordt dit een steeds groter probleem. 

 

Hier wordt gekeken naar een VO-brede oplossing met een beloningsbeleid gebaseerd op 
functieclassificatie en een aangepast VPS. Zonder budgettaire marge riskeren we hier echter om wel 
over de juiste tools te beschikken maar niet over enige financiële ruimte om deze ook in te zetten. 

 

De realiteit van jarenlange besparingen zorgt er voor dat elke inspanning op dit terrein er enkel op 
gericht is om rond te kunnen komen met het budget.  

 

De apparaatskredieten zijn onlosmakelijk verbonden met het aantal personeelsleden en met de 
werking van Sport Vlaanderen. 

Het betreft hier in ruime zin de budgetten voor de werking van het apparaat met in de eerste plaats 
tal van personeels gerelateerde uitgaven inzake HR  (rekrutering & selectie, vorming, 
arbeidsongevallenverzekering …), uitrusting (telefonie, kantoormateriaal, voertuigen…), 
dienstverplaatsingen, evenals aankopen, documentatie en een deel communicatie, …. Ze maken 
2,5% uit van alle uitgaven. Als we dat bedrag koppelen aan het aantal personeelsleden (n=606 eind 
2020, maar 725 unieke personeelsleden doorheen het ganse jaar, naast 63 jobstudenten en 78 
topsporters) dan mogen we concluderen dat dit bedrag zeer laag blijft. 

Met bepaalde budgetten worden ook uitgaven gedaan die verband houden met specifieke werking 
(bepaalde verzekeringen bv.). Anderzijds worden er ook uitgaven gedaan met de werkingsmiddelen 
voor onze centra die deels gerealiseerd worden met eigen inkomsten. 

 
Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

Dat moet meegenomen worden in het VO-brede nieuwe beloningsbeleid, maar werd eigenlijk al 
bekeken en resulteerde in een beloning gebaseerd op functiekwalificatie. 

Daarnaast kan het echter ook aangewezen zijn om de gemiddelde loonkost per functieprofiel te 
vergelijken over de verscheidene entiteiten heen binnen de Vlaamse Overheid en bij uitbreiding met 
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de lokale besturen. 

Ook een benchmark inzake de apparaatskredieten met andere entiteiten binnen de VO (en andere 
overheden) zou hier nuttig kunnen zijn.  

Het spreekt voor zich dat dit niet een opdracht is voor elke entiteit op zich, maar één centraal aan te 
pakken oefening voor gans de Vlaamse Overheid. 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

Met enige regelmaat wordt het debat gevoerd of Sport Vlaanderen bepaalde taken zelf moet doen 
en daar dus eigen personeel voor moet inzetten, dan wel een aantal overheidstaken dient uit te 
besteden. 

De tewerkstelling die Sport Vlaanderen hanteert, is in absolute cijfers goedkoper dan uitzendarbeid 
of het outsourcen van bepaalde taken. Of het ook altijd efficiënter is, is moelijker te beantwoorden, 
door factoren zoals de kostprijs van ziekteverzuim. 

 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

De verloning is gebaseerd op statutaire bepalingen en is vrij ingewikkeld. Idem voor 
aanwervingsprocedures en zeker voor wat betreft ontslagprocedures. Beslissingen moeten hier 
genomen worden op het niveau van de gehele Vlaamse overheid. 

 

De bureaucratie en overhead is hier eigen aan de overheidsomgeving (wetgeving 
overheidsopdrachten, begrotingscontrole…). 

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Een bijkomende besparing op de lonen is niet realistisch. Er wordt immers al jaren op bespaard: 
onder de vorige VR was dat 11% en nu opnieuw €1.612.000 (4 %) en 31 personeelsleden (zie tabel 1 
en figuur 1). 
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Tabel 1: Evolutie van het aantal personeelsleden van Sport Vlaanderen van 2014 tot 2021. 

  Totaal 
Top 

sporters 
Detacheri

ngen 
Cijfer 

monitoring 
Contractueel Ambtenaar 

Seizoens-
personeel 

Vakantie-
werk 

Startbanen 

30/06/2014 668 35   633 253 415 25   6 
31/12/2014 643 36   607 213 430 2   4 
30/06/2015 668 44   624 214 454 28   4 
31/12/2015 638 52   586 195 443 4   2 

            
31/01/2016 695 87  608 235 460   2 
29/02/2016 697 84  613 238 459 2  2 
31/03/2016 709 85  624 252 457 11  2 
30/04/2016 718 84  634 263 455 23  3 
31/05/2016 721 83  638 265 456 27  3 
30/06/2016 717 84   633 264 453 27   3 
31/07/2016 726 84  642 273 453 28 13 3 
31/08/2016 723 84  639 272 451 33 9 3 
30/09/2016 706 77  629 257 449 34  3 
31/10/2016 693 70  623 243 450 24  3 
30/11/2016 689 72  617 240 449 20  3 
31/12/2016 676 72   604 227 449 7   3 
31/01/2017 660 65  595 214 446 2  3 
28/02/2017 659 68  591 215 444 4  3 
31/03/2017 672 76  596 229 443 11  3 
30/04/2017 681 76  605 239 442 21  2 
31/05/2017 683 75  608 244 439 26  3 
30/06/2017 684 77   607 245 439 25   3 
31/07/2017 698 75  623 261 437 29 13 3 
31/08/2017 694 74  620 258 436 29 10 3 
30/09/2017 679 75  604 247 436 23  3 
31/10/2017 678 76  602 242 436 15  4 
30/11/2017 677 80  597 244 433 11  4 
31/12/2017 669 80   589 236 433 7   4 
31/01/2018 707 75  632 276 431 3  4 
28/02/2018 715 75  640 283 432 5  4 
31/03/2018 720 75  645 287 433 11  3 
30/04/2018 727 75  652 293 434 18  2 
31/05/2018 721 75  646 298 423 21  2 
30/06/2018 720 75   645 298 422 23   2 
31/07/2018 746 77  669 325 421 26 24 2 
31/08/2018 741 77  664 321 420 25 21 2 
30/09/2018 720 77  643 300 420 25  2 
31/10/2018 722 79  643 302 420 25  1 
30/11/2018 723 81  642 304 419 24  1 
31/12/2018 715 81   634 298 417 17   1 
31/01/2019 708 81  627 290 418 14   
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28/02/2019 713 83  630 296 417 15   
31/03/2019 713 81  632 296 417 19   
30/04/2019 716 79  637 300 416 23   
31/05/2019 719 79  640 303 416 25   
30/06/2019 714 78   636 300 414 24     
31/07/2019 734 80  654 321 413 22 22  
31/08/2019 727 80  647 314 413 25 11  
30/09/2019 709 80  629 300 409 24   
31/10/2019 715 82  633 306 409 21   
30/11/2019 708 81  627 300 408 17   
31/12/2019 708 82   626 298 410 13     

          
31/01/2020 702 75 2 625 291 411 16     
29/02/2020 705 75 2 628 298 407 20   
31/03/2020 710 75 2 633 303 407 22   
30/04/2020 707 75 2 630 300 407 21   
31/05/2020 699 75 2 622 299 400 20   
30/06/2020 693 76 2 615 296 397 20     
31/07/2020 722 74 2 646 324 398 27 20  
31/08/2020 714 74 2 638 316 398 27 14  
30/09/2020 697 74 2 621 304 393 24   
31/10/2020 690 71 3 616 297 393 23   
30/11/2020 686 71 3 612 294 392 19   
31/12/2020 677 71 3 603 287 390 15     

          
31/01/2021 681 78 3 600 292 389 14     
28/02/2021 682 79 3 600 295 387 17   
31/03/2021 685 79 3 603 299 386 22   
30/04/2021 686 79 3 604 300 386 22   
31/05/2021 682 84 3 595 304 378 24   
30/06/2021 683 84 3 596 307 376 23   
31/07/2021 697 88 3 606 325 372 27 12  

 
Figuur 1: Evolutie van het aantal personeelsleden van Sport Vlaanderen (2014-2021) 

De volle lijn geeft de reële evolutie van het aantal personeelsleden weer (zonder topsporters). 
Wanneer we ook rekening houden met alle reorganisaties (inkanteling vanuit het departement en de 
provincies en afstaan aan centrale diensten), dan is de dalende trend duidelijk zichtbaar  
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De aangehouden opgelegde besparing noodzaakt niet enkel tot een forse vermindering van het 
aantal personeelsleden, maar zorgt er tevens voor dat er amper beleid mogelijk is: geen marge voor 
een betere verloning, noch voor het aantrekken van hogere profielen. De klemtoon ligt hier dus 
noodgedwongen op het afromen, besparen en het bewaken van het budget. 

De enige optie zou hier kunnen zijn het afstoten van opdrachten en taken waardoor op termijn 
vooral uitvoerende, lagergeschoolde profielen kunnen afvloeien. Op korte termijn levert dat evenwel 
bijkomende problemen op door het veelal statutair dienstverband waarbij het niet evident is om een 
passende andere betrekking te vinden. Het beëindigen van contractuele tewerkstelling zou 
daarenboven op korte termijn voor een meerkost zorgen.  

 

 

De aanhoudende besparingen zorgden ook voor een fikse stijging van de werkdruk. In onze centra 
zorgt dat voor een groot aantal overuren maar terzelfdertijd ook voor een stijging in de 
ziekteafwezigheid. Pre-Corona werd op het niveau van de Vlaamse Overheid een recente en 
zorgwekkende steile toename van het absenteïsme vastgesteld, waarvan een negatieve impact op de 
werking en dienstverlening op termijn onafwendbaar is. Hieruit kan minstens besloten worden dat 
een vernieuwd en motiverend VO-breed personeelsbeleid noodzakelijk is om de absenteïsme-curve 
opnieuw om te buigen.  

 

Als we er al in zouden slagen om het aantal personeelsleden nog verder te laten dalen, dan is het 
essentieel dat de vrijgekomen midden aangewend zouden kunnen worden om de werkdruk aan te 
pakken, om de juiste profielen te kunnen aantrekken en/of te behouden en voor een betere 
verloning voor bepaalde functies of personen. Ook meer flexibele werkvormen zouden hier mee 
bekostigd moeten kunnen worden. 

 

Bijkomend besparen op de apparaatskredieten is gelet op het beperkte budget niet realistisch en 
weinig zinvol. Dit krediet hangt natuurlijk samen met het aantal personeelsleden en met de werking 
van Sport Vlaanderen. Hier wordt ook al jaren op bespaard door niet indexering of bijvoorbeeld door 
opgelegde lineaire besparingen ( -61.000 euro in 2021).  

Noodgedwongen wordt elke uitgave steeds opnieuw grondig onderzocht en trachten we zo zuinig 
mogelijk om te springen met het budget. Van alle kanten komen deze middelen immers onder druk 
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te staan. Enkele voorbeelden: de kostprijs van de vergroening van het wagenpark, de verdere 
digitalisering en de daarbij noodzakelijke opleidingen, de extra thuiswerkvergoeding en de 
ergonomische hulpmiddelen voor thuiswerk, … 

Hier verder in snoeien, zal onvermijdelijk sporen nalaten: de meeste uitgaven zijn gewoon facturen 
die betaald moeten worden; besparen op de weinige kostenposten die dit toelaten (vorming bv.) zou 
nefast zijn voor de werking. 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen. Zie vraag 2 voor een VO-brede analyse. 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
Niet van toepassing. Personeelskosten en apparaatskosten worden vanzelfsprekend voor 100% door 
Sport Vlaanderen gedragen. 
 
 

Conclusie Fiche 16. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 

Deze materie volgt andere maatregelen met impact op begroting, personeel, … 
 
Aanpassing of uitzondering op het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) dient het gevolg te zijn van een 
VO-brede opdracht voor AGO. 
 
Er dienen vragen gesteld te worden bij gelijkaardige of parallelle organisaties met andere regels 
binnen- of verbonden met de Vlaamse Overheid: verlofregeling ten gevolge de Witte Woede, 
werkvennootschappen waar de regels van de Vlaamse overheid uitgehold worden waardoor een veel 
flexibeler HR-beleid kan gevoerd worden ... leidt dit evenwel echt tot besparing op lange termijn? 
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Referentiemateriaal Fiche 16, afdeling HR, financiën en faciltair beleid 
 

Tabellen 

Tabel 1: Evolutie van het aantal personeelsleden van Sport Vlaanderen van 2014 tot 2021. 
 

Figuren 

Figuur 1: Evolutie van het aantal personeelsleden van Sport Vlaanderen (2014-2021) 
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Fiche 17. ICT Systeem en Ontwikkeling 

Algemene afdeling 

2.331 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
Beleid SV 
 
De huidige samenleving is al een voor groot stuk digitaal en de verwachting is dat de digitalisering in 
de toekomst enkel maar zal toenemen.  Sport Vlaanderen volgt deze trend al jaren en heeft geen 
andere keuze dan ook in de toekomst deze evolutie te volgen. De voorbije jaren werden er steeds 
voldoende middelen voor eindgebruikersinfrastructuur (laptops, printers, server, netwerk, …) 
vrijgemaakt waardoor we op dat vlak de actuele standaarden kunnen volgen.  Om de vele vragen 
voor digitaliseringsprojecten voor verbetering van de interne werking of dienstverlening aan de 
sector de baas te kunnen blijven, wordt er elk jaar een IT-plan opgemaakt. Hierbij worden de 
(schaarse) middelen op basis van belang voor de sector/ eigen organisatie, kostprijs van het project 
en timingsvereisten verdeeld over de geselecteerde projecten. 
De steeds grotere impact van de digitalisering op de samenleving bereidt Sport Vlaanderen 
momenteel voor via een toekomstverkenning, hierbij ondersteund door Living Tomorrow.  Dit 
resulteerde onder meer in een visie over digitalisering en 17 digitale verhalen waarin we deze visie 
concreet vorm zullen geven. Deze 17 verhalen worden afdelingsoverschrijdend aangepakt en zullen 
uiteindelijk leiden tot concrete projecten waarmee Sport Vlaanderen de digitale ambities plant waar 
te maken (zie eindrapport Living Tomorrow: Roadmap Sport Vlaanderen inzake strategie & 
organisatie, digitalisering en innovatie). 
 
Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en 
soort van uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze 
Noorderburen wordt gekeken)? 
 
Het beleidsdomein is vertegenwoordigd in het Stuurorgaan ICT van de Vlaamse Overheid.  Eén van 
de objectieven van dit overleg is benchmarking, vergelijken van goede praktijken, . Eind 2019 werd in 
opdracht van het ICT Stuurorgaan een studie uitgevoerd om de ICT-uitgaven van de verschillende 
entiteiten in kaart te brengen en te vergelijken met gelijkaardige en andere sectoren in zowel 
binnen- als buitenland. Hiervoor werd een raamwerk van Gartner gebruikt.  De studie gaf 
interessante inzichten maar een eenduidige vergelijking van de verschillende uitgaven was helaas 
niet mogelijk.  Dit was vooral te wijten aan de verschillende manieren waarop IT-uitgaven bij elke 
entiteit aangerekend worden. 
Zowel het inhuren van diensten als het aankopen van hard- en software gebeurt conform de Wet 
Overheidsopdrachten. Benchmarking is inherent aan dat proces. 
In de dagelijkse praktijk wordt er regelmatig met andere entiteiten samengewerkt waardoor er 
goede praktijken worden uitgewisseld. Tabel 1 geeft een situering van de middelen die Sport 
Vlaanderen aan IT besteedt. 
De Vlaamse overheid schrijft een “rugzak” van 5.225 euro/jaar/VTE voor + 3.500 euro éénmalige 
investering/kop. Sport Vlaanderen besteedt gemiddeld 1.678 euro/VTE aan systeemkosten IT per 
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VTE. 
 
Sport Vlaanderen kan momenteel geen vergelijking maken met gelijkaardige diensten uit het 
buitenland. Deze cijfers zijn publiek niet beschikbaar en er zijn momenteel geen contacten met 
buitenlandse ICT-diensten. Een vergelijking ligt ook niet voor de hand want elke dienst is op een 
ander manier georganiseerd. 
 
Tabel1. Situering IT-uitgaven Sport Vlaanderen 

 
 
Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering 
vatbaar 
 
Sport Vlaanderen dient ten alle tijden de eindbevoegdheid (en verantwoordelijkheid) over zijn IT-
omgeving te behouden, maar treedt toe tot gecentraliseerde dienstverlening waar dit 
kostenefficiënter kan gebeuren. 
Bevoegdheidsverdeling tussen overheidsniveaus (Vlaanderen, lokale besturen, federale overheid, …) 
is niet van toepassing voor IT. 
Door digitaliseringsprojecten met verschillende partners wijzigen de samenwerkingsmodaliteiten 
tussen Sport Vlaanderen en die partners. Om die reden wordt bij deze projecten steeds gezocht naar 
een win-win-situatie. Vele van deze projecten leiden dan ook tot een aanbod van Shared Services 
voor de gebruikers en een administratieve vereenvoudiging voor Sport Vlaanderen. 
 
Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie 
en overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
 
Alle ontwikkelingen hebben inherent administratieve vereenvoudiging als objectief voor zowel lokale 
besturen, andere sportactoren, de burger, als voor Sport Vlaanderen zelf. Voor Sport Vlaanderen is 
dit noodzakelijk om met een immer krimpend personeelsbestand de dienstverlening op peil te 
houden. 
 
 
Vraag 5. Besparing: Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% 
worden gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou 
het maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen 
of toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

2017      2.500.000 €           1.700.000 €        800.000 €        2.275.000 €            225.000 €    144.361.000 € 1,73% 607           1.318 € 

2018      3.500.000 €           2.600.000 €        900.000 €        2.357.000 €         1.143.000 €    181.236.000 € 1,93% 645           1.395 € 

2019      4.500.000 €           3.100.000 €     1.400.000 €        4.361.000 €            139.000 €    177.101.000 € 2,54% 636           2.201 € 

2020      4.100.000 €           3.000.000 €     1.100.000 €        2.385.000 €         1.715.000 €    189.593.000 € 2,16% 615           1.789 € 

Gemiddeld      3.650.000 €           2.600.000 €     1.050.000 €        2.844.500 €            805.500 €    173.072.750 € 2,11% 626 1.678 €               
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Digitalisering en een leane overheid staan hoog op alle beleidsagenda’s bij de Vlaamse overheid.  In 
deze context is het ondenkbaar om te besparen op IT-middelen zonder ernstige schade toe te 
brengen aan de dienstverlening.   
De huidige middelen zijn ontoereikend om alle gedetecteerde en te weerhouden 
digitaliseringsnoden in te vullen. Bij de opmaak van het IT-plan 2021 werd bijvoorbeeld één vierde 
van de voorgestelde projecten doorgeschoven naar 2022 door een gebrek aan middelen.  Dit 
ondanks het inzetten van beleidskredieten van de verschillende afdelingen en andere eenmalige 
middelen (zie vraag 2). 
De besparing die gerealiseerd kan worden door aankopen te bundelen, contracten te herbekijken, is 
heel beperkt en zal nauwelijks tegemoetkomen aan de nood aan extra middelen. 
Op termijn zal het tekort aan IT-middelen tot gevolg hebben dat projecten ten behoeve van 
efficiëntieverbeteringen binnen Sport Vlaanderen niet kunnen gerealiseerd worden. Deze zijn 
nochtans onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat de opgelegde personeelsbesparingen niet tot een 
afbouw van de dienstverlening leiden. Daarnaast zullen projecten ten behoeve van de ‘klanten’ van 
Sport Vlaanderen niet kunnen doorgaan waardoor ook voor hen de administratieve lasten zullen 
toenemen en/of de dienstverlening zal verminderen. 
 
Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 
 
Neen. Het IT-plan is een jaarlijks terugkerende spending review op zich. 
 
Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 
 
Voor elk project dat samen met en t.b.v. partners gerealiseerd zal worden, zal waar mogelijk een 
billijke verdeling van de kosten nagestreefd worden. 
 
 
Conclusie Fiche 17. 

Optie 5. Een vraag naar extra middelen. 

Extra middelen voor ICT zijn een noodzaak om de personeelsbesparingen op lange termijn te 
compenseren inzake veiligheid, efficiëntie, klantvriendelijkheid, future-proof dienstverlening, …  
Deze vraag sluit aan bij een algemene vraag en tendens tot digitalisering in het VO breed herstelplan 
na Corona. 
Sport Vlaanderen zit ruim onder de voorgeschreven norm per VTE. 
Sinds enkele jaren worden steeds vaker/meer eigen inkomsten en beleidskredieten vanuit de 
verschillende functionele afdelingen aangewend om noodzakelijke ICT-projecten te kunnen 
uitvoeren. 
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Referentiemateriaal Fiche 17, algemene afdeling 
 

Tabellen 

Tabel 1  Situering IT-uitgaven Sport Vlaanderen 
 

Referenties 

Eindrapport Living Tomorrow (in oplevering): Roadmap Sport Vlaanderen inzake strategie & 
organisatie, digitalisering en innovatie 
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Fiche 18. Uitvoering Communicatieplan Sport Vlaanderen  

Algemene afdeling 

285 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
Er is geen regelgeving van toepassing. Wat volgt is een beschrijving van de werking van de dienst 
Communicatie. 
Voor onze digitale kanalen gebruiken we harde indicatoren, zoals de kpi’s voor sociale media, 
website en nieuwsbrieven. Voor Instagram, Facebook en LinkedIn monitoren we het aantal volgers, 
het bereik van onze posts, interactie op onze posts. Voor de website en het intranet gebruiken we 
Google Analytics, dat ons zegt welke pagina’s bezocht worden, welke het meest en welke het minst 
bezocht worden, hoeveel bezoekers we krijgen, hoelang ze bij ons blijven.  
 
We hebben onze naamsbekendheid al één keer bevraagd in een merkonderzoek van Ipsos – dat in de 
eerste plaats peilde naar de bekendheid van onze sportpromotionele campagne 
#sportersbelevenmeer. In 2021 plannen we dat merkonderzoek opnieuw te doen, in overleg met de 
afdeling sportpromotie. In 2018, 2 jaar na de rebranding van Bloso naar Sport Vlaanderen, was Sport 
Vlaanderen bekend bij 60% van de bevolking (‘#Sportersbelevenmeer. Studie uitgevoerd door Ipsos – 
februari 2018’). 
Intern werken we als kleine adviserende communicatiedienst aan de communicatievaardigheid van 
onze medewerkers die zelf publiceren op social en site, en zelf ook mailings en brochures schrijven. 
We adviseren, ondersteunen en leiden onze collega’s op voor: taal, prijsafspraken, contacten, 
contracten, pers, mediakanalen, leesbaarheid, monitoring, huisstijl, grafische vormgeving, 
monitoring en evaluatie, toon en stijl, jaaroverzicht.  
 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 
Inherent aan het communicatiebeleid is dat er permanent gekeken wordt naar wat anderen doen en 
publiceren: andere agentschappen, andere sportactoren, sporters, organisaties en bedrijven. Dat is 
eigen aan de cultuur binnen de communicatiedienst die intern sterk inzet op inspireren, adviseren en 
opleiden.  
 
Grote ontwikkelingen, zoals een huisstijl van Sport Vlaanderen of de refactoring van belangrijke 
delen van de website of mediaplannen, gebeuren door/i.s.m. communicatiebureaus: die garanderen 
benchmarking door de ervaring en kennis die ze bij ons binnenbrengen. 
Structurele benchmarking met bijvoorbeeld onze Noorderburen is nog niet gebeurd. Dat zou een 
onderzoek vergen, dat momenteel niet op de prioriteitenlijst staat.   
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Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Sport Vlaanderen heeft uiteraard de bevoegdheid en verantwoordelijkheid in handen inzake 
overheidscommunicatie Sport, in nauw overleg met het kabinet Sport. Wat we zelf in handen dienen 
te houden, doen we zelf, wat we kunnen uitbesteden aan gespecialiseerde bureaus, besteden we uit. 
We bewaren een kosteneffectief evenwicht. 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
De communicatiedienst is bijzonder lean. Uitbesteding gebeurt via marktconsultatie (Wet op 
Overheidsopdrachten). De communicatiedienst werkt veelal vraaggestuurd vanuit de functionele 
afdelingen. De communicatiedienst is hierbij faciliterend, maar niet vertragend. De uitvoering van de 
communicatie blijft vaak bij de functionele diensten op platformen die centraal worden beheerd en 
aangereikt (sjablonen, huisstijl, kanalen: insta, facebook, linkedin, tiktok, youtube, nieuwsbrief, 
website). We proberen net te voorzien in contracten en raamovereenkomsten en communicatietools 
die het de afdelingen makkelijker maken om snel en efficiënt te communiceren.  
 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
Minder middelen voor communicatie zou vanzelf resulteren in een kleinere hefboom om onze 
doelgroepen te bereiken. De veelheid van kanalen die we aanbieden en ondersteunen moeten er 
vooral voor zorgen dat we onze doelgroepen vinden op een platform waarop ze te bereiken zijn.  
Als het middenveld minder op de hoogte is van wat we aanreiken en waarvan ze gebruik kunnen 
maken, zal het minder instrumenten hebben om sport aan te bieden. Dan denken we in de eerste 
plaats aan scholen, sportdiensten en sportfederaties, maar ook aan bedrijven, sportclubs en de 
sportende burger zelf die we met onze sportpromotie trachten te bereiken.  
Besparen op communicatiemiddelen zou de professionaliteit en de mix van kanalen in het gedrang 
brengen. Moderne communicatie en doelgroepencommunicatie vragen beide om beelden, video’s, 
snelheid, doelgerichtheid en veelheid. Met een besparing zouden we ervoor moeten kiezen daarbij 
geen professionele partners meer in te schakelen en minder kanalen in te zetten. Dat resulteert 
ontegensprekelijk in een kleiner bereik, van minder doelgroepen. 
Als onze partners in de sport minder geïnformeerd worden over projecten, subsidies, 
bijscholingsmogelijkheden, opleidingen over de regelgeving en de aanpak van infrastructuur(beheer) 
komt veel meer administratieve last bij hen terecht, denk aan gemeenten, sportdiensten inzake 
bouw sportinfrastructuur, … 
Meer communicatiemiddelen leiden tot een groter bereik en een drempelverlagend aanbod, 
doelgroepen die beter bereikt worden en zo beter op de hoogte zijn van de sportmogelijkheden. 
Een bredere doelgroep wordt doeltreffender bereikt door "above the line communicatie". Dat zijn tv 
en radio en billboardcampagnes die per definitie prijzig zijn. 
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Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Neen, niet relevant 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
Partnerships met een lokaal bestuur (bvb stad Antwerpen in de ‘Gouden Klas’ ) of met Studio 100 (K3 
run) (event- en mediapartner) gebeuren voorlopig uitsluitend samen met de afdeling Sportpromotie. 
Dan worden de kosten gedeeld door de partners. Er is ook een campagne met Demos (‘sociaal 
sportieve praktijken’) waarin we met hen de kosten delen.  
Hier is geen sprake van een relatie waar een deel van de kosten door de overheid wordt gedragen in 
de vorm van subsidies. 
 
Conclusie Fiche 18. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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Referentiemateriaal Fiche 18, algemene afdeling 
 

Referenties 

https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/180201_IPSOS_SPOR
TERSBELEVENMEER.pdf 
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Fiche 19. Subsidiëring Experimenteel Sportbeleid  

KICS 

1.050 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

De middelen uit dit blok worden ingezet ter stimulering van het innovatiebeleid in de sportsector. Dit 
gebeurt hoofdzakelijk via subsidiëring, maar kan ook toegewezen worden via overheidsopdrachten. 

Deze bestedingen zijn niet gebaseerd op een concreet decreet, maar gebeuren projectmatig i.f.v. 
spontane subsidieaanvragen, concrete subsidieoproepen en overheidsopdrachten. 

De ondersteuningen die worden toegekend, kunnen wel gekaderd worden vanuit artikel 5, § 1, 
eerste lid, 1°, van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen” waarbij bepaald wordt dat: [1] de opdracht van Sport 
Vlaanderen omvat “het ondersteunen van sportactoren via subsidiëring of begeleiding”.  

