
Decreet van 7 mei 2004 – gecoördineerde versie  Pagina 1 van 5 

Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid “Sport Vlaanderen”)  

(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016) 
 

 (B.S. 07/06/2004) 
 

Gecoördineerd tot 4 december 2015 
 

Gewijzigd bij: 
Decreet van 5 mei 2006 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de 
Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de 
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO, B.S., 06/07/2006 
Decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie 
van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, 
en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 

 
 
 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 
 
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder: 
1° het Kaderdecreet: het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003; 
2° de Vlaamse Trainersschool: het samenwerkingsverband tussen het (agentschap Sport 
Vlaanderen), (…), de universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse 
hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat 
sportkaderopleidingen organiseert in Vlaanderen; 
(Decreet van 5 mei 2006, B.S., 6/7/2006, art. 2, 1°; Inwerkingtreding 1/4/2006) 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 3, 1° en 2°; Inwerkingtreding 1/1/2016) 

3° (eigen centra): de Vlaamse sportinfrastructuren die eigendom zijn van het agentschap of 
door het agentschap zelf beheerd en geëxploiteerd worden; 
(Decreet van 5 mei 2006, B.S., 6/7/2006, art. 2, 2°; Inwerkingtreding 1/4/2006) 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 3, 3°; Inwerkingtreding 1/1/2016) 

4° (…); 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 3, 4°; Inwerkingtreding 1/1/2016) 

5° (Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, afgekort NADO Vlaanderen: de administratie 
van de Vlaamse Gemeenschap die bevoegd is voor de uitvoering van het antidopingbeleid.) 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 3, 5°; Inwerkingtreding 1/1/2016) 
 

HOOFDSTUK II OMVORMING 
 
Art. 3. (Het agentschap Sport Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid, bedoeld bij artikel 10 van het Kaderdecreet. Het agentschap draagt als 
naam “Sport Vlaanderen”). 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 4, 1°; Inwerkingtreding 1/1/2016) 
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De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het agentschap 
behoort. 
 

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op (het agentschap Sport 
Vlaanderen). 

(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 4, 2°; Inwerkingtreding 1/1/2016) 

 
HOOFDSTUK III MISSIE, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 

Art. 4. (Het agentschap Sport Vlaanderen) heeft als missie: het Vlaamse sportbeleid (voor te 
bereiden), uit te voeren (en te evalueren) conform de taken, vermeld in artikel 5, om de 
sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen(...). 
(Decreet van 5 mei 2006, B.S., 6/7/2006, art. 3; Inwerkingtreding 1/4/2006) 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 5; Inwerkingtreding 1/1/2016) 
 

Art. 5. §1. (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; 

2° het ontwikkelen, aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen en het valoriseren 
met diploma’s of attesten via de Vlaamse Trainersschool; 

3° het adviseren, begeleiden en ondersteunen van de uitbouw van sportinfrastructuur, 
met bijzondere aandacht voor omgevingskwaliteit; 

4° het exploiteren en uitbouwen van de eigen centra; 

5° het voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau;  

6° het uitvoeren van het topsportbeleid; 

7° het stimuleren van gezond en ethisch sporten; 

8° het uitvoeren van het antidopingbeleid, conform de WADA-code;  

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; 

10° het opvolgen van het internationale sportbeleid; 

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

In het eerste lid, 8°, wordt verstaan onder WADA-code: de Wereldantidopingcode die 
goedgekeurd is door het Wereldantidopingagentschap op 5 maart 2003 in Kopenhagen, en 
alle latere wijzigingen ervan. 
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Voor de opdracht, vermeld in het eerste lid, 8°, geniet NADO Vlaanderen volledige 
operationele autonomie. 

Voor het vervullen van zijn taak is het agentschap Sport Vlaanderen bevoegd om: 
1° onroerende goederen te verwerven, te vervreemden of er zakelijke rechten op te 

vestigen; 
2° tot onteigening ten algemenen nutte over te gaan, na machtiging van de Vlaamse 

Regering. 

§2. Binnen het kader van de missie en de taken van het agentschap Sport Vlaanderen, kan de 
Vlaamse Regering opdrachten aan het agentschap toewijzen.) 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 6; Inwerkingtreding 1/1/2016) 

 
HOOFDSTUK IV BESTUUR EN WERKING 
 
Art. 6. De Vlaamse regering regelt het bestuur en de werking van het agentschap. 
 
