Intentieverklaring tussen de Vlaamse minister bevoegd
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport over de afstemming
van het beleid inzake gezondheid, beweging en sport.
In deze intentieverklaring worden afspraken opgenomen tussen de Vlaamse minister bevoegd voor
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport met betrekking tot hun rol en bijùrage betreflende het beleid
op vlak van gezondheid, beweging en sport.

-

-

-

-

-

-

Gelet op artikel 57 van het Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid, waarin wordt gesteld dat de Vlaamse Regering initiatieven zal nemen
tot het bevorderen van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en artikel 3 en 4 32
van hetzelfde decreet waarin wordt gesteld dat de Vlaamse Regering een facettenbeleid
voert inzake preventieve gezondheidszorg;
Gelet op artikel 2, 2" van het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van
gemeente- en provinciebesturen en Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren
van een Sport voor Allen-beleid, waarin Sport voor Allen gedefinieerd wordt als brede
sportbeoefening, met uitzondering van topsport en competitiesport op hoog niveau;
Gelet op artikel 6 van het Decreet van 13 iuli 2007 betreffende de ethisch en medisch
verantioorde sportbeoefening, waarin wordt gesteld dat alle sporters, begeleiders en
sportverenigingen bijdragen tot een medisch verantwoorde sportbeoefening;
Gelet op het Regeerakkoord 2009-2014, hoofdstuk 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin',
Preventieve gezondheidszorg dat stelt: "De overheid zal de uitvoering van het actieplan
gezonde voeding en meer beweging opstarten", het hoofdstuk 'Cultuur, Jeugd en Sport',
Gezonde sportbeleving dat stelt: "De Vlaamse Regering erkent het vitaal belang van
sport en beweging voor een gezonde samenleving" en "We zetten de acties rond fysieke
fitheid voort" en "Ethisch en medisch verantwoord sporten staan voorop" en het
hoofdstuk 'Een open en innovatieve overheid', Samen tegen de verkokering, dat stelt:
"Meer en meer beleidsthema's vragen om een beleidsdomein- en
bestuurslaagoverschrijdende aanpak;
Gelet op de beleidsnota Sport 2009-2014 die stelt: "sport- en bewegingsactiviteiten, die
een verhoging van de algemene fysieke fitheid bevorderen bij de niet of weinig actieve
Vlamingen dienen gestimuleerd en ondersteund te worden; via een gestructureerd en
regelmatig interdepartementaal overleg met de minister van Welzijn en Volksgezondheid
gestreefd wordt naar een meer gecoördineerde aanpak om het tekort aan sport en
beweging bij de Vlaming aan te pakken; de sportsector actief meewerkt aan de
werkgroep voeding en beweging en aan de uitvoering van het actieplan Gezonde
Voeding en Beweging 2009-2015.";
Gelet op de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014 waarin wordt
gesteld dat de gezondheidsdoelstelling 'Voeding en Beweging' ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het Vlaamse Parlement en aan de Vlaamse Regering en dat het
actieplan dat er vorm aan geeft verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd; waarin ook wordt

gesteld dat er synergieën moeten worden gevormd tussen het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en onder meer de beleidsdomeinen Werk en Sport;

- Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
goedkeuring van de Gezondheidsdoelstelling 'Voeding en Beweging 2009-2015' en het
Vlaams actieplan 'Voeding en Beweging 2009-2015' en de bekrachtiging hiervan door
het Vlaams Parlement op 12 november 2009;

-

-

Gelet op het feit dat er raakvlakken zijn tussen het sportbeleid dat sportparticipatie wil
verruimen en binnen een medisch en ethisch verantwoord kader wil laten verlopen en het
beleid dat wil aanzetten tot meer gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
Gelet op de noodzaak om te komen tot een goed afgestemd en geharmoniseerd beleid;

Komen, enerzijds, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en, anderzijds, de minister
bevoegd voor de Lichamelijke opvoeding, de Sport en het Openluchtleven
HET VOLGENDE OVEREEN:

Titel I. Begrippen
Artikel 1
Voor de toepassing van deze intentieverklaring wordt verstaan onder:
1. De minister van Volksgezondheid: de Vlaamse minister bevoegd voor
Volksgezondheid,
2. De minister van Sport: de Vlaamse minister bevoegd voor de lichamelijke opvoeding,
de sport en het openluchtleven
3. De betrokken departementen: het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en
het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
4. De betrokken agentschappen: het Agentschap (IVA) Zorg en Gezondheid en het
Agentschap (IVArp) ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling , de Sport en
de Openluchtrecreatie (Bloso)
5. Facettenbeleid: beleid dat buiten het domein van gezondheidszorg valt en bijdraagt
tot het bevorderen, beschermen of behouden van gezondheid.
6. Vlaamse gezondheidsdoelstelling: op vlak van gezondheid na te streven,
tijdsgebonden, meetbare, haalbare en maatschappelijk aanvaardbare doelstelling, die
op initiatief van de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd door het Vlaams
Parlement.

Titel ll Inhoud
Hoofdstuk 1: Doelstelling
Artikel 2
De ministers van Volksgezondheid en van Sport engageren zich om op het vlak van
gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming binnen het gezondheids- en
sportbeleid concreet samen te werken. Hierbij geldt als uitgangspunt: het actieplan 'Voeding
en Beweging 2009-2015' en de voorgestelde Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, de
ambities die in het decreet betreffende het ethisch en medisch verantwoord sporten en in het
decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en
Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid vervat
zitten.
In het bijzonder worden reeds volgende doelstellingen vooropgesteld:

-

-

tegen 2015 stijgt het percentage personen dat voldoende actief is om gezondheidswinst
te behalen met 10%punten;
tegen 2015 daalt het percentage sedentaire personen met 10%punten;
tegen 2015 neemt het relatief aantal en de ernst van sportletsels af ten gevolge van het
sensibiliseren van het brede publiek omtrent letselpreventie;
tegen 2015 is er een divers laagdrempelig beweeg- en sportaanbod ter bevordering van
de fysieke fitheid en een actieve levensstijl.
Hoofdstuk 2: Organisatie

Artikel 3
De beleidcvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie dienen voor de in artikel 2
vermelde doelstellingen te gebeuren in nauwe samenwerking tussen de betrokken
departementen en agentschappen. De leidend ambtenaren zorgen voor een goede
onderlinge samenwerking.
De Vlaamse werkgroep 'Voeding en Beweging' en de Strategische AdviesRaad Sport
worden betrokken bij de beleidsadvisering in beide beleidsdomeinen over beleidsinitiatieven
die zich situeren binnen de in artikel 2 vermelde doelstellingen.
De ministers van Volksgezondheid en van Sport plegen overleg over onderwerpen of
beleidsinitiatieven die zich situeren binnen de in artikel 2 vermelde doelstellingen , vooraleer
deze geagendeerd worden op de Vlaamse Regering.
Hoofdstuk 3: Communicatie
Artikel 4
De ministers van Volksgezondheid en van Sport informeren elkaar op regelmatige tijdstippen
op een nader overeen te komen wijze over de implementatie en uitvoering van het beleid
met betrekking tot de doelstellingen vermeld in artikel 2 en duiden hiervoor
verantwoordelijken aan op hun kabinet.
Artikel 5
De ministers van Volksgezondheid en van Sport werken samen om eenduidige
boodschappen naar het publiek en betrokken organisaties te sturen en ondertekenen samen
rondzendbrieven die betrekking hebben op de doelstellingen vermeld in artikel 2, tenzij
anders wordt overeengekomen.

Hoofdstuk 4: Financiering
Artikel 6
De minister van Volksgezondheid ondersteunt financieel de werking van de werkgroep
'Voeding en beweging' en de methodiekontwikkeling inzake gezondheidsbevordering door
meer beweging.
De minister van Sport ondersteunt financieel de initiatieven die genomen worden door het
Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport in het kader van het behalen van de doelstellingen rond
beweging en fysieke fitheid.
Cofinanciering van projecten die zich situeren binnen de in artikel 2 vermelde doelstellingen
is mogelijk vanuit beide beleidsdomeinen na onderlinge afstemming tussen beide ministers.
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