In het kader van het beleidsveld Sport is het evenwel niet gebruikelijk dat er over subsidies voor 
experimenteel beleid finaal wordt beslist door Sport Vlaanderen zelf (wel indien dit via 
overheidsopdrachten gaat).  Het toekennen van facultatieve subsidies gebeurt in de regel door de 
minister van Sport via MB.   De concrete uitwerking van dergelijke dossiers gebeurt wel door Sport 
Vlaanderen.  

 

 

Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

We hebben goede contacten met Nederland en kunnen daar concrete cijfers opvragen over hun 
investeringen in innovatie in het sportbeleid. Uit eerdere informele contacten en oproepen weten 
we dat deze investeringen een stuk hoger liggen dan in Vlaanderen. 

Specifiek voor deze oefening deden we een kleine bevraging bij collega’s in Nederland, Estland en 
Denemarken: zie tabel. (deze tabel werd uitgestuurd, maar we wachten nog op input van de 
betrokken landen) 

 
[1] B.S. 07.06.2004.   
Betreffend artikel bepaalt het volgende: “Het agentschap Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Regering, bij 

de voorbereiding en de evaluatie van het integrale Vlaamse sportbeleid van breedtesport tot topsport, met 
inbegrip van de medisch verantwoorde sportbeoefening, en voert het beleid uit. De opdracht van het 
agentschap Sport Vlaanderen omvat in elk geval : 1° het ondersteunen van sportactoren via subsidiëring of 
begeleiding; […].” 

https://sportvlaanderen.sharepoint.com/:x:/r/sites/Diensten-AG/Dossiers/Vlaamse%20Brede%20Heroverweging/Input%20Oefening%201%20Aanpak/Benchmark%20figures%20kics_draft.xlsx?d=w359d373dfdc74818b0119a500f0e920f&csf=1&web=1&e=5LJylP
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Op basis van online informatie uit Nederland vinden we het volgende terug: 
https://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264861_30.html  

Onze eigen investeringen in wetenschappelijk onderzoek, kennis en innovatie bedraagt samen 
ongeveer 1,7 miljoen euro in 2020. Hierin werd ook reeds ¾ van de werkingsmiddelen van KICS 
meegerekend. De investeringen in het datawarehouse zijn hier nog niet in meegerekend. Specifiek 
voor investeringen in experimentele projecten is 1.050 keuro beschikbaar. Hiervan ging in 2018 150 
keuro in de ondersteuning van SportUp, een accelerator voor innovatieve sport(tech) startups voor 
een werking van 3 jaar. 

Nederland investeerde 7,9 miljoen euro in innovatie in 2020. Nederland ondersteunt hiermee een 
eigen accelerator ‘Sportinnovator’ die zelf subsidies uitreikt. 

Daarnaast investeerde Nederland 2 miljoen per jaar aan een onderzoeksprogramma 2018-2020 in 
het kader van de nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. Daarnaast krijgen ook nog 3 
organisaties subsidies om de kernindicatoren in de sport uit te voeren: Mulier Instituut, Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

In de private sector is investeren in innovatie een hot topic. Toch is dit op het vlak van sportinnovatie 
eerder beperkt. Er bestonden reeds tal van acceleratoren voor diverse sectoren, maar het is pas na 
initiatief vanuit Sport Vlaanderen dat er via SportUp een eerste accelerator op vlak van sport werd 
opgericht. Dit initiatief kreeg navolging/steun vanuit Imec.  

Als overheid hebben we met bovenstaand initiatief onze rol vervuld om in te grijpen waar een 
marktfalen wordt vastgesteld. De eerste ondersteuningsperiode van SportUp loopt teneinde in 2021. 
Dit biedt een opportuniteit om de rolverdeling hierin te herbekijken, vooraleer een vervolg wordt 
gegeven aan de ondersteuning van dit initiatief. 

Als Vlaamse overheid moeten we in eerste instantie investeren in initiatieven om te inspireren en 
stimuleren tot innovatie door de actoren op het veld. We doen dit via ons online participatieplatform 
(Burgerparticipatieplatform van Sport Vlaanderen | CitizenLab), via het 2-jaarlijks 
sportinnovatiecongres, … 

Vanuit privaat oogpunt kunnen we mits beperkte stimuli de nodige interesse opwekken om profit-
gedreven organisaties te laten investeren in sporttech innovaties. Het is echter moeilijker om deze 
interesse op te wekken voor sociaal-maatschappelijke innovatie. Vanuit het innovatiebeleid dat we 
via Sport Vlaanderen voeren, zetten we daarom ook sterk in op dat laatste. Deze sociaal-
maatschappelijke innovaties zijn immers meestal pas op lange termijn en vaak indirect (economisch 
of maatschappelijk) rendabel. Dit kan dus niet zomaar overgelaten worden aan ??? 

https://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264861_30.html
https://www.sportinnovator.nl/
https://deeljeidee.sport.vlaanderen/nl-BE/
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Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

Via het burgerparticipatieplatform (deeljeidee.sport.vlaanderen) werd de drempel om innovatieve 
ideeën te delen, sterk verlaagd. Dit proefproject werd opgestart in 2020 en moet in 2021 
geëvalueerd worden.  

Bij het lanceren van subsidieoproepen blijft het een aandachtspunt om de administratieve last voor 
de innoverende partijen tot een minimum te beperken. Hiervoor dienen we op zoek te gaan naar 
slimme subsidie-vormen. 

Innoveren en experimenteren is ook risicovoller. Er moet snel kunnen gehandeld worden en men 
moet zich ervan bewust zijn dat dergelijke investeringen een groter risico inhouden dan 
investeringen in recurrent beleid. Tot op zekere hoogte moet er dan ook ruimte zijn voor 
projecten/concepten om te falen. 

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Sinds 2015 zijn de vrije beleidsmiddelen sport (die ingezet werden voor experimenteel beleid (2,25 
mio) en toegankelijkheid (450k)) teruggeschroefd van 2,7 mio euro naar 1,05 mio euro. Dit is in 
hoofdzaak een gevolg van transfers om recurrent beleid te financieren (o.a. decreet georganiseerd 
sportsector) en in mindere mate door vorige besparingsrondes. De beschikbare vrije ruimte is dus 
meer dan gehalveerd in de voorbije 5 jaar. 

 

Enkele relevante projecten die vanuit deze vrije ruimte voor experimenteel beleid en innovatie zijn 
ontstaan: Multimove, Clubgrade, SportUp, Motiverend Coachen, VR Exergames, een vernieuwde 
aanpak rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, … 

 

Potentiële besparingsscenario’s 

• 5% = reductie van 1050 keuro naar  997,5 keuro 

• 15% = reductie van 1050 keuro naar 892,5 keuro 

 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 5%? 

Een besparing van 5% op deze middelen heeft geen directe (korte termijn) impact op het sportbeleid. 
Het zorgt wel voor een reductie in de mogelijkheden om innovatieve projecten te ondersteunen. 
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Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 15%? 

Een besparing van 15% op deze middelen heeft geen directe (korte termijn) impact op het 
sportbeleid. Het zorgt wel voor een reductie in de mogelijkheden om innovatieve projecten te 
ondersteunen. Het leidt ook tot een reductie in het ambitieniveau van projecten die we kunnen 
lanceren. Experimentele projecten zijn vaak grote projecten die over (minstens) drie jaar worden 
uitgewerkt en vergen de nodige investeringsmogelijkheden. Die middelen moeten ook in 1 jaar 
kunnen worden vastgelegd. De voorbije jaren zijn er meerdere projecten uitgewerkt met een 
investeringsbudget van ongeveer 1 miljoen euro (Multimove, Clubgrade, motiverend coachen). Met 
een besparing van 15% worden dergelijke projecten niet langer haalbaar, zonder kunstmatige 
budgettaire opdeling/spreiding over meerdere budgetjaren. 

 

Relevante studies ter ondersteuning van het maatschappelijk belang van dit blok 

• SROI van sporten en bewegen in Nederland: rapport 

• Studie betreffende “Sport Satellite Account voor België (cijfers 2015) en Social Return on 
Investment van sportbeleid in Vlaanderen” door Sheffield Hallam University, 
SportsEconAustria, VUB en UCLL. Studie is nog lopende en wordt afgerond eind 2021. Nog 
geen resultaten beschikbaar. 

• Wendbare overheid, Steunpunt bestuurlijke vernieuwing: rapport 

• Innovatief fietsbeleid ter ondersteuning van WK Wielrennen, Idea Consult 2020 (rapport op 
vraag beschikbaar via KICS) 

• Innovatie als kans voor sport, Scheerder: rapport 

• Drijvende Krachten in de Sport, TomorrowLab: rapport op vraag beschikbaar via KICS 

• Acht op de tien ondernemende sportaanbieders voelen een verantwoordelijkheid voor 
maatschappelijk ondernemerschap, Mulier Instituut: rapport 

• Diverse resultaten van studies via Nano4sports: website 

 

Een reductie in de capaciteit om te investeren in innovatie zal op langere termijn significante 
gevolgen hebben voor de sportsector. De recentste jaren is het belang van investeren in innovatie 
alleen maar toegenomen. De maatschappij verandert steeds sneller en de sportsector moet mee 
evolueren om futureproof te blijven. Om de sector voldoende te kunnen blijven informeren en 
stimuleren inzake innovatie, zouden deze middelen best op peil blijven of idealiter zelfs toenemen. 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen, een diepgaande spending review voor dit blok is niet noodzakelijk. Alle projecten die via deze 
middelen worden ondersteund, worden op individuele basis grondig geëvalueerd en er worden 
steeds concrete doelstellingen vooropgesteld. De realisatie daarvan kan eenvoudig worden 
vastgesteld. 

 

 

https://tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/De-SROI-van-sporten-en-bewegen.pdf
https://5d674347-9091-4aa6-9911-2b5c73cc9448.filesusr.com/ugd/b8884e_8a5df97194034a4f96348f40011a3240.pdf
https://kics.sport.vlaanderen/sportinnovatie/Gedeelde%20%20documenten/150909_Innovatie_als_kans_voor_sport_JScheerder_et_al.pdf
https://www.mulierinstituut.nl/actueel/acht-op-de-tien-ondernemende-sportaanbieders-voelen-een-verantwoordelijkheid-voor-maatschappelijk-ondernemerschap/
http://www.nano4sports.eu/
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Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

De subsidie-afhankelijkheid bij deze middelen is erg groot. Deze middelen worden ingezet voor 
projecten waar een marktfalen wordt vastgesteld. Indien hier niet in geïnvesteerd wordt vanuit de 
overheid, gaan dergelijke projecten hoogstwaarschijnlijk gewoon niet door.  

Waar mogelijk moeten we wel steeds zoeken naar complementariteit met de private sector/andere 
actoren. De samenwerking met Imec in functie van SportUp is daar een goed voorbeeld van.  
Voor sommige grotere projecten kan het in de toekomst nuttig zijn om de PPS-mogelijkheden te 
onderzoeken. 

 
Conclusie Fiche 19. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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Fiche 20. Beleid Gezond en Ethisch Sporten  

KICS 

795 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

De besteding van de middelen voorzien voor het beleid inzake Gezond en Ethisch sporten gebeurt 
grotendeels binnen het kader dat gecreëerd wordt door het decreet inzake gezond en ethisch 
sporten van 20 december 2013. 

Dit decreet wordt op dit ogenblik geëvalueerd. Enkele van de eerste bedenkingen: 

• GES-decreet is een buitenbeentje. Het is geen decreet dat concrete zaken oplegt en 
afdwingbaar maakt, maar is een kaderdecreet dat richtinggevend en stimulerend wil werken 

• nadeel van een dergelijk kaderdecreet en het niet afdwingbaar maken van bepaalde zaken is 
dat dit als te vrijblijvend kan beschouwd worden 

• het potentieel van dit kaderdecreet en diverse ‘instrumenten’ die hierin vervat zitten wordt 
nog te weinig gebruikt. 

Mogelijke (negatieve) neveneffecten van de huidige regelgeving is dat die specifiek gericht is op 
sport, zonder linken naar regelgeving in andere beleidsdomeinen. Hierdoor wordt soms erg sectoraal 
gekeken naar transversale thema’s zoals ethiek en diversiteit.  

Positieve neveneffecten zijn spillover naar andere decreten zoals de verplichtingen inzake 
tuchtbeleid die voor sportfederaties werden ingeschreven in het decreet op de georganiseerde 
sportsector. 

De huidige regelgeving heeft wel een zekere effectiviteit. Het gezond sportenbeleid kent reeds een 
lange (decretale) voorgeschiedenis, maar het ethisch beleid is pas sinds 2008 ingeschreven in het 
toenmalige MEVS-decreet. In 2013 werd dit opgesplitst in een antidopingdecreet en het huidige GES-
decreet. 

Enkele realisaties door het GES-decreet (en de daaraan gekoppelde middelen): 

• uitbouw van een expertisecentrum ethiek: ICES 

• uitbouw van een expertisecentrum gezond sporten: Gezond Sporten Vlaanderen 

• API’s in sportfederaties 

• uitbouw van tuchtbeleid en VST (via spillovereffect, zie hoger) 

• kwaliteitsstandaard risicovechtsporten 

• stimuleren van sportmedische keuringen voor topsporters/beloftevolle jongeren 

• GetFit2Sport – preventief programma met bijhorende tools ter bestrijding van 
sportblessures. 

De mogelijkheden worden voorlopig nog te weinig benut omdat het decreet te weinig gekend is, de 
communicatie rond (het belang van) GES beter kan/moet en de beschikbare middelen erg beperkt 
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zijn en naast de decretale subsidies voor de drie organisaties (525 k) en de Sportmedische Keuringen 
(210k) nauwelijks ruimte laten (slechts 25 keuro) voor nieuwe beleidsmaatregelen 

De middelen uit dit blok dienen ook voor de financiering van beleidsacties met betrekking tot inclusie 
en diversiteit. Vanuit ethisch oogpunt wordt hier immers de brug gelegd vanuit de ethische pijler 
‘sociale integriteit’. Dit thema staat op dit ogenblik echter onderaan de ‘decretale ladder’, aangezien 
hieraan weinig expliciete aandacht wordt besteed binnen het GES-decreet. Via het BIIND-netwerk en 
het Masterplan dat in ontwikkeling is, wordt dit thema wel beter op de kaart gezet. 