HOOFDSTUK V FINANCIELE MIDDELEN 
 
Art. 7. (§1. Het agentschap Sport Vlaanderen kan beschikken over de volgende ontvangsten: 
1° dotaties, met inbegrip van de dotatie voor de werking van NADO Vlaanderen; 

2° inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan 
derden; 

3° leningen van allerlei aard, onder de voorwaarden, door de Vlaamse Regering bepaald; 

4° opbrengsten van de eigen activiteiten, alsook de vergoeding van diensten die door 
het agentschap Sport Vlaanderen in het kader van zijn taak, vermeld in artikel 5 van 
dit decreet, worden gepresteerd, alsook de ontvangsten uit de verkoop van eigen 
publicaties; 

5° ontvangsten die voortvloeien uit daden van beheer of daden van beschikking met 
betrekking tot de eigen roerende en onroerende goederen; 

6° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties; 

7° inkomsten uit sponsoring, coproducties en cofinanciering; 

8° de terugvordering van ten onrechte verrichte betalingen; 

9° subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt; 

10° schenkingen en legaten; 

11° vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens de modaliteiten, bepaald in het 
ondernemingsplan; 

12° opbrengsten van administratieve geldboeten en terugbetalingen van de kosten, 
vermeld in artikel 41 en 45 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, en de 
vergoedingen die antidopingorganisaties en sportverenigingen betalen om middelen 
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ter beschikking te stellen voor de uitvoering en afhandeling van de dopingcontroles, 
vermeld in artikel 17/1 van het voormelde decreet; 

 
13° administratieve geldboeten inzake sportaangelegenheden, andere dan deze vermeld 

in punt 12°. 
 In het eerste lid, 11°, wordt verstaan onder ondernemingsplan: het ondernemingsplan, 
vermeld in artikel 5/1 van het Kaderdecreet. 
 Tenzij het anders is bepaald in een decreet, worden de ontvangsten, vermeld in het 
eerste lid, beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven. 

De dotatie voor de werking van NADO Vlaanderen, vermeld in het eerste lid, 1°, en de 
ontvangsten, vermeld in het eerste lid, 12°, kunnen alleen worden aangewend voor de 
werking van NADO Vlaanderen. 

Het hoofd van het agentschap beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico’s die 
verbonden zijn aan de aanvaarding van schenkingen en legaten als vermeld in het eerste lid, 
10°. 

§2. Het agentschap wordt gemachtigd een reservefonds aan te leggen. In de begroting is het 
reservefonds toegewezen aan het hele agentschap. 

Het agentschap mag de middelen in het reservefonds voor de volgende taken 
aanwenden: 

1° de taken, vermeld in artikel 5; 

2° de verwerving en het beheer van patrimonium dat wordt aangewend voor de 
realisatie van de taken, vermeld in artikel 5. 

Het spijzen van het reservefonds is afhankelijk van een machtiging door het Vlaams 
Parlement in de jaarlijkse begroting. Die machtiging kan alleen betrekking hebben op het 
deel van de uitgavenkredieten dat in de begroting aan het agentschap wordt toegekend en 
dat in het begrotingsjaar zelf niet wordt aangewend.”). 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 7; Inwerkingtreding 1/1/2016) 

 

HOOFDSTUK VI SAMENWERKING 
 
Art. 8. (Het agentschap Sport Vlaanderen) wordt gemachtigd om samenwerkingsakkoorden 
te sluiten met andere overheden of rechtspersonen. 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 8; Inwerkingtreding 1/1/2016) 
 

Art. 9. (Voor de sportkaderopleiding (de Vlaamse Trainersschool) wordt de samenwerking 
tussen het agentschap Sport Vlaanderen en de betrokken sportactoren geconcretiseerd via een 
autonome stuurgroep waarin de betreffende partners op basis van gelijkwaardigheid 
vertegenwoordigd zijn.) 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 9; Inwerkingtreding 1/1/2016) 
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HOOFDSTUK VII  COORDINATIE 
 
Art. 10. § 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wets- en 
decreetsbepalingen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van het kaderdecreet. 
De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vastgesteld, houden op uitwerking te 
hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van de 
inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum. 
De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering opgedragen bevoegdheid vervalt negen 
maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die 
krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd alleen bij een decreet worden 
gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. 
 
§ 2. De Vlaamse regering kan de bepalingen van de decreten betreffende het agentschap 
coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben 
aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan zij: 
1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en 
vernummeren; 
2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren; 
3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid 
van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. 
De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij decreet is bekrachtigd. 
 
HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 11. In Titel I van het decreet betreffende het bestuurlijk beleid van 12 december 1990 
wordt hoofdstuk 6, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 1998 en 8 december 2000, 
opgeheven. 
 
Art. 12. Het decreet van 31 mei 1989 houdende oprichting van een Vlaams Sportfonds wordt 
opgeheven. 
 
Art. 13. (Het agentschap Sport Vlaanderen treedt in de rechten en verplichtingen van de 
Vlaamse Gemeenschap, die betrekking hebben op de opdrachten en bevoegdheden die zijn 
overgedragen bij het decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat 
betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap 
Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, met inbegrip 
van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de hangende en toekomstige 
gerechtelijke procedures met betrekking tot die opdrachten en bevoegdheden). 
(Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 10; Inwerkingtreding 1/1/2016) 

 
Art. 14. Bij het verzelfstandigd agentschap wordt een functie van algemeen directeur 
voorzien. 
 
Art. 15. De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt. 