 

Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

Specifiek voor deze oefening deden we een kleine bevraging bij collega’s in Nederland, Estland en 
Denemarken: zie tabel. (deze tabel werd uitgestuurd, maar we wachten nog op input van de 
betrokken landen) 

Op basis van online informatie uit Nederland vinden we volgende informatie terug: 
https://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264861_30.html  

Er is in de online rapportering geen duidelijk budget terug te vinden rond een afgebakend thema 
‘gezond en ethisch sporten’. In de begroting is wel 73 miljoen euro voorzien voor ‘het sportakkoord’. 
Dit is een subsidiemechanisme richting lokale actoren (gemeenten, clubs, …) rond 6 thema’s. Twee 
van deze thema’s sluiten aan bij onze thema’s inzake gezond en ethisch sporten: “Positieve 
sportcultuur” en “Inclusief sporten en bewegen”.  

De middelen zijn niet geoormerkt per thema van het sportakkoord, dus op basis van de online info is 
het zonder verder onderzoek/bevraging voorlopig niet mogelijk om een exacte inschatting van de 
investering per thema te maken. 

 

Binnen de ruimere oefening van de evaluatie van het GES-decreet wordt onderzocht of we een 
effectieve benchmark oefening zullen uitvoeren waarbij we enkele voorbeeldlanden onder de loep 
nemen inzake hun GES-beleid (en inclusie/diversiteitsbeleid). Naast Nederland zijn Ierland, het VK en 
de Scandinavische landen goede voorbeelden. 

Een dergelijke (kleinschalige) benchmarkoefening staat op de to do lijst in de marge van de evaluatie 
van het GES-decreet en valt dus buiten de scope van deze oefening voor de VBH. 

In Ierland zijn na schandalen rond kindermisbruik in de katholieke kerk goede praktijken ontstaan 
met betrekking tot een sectoroverschrijdende aanpak van kindermisbruik via de ‘Children First Act 
2015’. Onder deze Act moeten alle organisaties die een relevante dienst leveren aan kinderen een 
Child Safeguarding Statement beschikbaar hebben. 

In Nederland is het Centrum Veilige Sport een instelling om van naderbij te bekijken in functie van 
goede praktijkvoorbeelden. 

 

 

 

https://sportvlaanderen.sharepoint.com/:x:/r/sites/Diensten-AG/Dossiers/Vlaamse%20Brede%20Heroverweging/Input%20Oefening%201%20Aanpak/Benchmark%20figures%20kics_draft.xlsx?d=w359d373dfdc74818b0119a500f0e920f&csf=1&web=1&e=5LJylP
https://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264861_30.html
https://nocnsf.nl/sportakkoord
https://www.sportakkoord.nl/positieve-sportcultuur/
https://www.sportakkoord.nl/positieve-sportcultuur/
https://www.sportakkoord.nl/inclusief-sporten-en-bewegen/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/36/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/36/enacted/en/pdf
https://www.hse.ie/eng/services/list/2/primarycare/childrenfirst/child-safeguarding-statement/
https://centrumveiligesport.nl/
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Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

Het GES decreet is een kaderdecreet dat in theorie de volledige sportsector omvat, dus ongeacht het 
beleidsniveau of de vorm van de sportorganisatie (federatie, club, evenementorganisator, 
fitnesscentrum, …). 

 

In de praktijk blijft het echter in grote mate een topdown-verhaal. We merken positieve evoluties in 
thema’s die actief opgepikt en gepusht worden vanuit Vlaanderen ((seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag, tucht, gezondheid…). Thema’s waar we door tijd- of geldgebrek minder aan de kar kunnen 
trekken (bv. matchfixing) blijven echter onderbelicht. 

 

Er is nood aan extra communicatie en sensibilisering om van het GES-beleid een gedeelde 
verantwoordelijkheid te maken. 

 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

De drie partnerorganisaties die ondersteund worden via het GES-decreet leveren op dit ogenblik nog 
alle documenten in het kader van de subsidiëring ‘op papier’ of in pdf in. Zij maken nog geen gebruik 
van een e-loket zoals de sportfederaties. Deze werkwijze zal tijdens de evaluatie van het decreet mee 
onder de loep genomen worden. 

 

Voor de opvolging van de terugbetaling van de sportmedische keuringen werd een digitale tool 
ontwikkeld die de dienstverlening vanuit Sport Vlaanderen moet optimaliseren en de administratieve 
procedure moet vereenvoudigen. 2021 zal het eerste jaar zijn waarin deze tool operationeel is. Na 1 
jaar gebruik dienen we deze procedure in overleg met de federaties vervolgens te evalueren. 

 

Het GES-decreet biedt inhoudelijk ook kapstokken om subsidies toe te kennen op basis van spontane 
subsidieaanvragen of in functie van een concrete subsidieoproep. De middelen hiervoor zijn wel erg 
beperkt. Hiervoor zijn geen concrete (administratieve) procedures vastgelegd. De regels hiervoor 
worden ad hoc bepaald, dus per case moeten we erover waken dat de administratieve belasting 
minimaal blijft. 
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Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Potentiële besparingsscenario’s : 5% = reductie van 759 keuro naar 721 keuro, 15% = reductie van 
759 keuro naar 645 keuro. 

 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 5%? 

De impact van dergelijke besparing is erg groot en zou op drie manieren kunnen opgevangen worden 
: 

• kaasschaaf op werkingsmiddelen van de 3 GES-organisaties, terugbetaling sportmedische 
keuringen en vrije projectmiddelen 

• schrappen van de vrije beleidsruimte 

• aanpassing van de regeling voor terugbetaling sportmedische keuringen voor 
topsporters/beloftevolle jongeren. 

De kaasschaafmethode is in dit scenario mogelijks nog net haalbaar. Het zet wel een bijkomende 
druk op de kleinere partnerorganisaties uit het GES-decreet, die met een beperkte financiering een 
belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen (ondersteunen van de sector in ethische 
en gezondheid-gerelateerde uitdagingen). 

De zeer beperkte vrije beleidsruimte komt verder onder druk te staan. Nieuwe initiatieven binnen 
thema’s zoals ‘inclusie en diversiteit’ worden zo goed als onmogelijk. 

 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 15%? 

De impact van dit scenario maakt de uitvoering van de decretale opdrachten quasi onmogelijk. 

Een kaasschaafmethode leidt onvermijdelijk tot ontslagen bij de partnerorganisaties en brengt hun 
operationele werking in het gedrang. 

Zelfs met het schrappen van de vrije beleidsruimte (25 keuro) vangen we de besparing van meer dan 
100 keuro niet op. 

De enige mogelijkheid om een dergelijke besparing op te vangen, is een fundamentele aanpassing 
van de terugbetaling van de sportmedische keuringen. De huidige tarieven zouden met minstens 
50% moeten gereduceerd worden om deze besparing te kunnen opvangen. Dit betekent een 
doorschuiven van de factuur naar de sportfederaties of naar de sporter zelf.  

Een dergelijke besparing zou ervoor zorgen dat maatschappelijke en politiek gevoelige thema’s m.b.t. 
ethiek (grensoverschrijdend gedrag tegengaan, integriteit, fair play), diversiteit, gezond sporten, … 
geen volwaardige opvolging meer kunnen krijgen vanuit het sportbeleid. Er is immers de voorbije 
jaren voor gekozen om een deel van de ondersteunende taken rond deze thema’s uit te besteden 
aan gesubsidieerde partnerorganisaties. Indien hun werking in het gedrang komt, beschikt Sport 
Vlaanderen met de huidige 2,8 VTE niet over de nodige personeelscapaciteit om het operationele 
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verlies door dergelijke besparingen te compenseren. 

Relevante studies ter ondersteuning van het maatschappelijk belang van dit blok 

o SROI van sporten en bewegen in Nederland: rapport 

o Studie betreffende “Sport Satellite Account voor België (cijfers 2015) en Social Return on 
Investment van sportbeleid in Vlaanderen” door Sheffield Hallam University, 
SportsEconAustria, VUB en UCLL. Studie is nog lopende en wordt afgerond eind 2021. Nog 
geen resultaten beschikbaar. 

o EU onderzoeksproject “All In, Towards gender balance in sport”, 2020: rapport en toolkit 

o Global recommendations on physical activity for health, WHO: rapport 

o EU Raadsconclusies over de bestrijding van corruptie in de s ... (sport.vlaanderen) 

o EU Raadsconclusies over het beschermen van kinderen in de sp ... (sport.vlaanderen) 

o KICS Gezond en Ethisch sporten - 200824 VTAQ Onderzoeksrapport Vertommen Decuyper.pdf 
- Alle documenten (sharepoint.com) 

o Preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport, Vertommen: Rapport 

o Macolin conventie tegen manipulatie van sportcompetities: rapport 

o Grote impact van Coronamaatregelen op fysieke en psychische gezondheid van deelnemers 
aan sociaal sportieve praktijken, Artevelde Hogeschool: artikel 

o Factsheet Genderverdeling in Vlaamse sportsector 

o Vlaamse monitor Sport en Bewegen, Sport Vlaanderen, 2021: rapport en dashboard 

Deze opsomming van studies is lang, maar kan in feite nog veel verder gaan. De begrippen ethiek en 
gezond sporten zijn immers erg ruim en de maatschappelijke impact ervan is niet te onderschatten. 
Dit wordt ook onderstreept door het grote aantal parlementaire vragen die rond deze thema’s 
worden gesteld. Vanuit de ruimere denkoefening binnen ‘de Vlaamse Brede Heroverweging’ is dit 
programma een voorbeeld bij uitstek van waar men nu net niet mag besparen, maar net extra in 
moet investeren. Op dit ogenblik moeten we omwille van de beperkt beschikbare middelen immers 
focussen op specifieke – actuele – thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag, integriteit, … maar 
blijven andere zaken zoals inclusie, meer vrouwen in alle lagen van de sport, matchfixing, … 
onderbelicht. 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen. Aangezien de maatschappelijke relevantie van de huidige bestedingen niet ter discussie staan 
en er weinig tot geen marge is op de huidige beschikbare middelen, is een diepgaande spending 
review voor dit blok niet relevant. 

 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

https://tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/De-SROI-van-sporten-en-bewegen.pdf
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/fiche/pub/pub-toolkit-gendergelijkheid/
https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979
https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-113-113
https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-113-114
https://sportvlaanderen.sharepoint.com/sites/Kics_GezondSporten/Ethisch_Sporten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord%2F200824%20VTAQ%20Onderzoeksrapport%20Vertommen%20Decuyper%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord
https://sportvlaanderen.sharepoint.com/sites/Kics_GezondSporten/Ethisch_Sporten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord%2F200824%20VTAQ%20Onderzoeksrapport%20Vertommen%20Decuyper%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord
https://kics.sport.vlaanderen/GES/Gedeelde%20%20documenten/Ethiek/160701_artikel_Vertommen_Preventie_SGG_sport.pdf
https://www.coe.int/en/web/sport/manipulation-of-sports-competitions
https://demos.be/kenniscentrum/artikel/grote-impact-op-fysieke-en-psychische-gezondheid-van-deelnemers-impact
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/fiche/pub/websheet-vrouw-man-verdeling-in-de-sport/
https://www.sport.vlaanderen/media/16787/kennisplatform-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sport.vlaanderen%2Fkennisplatform%2Fthema-sportparticipatie%2Fdb-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen%2F&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C718fa276bdf54f970bab08d8de2490f9%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637503595910892713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dLjrv3gMOPw34G6CMXp2vn7jdTanUpJFfOpRCiQgKmE%3D&reserved=0
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De drie gesubsidieerde organisaties zijn in zeer hoge mate subsidie-afhankelijk. Voor ICES en 
Fitness.be Vlaanderen is deze afhankelijkheid het grootst. Dit kan deels geremedieerd worden door 
de organisaties zelf, maar de afhankelijkheid zal er steeds blijven. 

Fitness.be Vlaanderen en GSV kunnen een ledenwerking uitbouwen en daar eigen inkomsten mee 
generen. 

Voor GSV en ICES bestaan er mogelijkheden om meer te halen uit sponsoring. Inhoudelijk lenen ze 
zich qua thematiek perfect binnen CSR/MVO doelstellingen van bedrijven. Deze mogelijkheden zullen 
binnen een kleine markt als Vlaanderen wel steeds beperkt blijven. 

Fitness.be Vlaanderen nam in de meerjarenraming 2020-2022 een systematisch tekort op per jaar, 
waarbij zou ingeteerd worden op de historisch opgebouwde reserves (uit de periode als 
sportfederatie). De grootste kostendrijver is hier het personeel. In 2020 bedroegen de uitgaven 
178keuro en de opbrengsten 151keuro (waarvan 143,5keuro subsidies). 

Gezond Sporten Vlaanderen rapporteerde voor 2020 een totaalomzet van 288 keuro 

Deze omzet bestaat voor 90% uit overheidsmiddelen (144 keuro basissubsidie, 64 keuro 
projectsubsidie en 51 keuro Corona noodfonds ) en 10% uit eigen inkomsten (lidgelden 20 keuro, 
congres 7 keuro, 2 keuro overige). 

ICES rapporteert voor 2020 een beschikbaar budget van 252 keuro. Dit bestaat volledig uit 
overheidsmiddelen. Meer dan 80% van de kosten zijn personeelskosten. 

De betalingsbereidheid van de sportmedische keuringen kan verder onderzocht worden. In welke 
mate is dit een kost die de Vlaamse overheid (volledig) moet blijven dragen? Wat is het risico dat dit 
niet langer zou opgevolgd worden indien de financiering wegvalt? Kan dit opgelegd worden aan een 
individu zonder tegemoetkoming?  

Op basis van de facturen uit de vorige jaren kunnen we een inschatting maken in welke mate de 
huidige tegemoetkoming volstaat. 

In 2019 waren er slechts 95 van de 795 ingediende schuldvorderingen hoger dan 335 euro, terwijl 
het maximum te besteden jaarbedrag toen nog 350 euro bedroeg. Intussen is op dat maximum 
bedrag een besparing van 6% opgelegd (nu is max. vergoeding per MB vastgelegd op 335 euro).  

Via MB is bepaald hoeveel er per (deel)onderzoek betaald wordt. De meeste artsen en centra 
houden zich aan deze tarieven. Voor sporters die niet tot onze doelgroep behoren, gebruiken ze wel 
vaak andere tarieflijsten. De terugbetalingsbedragen per onderzoek zijn vastgelegd in 2014 en 
sindsdien niet meer gewijzigd. Ze worden ook niet geïndexeerd. 

Een basis sportmedisch onderzoek komt vaak op +70 euro voor een ‘gewone’ sporter t.o.v.  60 euro 
voor een getalenteerde. Een inspanningstest kost privé tussen de 115 en 130 euro, maar er zijn ook 
hogere prijzen tot 170-190 euro. Dit is dan inclusief lactaatafname en trainingsadvies. Wij betalen 
voor getalenteerde sporters 100 euro voor een inspanningstest (met inspannings-ECG). De 
vastgelegde tarieven in het MB hebben hier op dit ogenblik een positief effect op de kostprijs. 

Met de nieuwe tool (geïncorporeerd in het CRM-systeem van Sport Vlaanderen) zou die analyse 
sneller en meer gedetailleerd moeten lukken vanaf 2021. 

 
Conclusie Fiche 20. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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 Fiche 21. Beleidsrelevant Wetenschappelijk Onderzoek en 
dienstverlening 

KICS 

356 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

Voor de besteding van de middelen uit dit blok is geen specifiek decreet beschikbaar. De bestedingen 
vinden hun grond in het oprichtingsdecreet van Sport Vlaanderen van 7 mei 2004 Art. 5 9° het 
inzetten op beleidsontwikkeling en -verspreiding voor de sportsector en op een Kennis- en 
Informatiecentrum Sport en het aansturen en opvolgen van wetenschappelijk onderzoek. 

Verder is de ondersteuning van het Onderzoeksplatform Sport geïnspireerd door de oude 
regelgeving rond de steunpunten (Dep. EWI). 

De huidige regelgeving volstaat om de middelen op een effectieve manier te kunnen besteden. 

Is een naamswijziging nodig : “beleidsvoorbereidend” in plaats van “beleidsrelevant”? 

 

Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

Inzake goede praktijken kunnen we voor het (beleidsrelevant) wetenschappelijk onderzoek in de 
sport zeker naar Nederland kijken. Ze hebben met het Mulier Instituut reeds lang een 
gespecialiseerde onderzoeksinstelling inzake sport, naast de klassieke universitaire instellingen. 

Daarnaast kan het ook nuttig zijn om binnen Vlaanderen zelf en bij enkele relevante buurlanden/EU-
lidstaten na te gaan via welke formats zij voorzien in nieuwe (beleidsrelevante) wetenschappelijke 
inzichten. 

In Vlaanderen zijn we nu toe aan de 4de generatie steunpuntwerking (bijna 20 jaar) die in grote lijnen 
op dezelfde basis zijn gebouwd (voornamelijk gebaseerd op doctoraten). Vanuit beleidsoogpunt en 
qua timing tussen vraag en antwoord is dit niet noodzakelijk de beste oplossing. Het valt aan te 
bevelen alternatieve formules te onderzoeken in functie van een doorstart na 2022. 

Specifiek voor deze oefening deden we een kleine bevraging bij collega’s in Nederland, Estland en 
Denemarken: zie tabel. (deze tabel werd uitgestuurd, maar we wachten nog op input van de 
betrokken landen) 

Op basis van online informatie uit Nederland vinden we volgende terug: 
https://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264861_30.html  

Onze eigen investeringen in wetenschappelijk onderzoek, kennis en innovatie bedragen samen 
ongeveer 1,7 miljoen euro in 2020. Hierin werd ook reeds ¾ van de werkingsmiddelen van KICS 

https://sportvlaanderen.sharepoint.com/:x:/r/sites/Diensten-AG/Dossiers/Vlaamse%20Brede%20Heroverweging/Input%20Oefening%201%20Aanpak/Benchmark%20figures%20kics_draft.xlsx?d=w359d373dfdc74818b0119a500f0e920f&csf=1&web=1&e=5LJylP
https://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264861_30.html
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meegerekend. De investeringen in het datawarehouse zijn hier nog niet in meegerekend.  

Nederland investeerde 7,9 miljoen euro in innovatie in 2020. Nederland ondersteunt hiermee een 
eigen accelerator ‘Sportinnovator’ die zelf subsidies uitreikt. 

Aanvullend investeerde Nederland 2 miljoen per jaar aan een onderzoeksprogramma 2018-2020 in 
het kader van de nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. Daarnaast krijgen ook nog 3 
organisaties subsidies om de kernindicatoren in de sport uit te voeren: Mulier Instituut, Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu en het Centraal Bureau voor Statitistiek. 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

De bevoegdheidsverdeling zit behoorlijk goed. Het is niet de taak van Sport Vlaanderen om zelf 
diepgaand onderzoek uit te voeren. We zetten wel in op dataverzameling en datadeling ten dienste 
van de sector. Hiervoor doen we wel beperkt aan beschrijvende statistiek. Diepgaande 
wetenschappelijke analyses en correlatieonderzoek is de taak van de onderzoeksinstellingen.  

 

Door meer in te zetten op dataverzameling in de voorbije jaren, hebben we ingehaald waar we in het 
verleden tekortschoten. Hierdoor leek het alsof we in het vaarwater kwamen van 
onderzoeksinstellingen, die die leemte hadden ingevuld. Het is echter niet de bedoeling om in 
concurrentie te treden met deze onderzoeksinstellingen. De versterkte capaciteit voor 
dataverzameling moet wel gecombineerd worden met een uitrol van een open databeleid, zodat 
onze verhoogde inspanningen rond dataverzameling (en deling) net een meerwaarde kunnen 
betekenen voor deze onderzoeksinstellingen (‘gratis onderzoeksdata’).  

 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

Bij de evaluatie van de huidige steunpuntwerking moeten we aandacht hebben voor een verhoogde 
administratieve efficiëntie bij de selectie van de toekomstige formats voor beleidsrelevant 
wetenschappelijk onderzoek. 

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Potentiële besparingsscenario’s 

• 5% = reductie van 356 keuro naar 338,2 keuro 

https://www.sportinnovator.nl/
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• 15% = reductie van 356 keuro naar 302,6 keuro 

 

Bij de besparingsronde in 2016 werd de cofinanciering van het Steunpunt sSort door het 
Departement EWI geschrapt. Dit zorgde voor een terugval van de beschikbare middelen voor 
beleidsrelevant onderzoek in de sport van 602 keuro (voor steunpunt) naar 230 keuro. Of een 
besparing van 61%. De eigen beschikbare middelen voor ad hoc onderzoek bleven constant (156 
keuro).  

 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van x%? 

Na de besparingsronde van 2016 zijn de resterende middelen voor beleidsrelevant onderzoek erg 
beperkt. Elke bijkomende besparing op dit blok ondergraaft de doelstelling om een datagedreven 
beleid te kunnen voeren. Om de grotere studies die we het voorbije jaar lanceerden te kunnen 
financieren,moesten we zelfs op zoek naar alternatieve financieringsbronnen (IT-middelen in functie 
van datavergaring, cofinanciering Adeps, …).    

Zonder onderbouwing vanuit wetenschappelijke inzichten en actuele data wordt het moeilijker om 
beleidsacties op een gefundeerde manier te onderbouwen. 

Relevante studies ter ondersteuning van het maatschappelijk belang van dit blok 

• SROI van sporten en bewegen in Nederland: rapport 

• De werking van Sport Satellite Accounts binnen EU: rapport 

• Studie betreffende “Sport Satellite Account voor België (cijfers 2015) en Social Return on 
Investment van sportbeleid in Vlaanderen” door Sheffield Hallam University, 
SportsEconAustria, VUB en UCLL. Studie is nog lopende en wordt afgerond eind 2021. Nog 
geen resultaten beschikbaar. 

• Participatiesurvey voor cultuur, jeugd, sport en media 

• Verschillende studies uit het Steunpunt Sport (3de generatie) leiden tot concrete valorisatie-
initiatieven: 

o Toolkit spierkracht bij senioren 

o Blessurepreventieprogramma GetFit2Sport 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen 

 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

• Beleidsrelevant/Beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek in de sport is in zeer 
hoge mate afhankelijk van de financiering vanuit het sportbeleid. Dergelijke onderzoekers 

https://tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/De-SROI-van-sporten-en-bewegen.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1
https://www.participatiesurvey.be/
https://www.sport.vlaanderen/paginas/toolbox-spierkracht-senioren/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/get-fit-2-sport/
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hebben het erg moeilijk om financiering te halen uit andere bronnen (bijvoorbeeld FWO). Dit 
heeft er de voorbije 4 generaties van de steunpunten/onderzoeksplatformen ook voor 
gezorgd om met de partnerinstellingen na te denken over alternatieve formats., wat echter 
verre van evident bleek te zijn … 

 
Conclusie Fiche 21. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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Fiche 22. Werking KICS  

KICS 

350 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

Aangezien het in dit blok gaat om pure werkingsmiddelen, kunnen we een decretale basis voor de 
besteding van deze middelen terugvinden in het oprichtingsdecreet van Sport Vlaanderen van 7 mei 
2004  

• Art. 5 1° het ondersteunen van sportactoren via subsidiëring of begeleiding; 

• Art. 5 7° het stimuleren van gezond en ethisch sporten; 

• Art. 5 9° het inzetten op beleidsontwikkeling en -verspreiding voor de sportsector en op een 
Kennis- en Informatiecentrum Sport en het aansturen en opvolgen van wetenschappelijk 
onderzoek; 

• Art. 5 11° het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen de sportsector of met andere 
beleidsvelden. 

Deze regelgeving laat in grote mate toe dat het KICS zijn huidige taken en doelstellingen op een 
juridisch onderbouwde wijze kan uitvoeren. De recentste jaren evolueert het KICS echter steeds 
meer van een Kennis en Informatiecentrum naar een Kennis en Innovatiecentrum doordat innovatie 
meer en meer een prioritaire pijler is geworden binnen het takenpakket van het KICS. 

Om die inzet op innovatie ook juridisch sterker te onderbouwen, valt het aan te bevelen om een 
aanpassing door te voeren aan Art. 5 9° waarbij het woord ‘Informatiecentrum’ vervangen wordt 
door ‘Innovatiecentrum’. Te onderzoeken of deze aanpassing eenvoudig kan doorgevoerd worden 
via het programmadecreet. 

De besteding van de middelen uit dit blok wordt verder in grote mate bepaald door de Beleids- en 
begrotingstoelichting en het Ondernemingsplan van Sport Vlaanderen (dat op de Beleidsnota en de 
BBT is geënt). 

Van de ongeveer 99 beleidsacties die in deze documenten zijn opgenomen, valt 1/3 (35) onder de 
verantwoordelijkheid van het KICS. Dit zorgt voor een enorme diversiteit aan taken en opdrachten 
voor een dienst van 9,3 VTE (voorlopig 8,3 + 1 lopende selectie).  

De werkingsmiddelen moeten efficiënt worden ingezet om waar nodig ook in externe ondersteuning 
te kunnen voorzien om het ambitieniveau uit de BBT en het OP ook effectief te kunnen realiseren. 

Een deel van deze beleidsacties wordt ook uitbesteed aan partnerorganisaties die decretaal 
ondersteund worden (ICES, GSV, Fitness.be Vlaanderen, Demos) en opgevolgd en begeleid worden 
door thema-experten van KICS. 

De voorbije 5 jaar werden de werkingsmiddelen van KICS voor 2/3 gereserveerd in functie van de 
overeenkomst met Tomorrowlab (242 keuro) om een toekomstgerichte visie voor SV uit te werken. 
Dit beperkte in grote mate de investeringsmogelijkheden van het KICS. 
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Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

Aangezien dit blok werkingsmiddelen betreft is het niet makkelijk vergelijkingen te maken met de 
beleidsaanpak in referentielanden. Het valt wel aan te bevelen na te gaan hoe diensten die innovatie, 
(beleidsrelevant) wetenschappelijk onderzoek, sportparticipatiemeting, kennisdeling, diversiteit en 
inclusie, vrijwilligersbeleid, gezond sporten, ethiek en topevenementenbeleid opvolgen in enkele 
referentielanden (NL, DE, …) georganiseerd zijn. In welke mate worden dergelijke thema’s 
geclusterd? Hoeveel personeel is er beschikbaar per thema? Volgt men deze zaken op vanuit de 
overheid? Ondersteunt men hiervoor partnerorganisaties/kenniscentra? 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

In de werking rond de beleidsthema’s proberen we vanuit het KICS steeds maximale synergie te 
vinden met overige partners om onze doelstellingen te kunnen bereiken. 

Binnen Sport Vlaanderen fungeren we voornamelijk als een horizontale dienst. 

Voor de uitvoering van specifieke thema’s werken we samen met decretaal ondersteunde 
partnerorganisaties (ICES, GSV, Fitness.be Vlaanderen, Demos). 

Op vlak van innovatie trachten we onze rol te beperken tot antennefunctie en stimulator. Er zijn 
partnerships met SportUp (de eerste sportstech accelerator in Vlaanderen) en Imec. 

 

Er is op de diverse thema’s reeds een bestaande bevoegdheidsverdeling. Deze zijn echter alle nog 
voor verbetering vatbaar.  

Vooral inzake ethisch sportbeleid, gender, inclusie worden we als overheid toch nog steeds als 
‘owner’ van het thema gezien. Indien financiering en begeleiding/sturing van de sector zou 
wegvallen, zou hierrond veel minder gebeuren. 

 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

Deze middelen zijn in hoofdzaak werkingsmiddelen. Hier komen bijgevolg weinig of geen concrete 
administratieve procedures (tenzij overheidsopdrachten) voor derden aan te pas.  

Deze werkingsmiddelen kunnen wel ingezet worden om dienstverlening te optimaliseren via het 
digitaliseren van informatiestromen (kennisplatform met diverse publicatievormen, open databeleid) 
en tools (bv. digitalisering terugbetaling SMK, opzetten burgerparticipatieplatform, …). 
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Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Potentiële besparingsscenario’s 

• 5% = reductie van 350 keuro naar 332,5 keuro 

• 15% = reductie van 350 keuro naar 297,5 keuro 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 5%? 

Op korte termijn zou dit een grote impact hebben, doordat 2/3 van de werkingsmiddelen 
gereserveerd worden voor een lopende overeenkomst met Living Tomorrow in het kader van een 
consulting opdracht met betrekking tot toekomstverkenning voor Sport Vlaanderen. In 2022 wordt 
deze overeenkomst beëindigd en zou een besparing van 5% op dit blok kunnen opgevangen worden 
zonder een grote maatschappelijke impact.  

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 15%? 

Op korte termijn zou dit een grote impact hebben, doordat 2/3 van de werkingsmiddelen 
gereserveerd worden voor een lopende overeenkomst met Living Tomorrow. Een besparing van 15% 
zou nog slechts 45 keuro werkingsmiddelen overlaten om de werking te financieren voor 1/3 van de 
beleidsacties uit de BBT. In 2022 wordt deze overeenkomst beëindigd, maar zou een besparing van 
15% op dit blok toch een grote maatschappelijke impact kunnen hebben. Zeker in de oneven jaren, 
wanneer een sportinnovatiecongres moet gefinancierd worden uit de middelen van dit blok, zou dit 
een grote druk zetten op de ondersteuning van de werking rond de andere beleidsacties waar het 
KICS voor instaat. Bijgevolg zou de organisatie van een dergelijk congres in vraag moeten gesteld 
worden om de overige werkingsnoden te vrijwaren. 

Relevante studies ter ondersteuning van het maatschappelijk belang van dit blok 

• SROI van sporten en bewegen in Nederland: rapport 

• Studie betreffende “Sport Satellite Account voor België (cijfers 2015) en Social Return on 
Investment van sportbeleid in Vlaanderen” door Sheffield Hallam University, 
SportsEconAustria, VUB en UCLL. Studie is nog lopende en wordt afgerond eind 2021. Nog 
geen resultaten beschikbaar. 

• Diverse rapporten van Tomorrowlab in het kader van de lopende opdracht (6 rollen Sport 
Vlaanderen) 

• 10 onmisbare datastrategieën voor de sport | SPORTNEXT - De sportmarketing community 

• Big data en (breedte)sport, Mulier instituut: rapport 

• Zie studies bij overige blokken 

Deze werkingsmiddelen creëren in grote mate een hefboomeffect voor de maatschappelijk 
relevante thema’s die onder de verantwoordelijkheid van de dienst KICS vallen. Indien hier in 
plaats van een besparing een toename van de middelen zou mogelijk zijn, kunnen we gericht 

https://tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/De-SROI-van-sporten-en-bewegen.pdf
https://www.sportnext.nl/innovatie/10-onmisbare-datastrategieen-voor-de-sport/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=7367&m=1478094022&action=file.download
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inzetten op ondersteuning van de sector rond thema’s inzake innovatie, kennisdeling (uitbouw 
kennisplatform Sport Vlaanderen, kennisdagen, …), gezond en ethisch sporten,  … 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen 

 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

In functie van opvolging van beleid en regelgeving zijn de investering via dit blok vooral te 
catalogeren als werkingsmiddelen voor de overheid zelf. 

 

 
Conclusie Fiche 22. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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 Fiche 23. Internationaal Sportbeleid 

KICS 

91 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

Er is geen specifiek decreet dat de investeringen in internationaal sportbeleid regelt, maar de 
besteding van deze middelen vindt wel haar oorsprong in het oprichtingsdecreet van Sport 
Vlaanderen van 7 mei 2004, Art. 5 §1 1° (het ondersteunen van sportactoren via subsidiëring of 
begeleiding) en 10° (het opvolgen van het internationale sportbeleid) 

De besteding van deze middelen ligt voor een groot deel vast in 2 kostenposten: 

1. De jaarlijkse (leden)bijdrage aan het Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS, binnen Raad 
van Europa) ten belope van 21 keuro. Dit is het aandeel van Vlaanderen in de totale bijdrage 
van België ten belope van 34,8 keuro.  

2. Jaarlijkse bedrag voor buitenlandse zendingen (kabinetsleden + medewerkers KICS) in het 
kader van het EU-beleid (maar ook aanwezigheid op internationale competities zoals op de 
Olympische Spelen door de minister), ten belope van 40 keuro. 

Dit zorgt voor een vrije beleidsruimte van ongeveer 30 keuro op jaarbasis om internationale 
projecten op te zetten, uitwisselingen te organiseren, … 

 

Investeringen in en een goede opvolging van het Europees sportbeleid creëert ook een groot 
terugverdieneffect voor Vlaanderen. Zo kunnen we een veelvoud van de middelen die we via dit blok 
investeren, recupereren vanuit EU-fondsen. 

Alleen al in het kader van de Europese middelen voor de “European week of Sport” krijgt Sport 
Vlaanderen meer dan 90 keuro aan Europese middelen. 

De Erasmus+ middelen nemen de recentste jaren steeds toe en bieden opportuniteiten voor 
verscheidene van onze partnerorganisaties om externe middelen aan te trekken. Recent 
participeerden o.a. ICES, De Rode Antraciet, diverse onderzoeksinstellingen (VUB, KULeuven, …), 
steden (o.a. Gent) in verschillende Erasmus+ programma’s. 

Het totaalbudget is in de periode van het vorige (2014-2020) en het huidige (2021-2027) EU-
werkplan Erasmus+ geëvolueerd van 17,3 miljard euro naar 24 miljard euro. Het sportbudget is in 
dezelfde periode quasi verdubbeld van 238,8 miljoen euro (1,38%) naar 466,9 miljoen euro (1,9%). 

De uitbouw van een sterk internationaal netwerk via onze initiatieven op EU-niveau zorgt ervoor dat 
onze Vlaamse stakeholders sneller EU-partnerorganisaties vinden om E+-projecten in te dienen. 

Los van de opvolging van het EU-beleid wordt via deze middelen en onze 1 VTE ook de werking van 
vele andere internationale organen opgevolgd: VN, Unesco, Raad van Europa, Cahama, … 

Indien Vlaanderen in 2024 het EU-vzp inzake sport zou toegewezen krijgen, zullen hier de komende 
jaren ook extra kosten en taken mee gepaard gaan. 

https://www.coe.int/en/web/sport/epas/
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Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

Door een analyse van de investeringen en het beleid van andere EU-landen voor wat betreft hun 
internationaal beleid, moet we lessen kunnen trekken op 2 niveaus : 

1. Juridisch: hoe kunnen we zelf meer wegen op de EU-regelgeving en hoe kunnen we de 
bestaande EU-regelgeving en resoluties beter aanwenden ten voordele van het sportbeleid 
in Vlaanderen? 

2. Financieel: hoe kunnen we meer Europese middelen aantrekken richting de Vlaamse 
sportsector? In dit aspect is Italië de koploper in Europa. Zij zetten zeer actief in op de 
uitwerking van concrete projecten om E+ middelen aan te trekken en voeren systematisch de 
ranking aan op het vlak van de meest binnengehaalde projecten en middelen. 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

De opvolging van het EU-beleid is een duidelijke rol voor de overheid. Sport Vlaanderen is via 0,5VTE 
aanwezig binnen de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente 
Vertegenwoordiging van België bij de EU.  

De vertegenwoordiging in het Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden (SOIA) op Vlaams 
niveau is per beleidsdomein bepaald. Voor ons beleidsdomein CJSM is dit niet evident aangezien een 
afvaardiging van ons binnen SOIA een afvaardiging van het Departement CJM blokkeert of 
omgekeerd. Indien de informatiedoorstroming dan niet goed zit, kunnen er zaken gemist worden. 

Inzake het aantrekken van EU-middelen is de rolverdeling voor verbetering vatbaar: 

Overheid vs. sector 

De meeste kennis en expertise met betrekking tot het EU-sportbeleid en de subsidiekanalen zit op dit 
ogenblik binnen Sport Vlaanderen. 

ISB en VSF financieren in een gezamenlijk initiatief EU-sportlink (deeltijds medewerker en beperkte 
werkingsmiddelen). 

De onderlinge samenwerking met EU-sportlink verloopt hobbelig doordat de onderlinge rolverdeling 
niet altijd even duidelijk is 

Decentralisering middelen vanuit Europa 

In het nieuwe meerjarenplan sport van de EU zou mogelijks een deel van de middelen worden 
gedecentraliseerd. Waar deze middelen dan terecht moeten komen, is nog niet bepaald. EU-sportlink 
zou een optie kunnen zijn, maar geniet niet onze voorkeur, want er zijn op dit ogenblik bestaande 
organen (JINT, EPOS) die een duidelijk  sterkere backoffice hebben om deze taken op te nemen. 

 

 



KICS 

 Vlaamse Brede Heroverweging – Deeleindrapport Sport Vlaanderen – Beleidsdomein CJSM 
147 147 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

Deze middelen zijn in hoofdzaak werkingsmiddelen (betaling bijdrage EPAS, zendingen, 
uitwisselingen). Hier komen bijgevolg weinig of geen concrete administratieve procedures voor 
derden aan te pas.  

We zetten wel in op infosessies om de sector wegwijs te maken in de complexere administratieve 
procedures om Europese middelen aan te trekken (o.a. via Erasmus+). 

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Potentiële besparingsscenario’s 

• 5% = reductie van 91 keuro naar 87,5 keuro 

• 15% = reductie van 91 keuro naar 77,4 keuro 

 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 5%? 

Aangezien op de ledenbijdrage aan EPAS niet kan bespaard worden, zal dit moeten verhaald worden 
op de middelen voor de zendingen en of de vrije beleidsruimte voor internationale uitwisselingen of 
projecten. 

Een dergelijke besparing zal weinig impact hebben op de activiteiten die onder dit blok vallen, 
voornamelijk omwille van het feit dat dit reeds een beperkt budget is en een besparing van 5% 
weinig verschil maakt (maar ook nauwelijks iets oplevert in functie van een besparingsoefening). Dit 
kan opgevangen worden door zo selectief mogelijk te zijn bij de zendingskosten (goedkoopste 
vliegtickets, …). 

 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van 15%? 

Aangezien op de ledenbijdrage aan EPAS niet kan bespaard worden, zal dit moeten verhaald worden 
op de middelen voor de zendingen of de vrije beleidsruimte voor internationale uitwisselingen of 
projecten. 

Dergelijke besparing zal wel een effect hebben op de werking. Het zou betekenen dat de vrije 
beleidsruimte voor uitwisselingen of projecten wordt gehalveerd of dat er minder zendingen zouden 
kunnen doorgaan. 

 

Gezien het beperkte bedrag van dit blok, de beperkte winst die een besparing hierop zou leveren en 
het potentiële terugverdieneffect ten gevolge van een goed netwerk, lijkt een besparing op dit blok 
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een uitholling van dat terugverdieneffect in te houden. Het nut van een besparing op dit blok kan dus 
duidelijk in vraag gesteld worden.  

Met de huidige investering van 90 keuro recupereert Sport Vlaanderen zelf al 90 keuro voor de 
European Week of Sport (EWOS). 

Daarnaast levert het binnenhalen van een Erasmus+ project al snel enkele tienduizenden tot 
honderdduizenden euro op voor het samenwerkingsverband rond een project (partners uit 
verschillende Europese landen nodig per project).  

Door extra investeringen zouden we het terugverdieneffect nog sterk kunnen uitbouwen door betere 
informatieverstrekking en dienstverlening aan onze sportactoren om actief in te tekenen op 
dergelijke Erasmus+ projecten, door een breder en sterker netwerk uit te bouwen met interessante 
Europese partnerlanden/partnerorganisaties om de slaagkansen van eigen projecten te verhogen en 
door inhoudelijk mee aan het stuur te zitten van de thema’s waarrond projecten worden ingediend 
(in lijn met toekomstperspectieven sportbeleid, databeleid, digitalisering, …). 

 

Relevante studies en rapporten ter ondersteuning van het maatschappelijk belang van dit blok 

o SROI van sporten en bewegen in Nederland: rapport 

o Studie betreffende “Sport Satellite Account voor België (cijfers 2015) en Social Return on 
Investment van sportbeleid in Vlaanderen” door Sheffield Hallam University, SportsEconAustria, 
VUB en UCLL. Studie is nog lopende en wordt afgerond eind 2021. Nog geen resultaten 
beschikbaar. 

o Evaluation study on the implemention of the European Week of Sport - Publications Office of 
the EU (europa.eu) 

o EU Sport policy – going faster, aiming higher, reaching further 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640168/EPRS_BRI(2019)640168_
EN.pdf 

o Annual working programme Erasmus+ 2021 
o Het Europese niveau bepaalt 60 tot 70 procent van het beleid: 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190605_04446362?utm_source=standaard&utm_mediu
m=social&utm_campaign=send-to-a-friend 

 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen, een diepgaande spending review voor dit beperkte bedrag zou overkill zijn. 

 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

In functie van opvolging van beleid en regelgeving zijn de investeringen via dit blok vooral te 
catalogeren als werkingsmiddelen voor de overheid zelf. 

https://tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/De-SROI-van-sporten-en-bewegen.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4b090-01a3-11eb-974f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193303876
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4b090-01a3-11eb-974f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193303876
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2FRegData%2Fetudes%2FBRIE%2F2019%2F640168%2FEPRS_BRI(2019)640168_EN.pdf&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C70e6d10dd6c2400ecc8608d8deef7713%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637504469022386395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sO7c%2FMaA8i3o%2FEdkIYKMUAyXoqiIJaiYr7TvK4WF2Ac%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2FRegData%2Fetudes%2FBRIE%2F2019%2F640168%2FEPRS_BRI(2019)640168_EN.pdf&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C70e6d10dd6c2400ecc8608d8deef7713%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637504469022386395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sO7c%2FMaA8i3o%2FEdkIYKMUAyXoqiIJaiYr7TvK4WF2Ac%3D&reserved=0
https://sportvlaanderen.sharepoint.com/:b:/s/Kics_Internationaal/EQle-luwxZlMmHxotVgrnK0BQ6xZ2-sAeH9_36MdIzY7mg?e=UdTE2T
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fcnt%2Fdmf20190605_04446362%3Futm_source%3Dstandaard%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsend-to-a-friend&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C70e6d10dd6c2400ecc8608d8deef7713%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637504469022386395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C543FtVGw6hH9zhrx9zhqL9jPF7G7nq5k52ZCvghce8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fcnt%2Fdmf20190605_04446362%3Futm_source%3Dstandaard%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsend-to-a-friend&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C70e6d10dd6c2400ecc8608d8deef7713%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637504469022386395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C543FtVGw6hH9zhrx9zhqL9jPF7G7nq5k52ZCvghce8%3D&reserved=0
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EU-sportlink is een initiatief dat privaat wordt gefinancierd (ISB en VSF). Sport Vlaanderen staat wel 
in voor de cofinanciering van de jaarlijkse infosessies.  

Wanneer de decentralisering van (een deel van) de Erasmus+ middelen wordt doorgevoerd, zullen 
we vanuit Sport Vlaanderen moeten overwegen of we willen instaan voor de cofinanciering van de 
organisatie die zal fungeren als beheerder van deze middelen. 

 

 
Conclusie Fiche 23. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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Fiche 24. Subsidiëring Demos & De Rode Antraciet  

KICS 

50 keuro 
 

Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 

Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 

De basisfinanciering van Demos (568 keuro) en De Rode Antraciet (1,2 mio euro) wordt geregeld 
vanuit het Participatiedecreet en wordt beheerd door het Departement CJM. Bij het begin van deze 
legislatuur werd op deze basissubsidies 6% bespaard. 

Beide organisaties hebben vanuit dit decreet de opdracht om hun aanbod en diensten ook voor de 
sportsector beschikbaar te stellen. 

In de beheersovereenkomsten voor de beleidsperiode 2017-2021 werd voor beide organisaties 
opgenomen dat er vanuit sport 50 keuro aanvullende subsidie zou voorzien worden om de werking 
rond sport te versterken. 

Bij de besparingen aan het begin van deze legislatuur werd de bijkomende financiering voor DRA 
volledig geschrapt, de financiering voor Demos bleef constant.  

 

Vraag 2. Benchmarking 

Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 

Voorlopig zijn er op het vlak van deze thema’s nog te weinig best practices uit het buitenland die 
goed gekend zijn. Het valt aan te bevelen om hierover een korte bevraging te doen bij enkele andere 
EU-lidstaten (o.a. Nederland, Denemarken, …). Pre Corona stond een uitwisselingsproject met 
Denemarken op stapel, maar dit is er door Corona helaas niet  van gekomen. 

Via het EU-netwerk kunnen op korte termijn enkele goede praktijken worden opgevraagd 

 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 

Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 

De bevoegdheidsverdeling met de partnerorganisaties is in evenwicht.  

De afstand tot DRA is de laatste tijd vergroot. Zij hebben ook een meer operationele en minder 
beleidsmatige werking, gezien de aard van hun rol binnen het gevangeniswezen.  

Demos wordt nauw betrokken bij het nieuwe Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport. Sport 
Vlaanderen coördineert het netwerk zelf, maar Demos neemt een actieve trekkersrol op bij het 
uitschrijven van het masterplan rond inclusie.  
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Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 

Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 

Voor de bijkomende subsidie van 50 keuro is er op een korte rapportering op jaarbasis na, geen 
enkele administratieve belasting.  

 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 

Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 

Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 

Potentiële besparingsscenario’s 

• 5% = reductie van 356 keuro naar 338,2 keuro 

• 15% = reductie van 356 keuro naar 302,6 keuro 

Wat is de maatschappelijke impact van het besparingsscenario van x%? 

De impact van een besparing van 5% op deze bijkomende subsidie is verwaarloosbaar ten opzichte 
van een gelijkaardige besparing op de basisfinanciering van Demos. Beide besparingen samen 
zouden wel de dienstverlening naar de sportsector verder onder druk zetten. Deze dienstverlening 
ligt constant in concurrentie met deze naar de cultuursector, waarbij sport het vaak moet afleggen 
op de prioriteitenladder van Demos. Een zelfde verhaal speelt bij DRA, alleen kan hier vanuit sport 
niet verder op bespaard worden, aangezien de volledige bijkomende subsidie reeds geschrapt werd 
bij eerdere besparingen. Dat laatste heeft wel consequenties gehad, want het voorbije jaar zijn er 
verschillende afvloeiingen gebeurd bij DRA, waaronder een van de drijvende krachten achter de 
sportpijler binnen de organisatie. Dit heeft vanzelfsprekend een impact op het sportaanbod in onze 
gevangenissen. 

Beide organisaties zetten in op participatieverhoging bij kansengroepen, die het traditioneel al 
moeilijker hebben en systematisch lager scoren op participatiecijfers in sport (en cultuur en jeugd).  

 

Relevante studies ter ondersteuning van het maatschappelijk belang van dit blok 

• SROI van sporten en bewegen in Nederland: rapport 

• Studie betreffende “Sport Satellite Account voor België (cijfers 2015) en Social Return on 
Investment van sportbeleid in Vlaanderen” door Sheffield Hallam University, 
SportsEconAustria, VUB en UCLL. Studie is nog lopende en wordt afgerond eind 2021. Nog 
geen resultaten beschikbaar. 

• Grote impact van Coronamaatregelen op fysieke en psychische gezondheid van deelnemers 
aan sociaal sportieve praktijken, Artevelde Hogeschool: artikel 

 

https://tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/De-SROI-van-sporten-en-bewegen.pdf
https://demos.be/kenniscentrum/artikel/grote-impact-op-fysieke-en-psychische-gezondheid-van-deelnemers-impact


KICS 

 Vlaamse Brede Heroverweging – Deeleindrapport Sport Vlaanderen – Beleidsdomein CJSM 
152 152 

Vraag 6. Spending Review ? 

Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 

Neen, een diepgaande spending review voor een dergelijke beperkt bedrag lijkt me overkill. 
Mogelijks is een spending review voor het volledige participatiedecreet wel relevant. Er loopt op dit 
ogenblik trouwens een evaluatie van dit participatiedecreet binnen het Departement CJM.  

 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 

Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 

De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 

De subsidieafhankelijkheid van Demos en DRA is erg groot. Zonder overheidsfinanciering valt de 
werking van beide organisaties volledig stil. Aangezien beide organisaties zich richten naar 
kansengroepen die vaak af te rekenen hebben met financiële beperkingen is er ook weinig 
betalingsbereidheid voor hun diensten bij hun doelpubliek. 

 

 
Conclusie Fiche 24. 

Optie 6. Vrijstelling van besparing. 
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Referentiemateriaal Fiche 19-24, KICS 
- SROI van sporten en bewegen in Nederland: rapport 

- Studie betreffende “Sport Satellite Account voor België (cijfers 2015) en Social Return on 
Investment van sportbeleid in Vlaanderen” door Sheffield Hallam University, 
SportsEconAustria, VUB en UCLL. Studie is nog lopende en wordt afgerond eind 2021. Nog 
geen resultaten beschikbaar. 

- EU onderzoeksproject “All In, Towards gender balance in sport”, 2020: rapport en toolkit 

- Global recommendations on physical activity for health, WHO: rapport 

- EU Raadsconclusies over de bestrijding van corruptie in de s ... (sport.vlaanderen) 

- EU Raadsconclusies over het beschermen van kinderen in de sp ... (sport.vlaanderen) 

- KICS Gezond en Ethisch sporten - 200824 VTAQ Onderzoeksrapport Vertommen 
Decuyper.pdf - Alle documenten (sharepoint.com) 

- Preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport, Vertommen: Rapport 

- Macolin conventie tegen manipulatie van sportcompetities: rapport 

- Grote impact van Coronamaatregelen op fysieke en psychische gezondheid van deelnemers 
aan sociaal sportieve praktijken, Artevelde Hogeschool: artikel 

- Factsheet Genderverdeling in Vlaamse sportsector 

- Vlaamse monitor Sport en Bewegen, Sport Vlaanderen, 2021: rapport en dashboard 

- Wendbare overheid, Steunpunt bestuurlijke vernieuwing: rapport 

- Innovatief fietsbeleid ter ondersteuning van WK Wielrennen, Idea Consult 2020 (rapport op 
vraag beschikbaar via KICS) 

- Innovatie als kans voor sport, Scheerder: rapport 

- Drijvende Krachten in de Sport, TomorrowLab: rapport op vraag beschikbaar via KICS 

- Acht op de tien ondernemende sportaanbieders voelen een verantwoordelijkheid voor 
maatschappelijk ondernemerschap, Mulier Instituut: rapport 

- Diverse resultaten van studies via Nano4sports: website 

- Evaluation study on the implemention of the European Week of Sport - Publications Office of 
the EU (europa.eu) 

- EU Sport policy – going faster, aiming higher, reaching further: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640168/EPRS_BRI(2019)64016
8_EN.pdf 

- Annual working programme Erasmus+ 2021 

- Het Europese niveau bepaalt 60 tot 70 procent van het beleid: 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190605_04446362?utm_source=standaard&utm_med
ium=social&utm_campaign=send-to-a-friend 

- Diverse rapporten van Tomorrowlab in het kader van de lopende opdracht (6 rollen Sport 
Vlaanderen) 

- 10 onmisbare datastrategieën voor de sport | SPORTNEXT - De sportmarketing community 

- Big data en (breedte)sport, mulier instituut: rapport 

- Participatiesurvey voor cultuur, jeugd, sport en media 

https://tpedigitaal.nl/sites/default/files/bestand/De-SROI-van-sporten-en-bewegen.pdf
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/fiche/pub/pub-toolkit-gendergelijkheid/
https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979
https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-113-113
https://kics.sport.vlaanderen/Pages/Info.aspx?DocID=KICS-113-114
https://sportvlaanderen.sharepoint.com/sites/Kics_GezondSporten/Ethisch_Sporten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord%2F200824%20VTAQ%20Onderzoeksrapport%20Vertommen%20Decuyper%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord
https://sportvlaanderen.sharepoint.com/sites/Kics_GezondSporten/Ethisch_Sporten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord%2F200824%20VTAQ%20Onderzoeksrapport%20Vertommen%20Decuyper%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKics%5FGezondSporten%2FEthisch%5FSporten%2FOnderzoeksproject%20Iedereen%20Aan%20Boord
https://kics.sport.vlaanderen/GES/Gedeelde%20%20documenten/Ethiek/160701_artikel_Vertommen_Preventie_SGG_sport.pdf
https://www.coe.int/en/web/sport/manipulation-of-sports-competitions
https://demos.be/kenniscentrum/artikel/grote-impact-op-fysieke-en-psychische-gezondheid-van-deelnemers-impact
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/fiche/pub/websheet-vrouw-man-verdeling-in-de-sport/
https://www.sport.vlaanderen/media/16787/kennisplatform-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sport.vlaanderen%2Fkennisplatform%2Fthema-sportparticipatie%2Fdb-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen%2F&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C718fa276bdf54f970bab08d8de2490f9%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637503595910892713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dLjrv3gMOPw34G6CMXp2vn7jdTanUpJFfOpRCiQgKmE%3D&reserved=0
https://5d674347-9091-4aa6-9911-2b5c73cc9448.filesusr.com/ugd/b8884e_8a5df97194034a4f96348f40011a3240.pdf
https://kics.sport.vlaanderen/sportinnovatie/Gedeelde%20%20documenten/150909_Innovatie_als_kans_voor_sport_JScheerder_et_al.pdf
https://www.mulierinstituut.nl/actueel/acht-op-de-tien-ondernemende-sportaanbieders-voelen-een-verantwoordelijkheid-voor-maatschappelijk-ondernemerschap/
http://www.nano4sports.eu/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4b090-01a3-11eb-974f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193303876
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4b090-01a3-11eb-974f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193303876
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640168/EPRS_BRI(2019)640168_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640168/EPRS_BRI(2019)640168_EN.pdf
https://sportvlaanderen.sharepoint.com/:b:/s/Kics_Internationaal/EQle-luwxZlMmHxotVgrnK0BQ6xZ2-sAeH9_36MdIzY7mg?e=UdTE2T
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fcnt%2Fdmf20190605_04446362%3Futm_source%3Dstandaard%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsend-to-a-friend&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C70e6d10dd6c2400ecc8608d8deef7713%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637504469022386395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C543FtVGw6hH9zhrx9zhqL9jPF7G7nq5k52ZCvghce8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fcnt%2Fdmf20190605_04446362%3Futm_source%3Dstandaard%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsend-to-a-friend&data=04%7C01%7CBrecht.DeVos%40sport.vlaanderen%7C70e6d10dd6c2400ecc8608d8deef7713%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637504469022386395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C543FtVGw6hH9zhrx9zhqL9jPF7G7nq5k52ZCvghce8%3D&reserved=0
https://www.sportnext.nl/innovatie/10-onmisbare-datastrategieen-voor-de-sport/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=7367&m=1478094022&action=file.download
https://www.participatiesurvey.be/
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- Verschillende studies uit het Stunpunt Sport (3de generatie) leiden tot concrete valorisatie-
initiatieven: 

o Toolkit spierkracht bij senioren 

o Blessurepreventieprogramma GetFit2Sport 
 

  

https://www.sport.vlaanderen/paginas/toolbox-spierkracht-senioren/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ondersteuning/sportwetenschappelijke-ondersteuning/get-fit-2-sport/
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Fiche 25. Nado Vlaanderen  

NADO 

1.058 keuro 
 
Vraag 1. Doeltreffendheid (EFFECTIVITEIT) 
Hoe doeltreffend is de huidige regelgeving? Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

 
De huidige regelgeving gaat terug op het MVS-decreet van 1991 (Medisch Verantwoord Sporten). 
Het was een antwoord op het toenmalige falen van de grote (inter)nationale sportbeweging om het 
dopingprobleem adequaat aan te pakken. Vlaanderen gaf hiermee een aanzet om enerzijds de 
dopingbestraffing te depenaliseren en anderzijds de leiding te nemen vanuit de regulerende 
overheid en dit over al de sportbonden heen. Het vertrekpunt en middel tot interventie binnen de 
sport kwam vanuit een preventieve gezondheidsdoelstelling, iets wat tot op de dag van vandaag blijft 
meespelen in de Vlaamse dopingregelgeving. Met de oprichting van het WADA in 1999 en de 
opeenvolgende WADA-codes en standaarden in 2003-2009-2015-2021 verschoof de focus meer en 
meer in de richting van de bestrijding van de doping in de elitesport/topsport en kwam de Vlaamse 
brede aanpak om ruimer te gaan in haar dopingbestrijding dan alleen binnen de sport zoals beoefend 
in de sportfederaties van de Olympische familie, onder druk te staan.  
In eerste instantie werd over gegaan tot een opsplitsing van het dopingdecreet en het GES-decreet 
zodat een meer flexibele aanpassing aan de steeds wijzigende WADA-code en standaarden mogelijk 
gemaakt werd. De eis van het WADA om te streven naar NADO’s met meer autonomie en een 
onafhankelijkheid van de overheid en het streven om de verantwoordlijkheden o.a. voor de 
disciplinaire afhandeling van dopinggevallen terug meer bij de sportfederaties te leggen 
(tuchtrechtspraak), bracht de wijze waarop Vlaanderen met zijn disciplinaire organen binnen de 
administratieve overheid optrad in conflict met de ontwikkelingen binnen de Code. 
 
Op dit ogenblik (voorjaar 2021) wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe regelgeving inzake de 
bestrijding van de doping in de sport in Vlaanderen ten gevolge de implementatie van de nieuwe 
WADA-code voor 2021 waarbij gepoogd is om ‘the best of both worlds’ te verenigen. De weg daar 
naartoe was echter een zeer moeilijke evenwichtsoefening tussen de Raad van State en het WADA 
en bracht aan het licht dat bij een nieuwe WADA-code in 2026-2027 een nieuwe wending zal moeten 
worden genomen wil Vlaanderen zijn efficiënte dopingbestrijding in lijn houden met de mondiale 
ontwikkelingen. 
 

Vraag 2. Benchmarking 
Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland, m.b.t. grootte en soort van 
uitgaven en inkomsten (waarbij voor de best practices in eerste instantie naar onze Noorderburen 
wordt gekeken)? 

 
Het is helaas nog iets te vroeg om reeds concrete voorbeelden uit het buitenland als ideaal voor 
Vlaanderen naar voor te schuiven. Dit zal deel uitmaken van een visienota waar momenteel binnen 
NADO Vlaanderen aan gewerkt wordt en die pas kan worden afgewerkt na het beëindigen van het 
actuele legistieke proces van de nieuwe regelgeving zomer 2021. 
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Los van de wijze waarop de betrokken NADO gestructureerd is, kunnen we reeds enkele cijfers 
meegeven van NADO’s uit de ons omringende landen. 
 
NADO Totaal budget Overheidsparticipatie Private sector/Sport 
Denemarken 400 keuro 350 k (Min Sport) 

50 k (Min Gezondheid) 
0 keuro 

Duitsland 980 keuro 670 keuro 310 keuro 
Frankrijk 1140 keuro 970 keuro 140 keuro 
Nederland 420 keuro Tweederde via Min WVC Een derde via NOC/NSF 

afkomstig van Nationale 
Loterij 

Zwitserland 420 keuro 250 keuro 170 keuro 

 
 

Vraag 3. Bevoegdheidsverdeling 
Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering vatbaar 

 
Gelet op de historische evolutie is de situatie momenteel zo dat de effectieve dopingbestrijding in 
België toevertrouwd wordt aan vier NADO’s (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, 
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel) die elk 
voor hun regio optreden. Hiermee zijn wij de enige souvereine staat ter wereld met meer dan één 
NADO op zijn grondgebied. Deze situatie wordt momenteel (nog) aanvaard door het WADA maar 
komt binnen de antidopingconventies van de Raad van Europa en de UNESCO onder druk te staan.  
De financiering, organisatie, logistiek en disciplinaire afhandeling wordt nagenoeg volledig door de 
‘overheden’ in handen genomen en de verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke strijd tegen de 
doping in de sport ontsnapt nagenoeg volledig aan de sportsector zelf die nochtans de sport beheert 
en exploiteert.  
In de nieuwe Vlaamse regelgeving wordt reeds een aanzet gegeven naar meer verantwoordelijkheid 
van die sportsector o.a. door de disciplinaire afhandeling van dopingovertredingen, begaan door 
elitesporters en breedtesporters aangesloten bij de ‘owners of the sport’, te organiseren binnen het 
VST (Vlaams Sport Tribunaal, ex VDT). De Vlaamse sportfederaties dienen hiervoor hun individuele 
tuchtreglementen aan te passen aan deze van hun Internationale sportfederatie en aan de WADA-
code en hun dossiers te laten behandelen voor het gemeenschappelijk Vlaamse private tuchtorgaan. 
Het valt te hopen dat dit op een even efficiënte en professionele wijze zal gebeuren zoals dit binnen 
deze van de Vlaamse Gemeenschap het geval was. 
Vooral op het vlak van de nieuwe educatieve standaard (ISE) zullen de sportfederaties mee hun 
verantwoordelijkheid moeten opnemen om hun leden te informeren en op te leiden inzake ‘the do’s 
en dont’s’ van de dopingbestrijding. 
Helemaal opvallend is de totale afwezigheid van het BOIC op dit terrein. Ondanks het feit dat het IOC 
en de Olympische sportfamilie de meeste impact hebben op de ontwikkelingen binnen het WADA en 
de besluitvorming inzake de mondiale strijd tegen de doping in de sport, is het BOIC op geen enkele 
wijze, organisatorisch noch financieel, betrokken bij dit verhaal. Ook bij de voorafgaandelijk 
noodzakelijke en tot driemaal toe verplichte dopingcontrole van de ge(pre)selecteerde deelnemers 
aan de Olympische zomer- en winterspelen, een eis die door het IOC én de nationale Olympische 
comités sinds 2018 wordt gesteld, legt het BOIC de volledige verantwoordelijkheid bij de NADO’s. 
Het moge duidelijk zijn dat deze situatie niet optimaal is en dat het (financiële) engagement van de 
Vlaams/Belgische Olympische sportfamilie structureel noodzakelijk is, net zoals dit reflecteert in de 
structuur van het WADA met een 50%/50% vertegenwoordiging én financiering vanwege het 
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IOC/GAISF en van de ‘overheden’. Trouwens, in landen waar geen NADO bestaat wordt 
overeenkomstig de Code de verantwoordelijkheid sowieso bij het nationale Olympische comité 
gelegd. (zie vraag  2) 
 

Vraag 4. Administratieve Vereenvoudiging (EFFICIENTIE) 
Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie en 
overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 

 
Door de verschuiving van de disciplinaire afhandeling van de dopingovertredingen van leden van 
sportfederaties behorende tot de Olympische familie (unisportfederaties) vanaf 2021 naar het VST, is 
reeds een eerste administratieve vereenvoudiging voor de NADO doorgevoerd. Dit zal vermoedelijk 
resulteren in het recupereren van een halftijdse administratieve medewerker die elders binnen de 
dienst efficiënter kan worden ingezet. 
De grootste stap voor een administratieve vereenvoudiging begint echter bij de radicale digitalisering 
die binnen de NADO dient te gebeuren en waarvoor reeds een eerste weliswaar zeer beperkte 
aanzet is gegeven. 
 

Vraag 5. Besparing : Hoe ? 
Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd? 
Beschrijf in termen van hefbomen voor maatschappelijke (en/of financiële) output : Wat zou het 
maatschappelijk effect zijn mochten de middelen voor deze blok (weinig of veel) afnemen of 
toenemen EN hoe zouden we de beleidsvoering aanpassen (selectiever kaasschaaf, ...)? 

 
Het dient vermeld dat het budget van NADO Vlaanderen reeds meer dan 15 jaar ongewijzigd is 
gebleven. Daarentegen zijn de (internationale) verplichtingen en opdrachten zoals geëist door 
internationale antidopingfamilie (het WADA, de Raad van Europa en UNESCO) en geformuleerd in de 
WADA-code en de bijhorende standaarden (reeds 8 stuks) alleen maar toegenomen.  Daarenboven 
zijn de kosten voor de labo-analyses, het dopingcontrolemateriaal, de vergoeding van de 
controleartsen en chaperons en de algemene logistieke ondersteuning alleen maar toegenomen. Dit 
heeft geleid tot een structureel kleiner aantal controles op het (wedstrijd)terrein wat door de 
competitiesporter reeds meermaals werd opgemerkt en mogelijks misbruikt. 
Wil Vlaanderen de compliancy van zijn NADO niet in het gedrang brengen, dan is een structurele 
besparing op de budgetten van NADO Vlaanderen strategisch onverstandig en zeer risicovol. 
Daarenboven betekent het budget van NADO Vlaanderen slechts 0,66% van het totale sportbudget 
en 0,002% van de Vlaamse begroting en dit voor een (helaas) noodzakelijke dienst die de weerklank 
voor sportend Vlaanderen kan maken maar ook kan doen kraken. 
 
Onder vraag 4 werd reeds gemeld dat de grootste stap voor een administratieve vereenvoudiging 
begint bij de radicale digitalisering die binnen de NADO absoluut dient te gebeuren en waarvoor 
reeds een eerste weliswaar zeer beperkte aanzet is gegeven die vandaag evenwel onvoldoende is en 
zal zijn in de toekomst. De administratie en wijze van werken maakt op dit ogenblik deel uit van een 
audit door Audit Vlaanderen en zonder vooruit te lopen op de resultaten weten we nu reeds dat de 
roep naar een grondige digitalisering (IT-ontwikkeling) absoluut dient gehoord te worden. Een ernstig 
investeringskrediet is dus eerder aan de orde dan een besparing wil NADO Vlaanderen inzake 
databeheer en -monitoring eindelijk kunnen toetreden tot de 21ste eeuw. 
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Vraag 6. Spending Review ? 
Is een diepgaande spending review voor dit blok aan te bevelen? 

 
Er is geen aanleiding om een spending review op te zetten gezien de huidige uitgaven kaderen in een 
internationaal dwingend kader van o.a. een aantal minimum uit te voeren controles van een 
bepaalde aard (bv. % EPO-analyses, GHRP…) in functie van het aantal atleten dat behoort tot de 
zogenaamde ‘national registered testing pool’ en waarvan de criteria voor de instroom decretaal zijn 
vastgelegd. Door de verplichting van de aard en het aantal controles op de RTP-atleten ‘buiten 
competitie’, is het aantal dopingcontroles ‘binnen competitie’ op 12 jaar tijd meer dan gehalveerd. 
Dat dit ontegensprekelijk leidt tot een groter risico op dopinggebruik en een verlaagde pakkans, 
hoeft geen betoog. Daarenboven zijn recentelijk, via de WADA-standaarden voor educatie ISE en 
resultaatverwerking IRMA, een aantal bijkomende opdrachten toegevoegd aan de noodzakelijke 
verplichtingen voor de NADO inzake compliancy die binnen het huidige budget zullen moeten 
opgevangen worden. 
 

Vraag 7 Kostendekkingsgraad 
Analyse kostendekkingsgraden (waar relevant)? 
De vraag naar subsidie-afhankelijkheid dient onder deze vraag te ressorteren. 

 
NADO Vlaanderen kan enkel rekenen op een budget voor haar eigen werking. Er worden geen 
structurele subsidies uitgekeerd door de NADO.  
 
Dat sportfederaties met een hogere dopinggevoeligheid en met meer ‘dopinggevallen’ meebetalen 
voor de disciplinaire behandeling van ‘hun’ dossiers binnen het VST, lijkt ons een goede evolutie. Dat 
‘de vervuiler betaalt’ is een correcte benadering en het zal tevens de sportfederaties bewuster 
maken van hun educatieve verantwoordelijkheid om hun leden beter te informeren over de gevaren 
en de negatieve effecten voor elkeen van dopinggebruik. 
De herstructurering van de disciplinaire afhandeling van dopinggevallen richting het VST mag dan 
een stap in de juiste richting zijn, de internationale ontwikkeling van een aantal 
integriteitsproblemen binnen de sportcultuur (gebrek aan Good Governance, Grensoverschrijdend 
gedrag, Matchfixing, …) doen de vraag naar een structurele ondersteuning van een globaal 
overkoepelend Vlaams tuchtorgaan stijgen. Een zeer beperkte ondersteuning van het VST door Sport 
Vlaanderen gebeurt momenteel via het budget GES-decreet.  
 
Los van de gedeelde kost door overheid en private sector bij de disciplinaire afhandeling, is ook de 
gedeelde kost bij de sportspecifieke dopingcontroles een te overwegen maatregel. Dit zal 
ongetwijfeld tot uiting komen bij de oefening die zal gemaakt worden vermeld bij vraag 2, gezien dit 
bij een aantal (noorder)buren nu reeds het geval is. 
 
Conclusie Fiche 25. 

Optie 1. Zuivere besparing met geen of beperkt negatief maatschappelijk effect. 

Een kleine besparing kan gerealiseerd worden door input van private middelen af te dwingen. Het 
BOIC zou kunnen aangespoord worden om de dopingcontroles (gedeeltelijk) te financieren, de 
sportfederaties zouden kunnen verplicht worden (principe van “de vervuiler betaalt”) om 
dopingcontroles te bekostigen, bijvoorbeeld in geval van positieve (en enkele daaropvolgende) 
dopingcontroles. 
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Optie 2. Politiek akkoord op Vlaams niveau. 

Sport Vlaanderen is voorstander van de uitkanteling van het luik dopingcontrole van Nado 
Vlaanderen naar het Agentschap Justitie en Handhaving. Dit zou alle schijn wegnemen van Sport 
Vlaanderen als rechter en partij, aangezien Sport Vlaanderen topsporters ondersteunt t/m 
tewerkstelt waarbij Nado (administratief onder Sport Vlaanderen ondergebracht) dopingscontroles 
uitvoert. 
 

Referentiemateriaal Fiche 25, NADO 
Referenties 

1. Auditrapport Audit Vlaanderen (eindrapport in oplevering) 
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