


sport3.2
Een gezonde sportbeleving voor iedereen staat voorop. 
Een optimale afstemming  van  het beleid op de gewij-
zigde maatschappelijke behoeften aan actieve vrijetijds-
besteding moet dit mogelijk maken. Een verhoging en 
verruiming van de sportparticipatie is het doel. Een goede 
begeleiding en het voor handen zijn van goed onderhou-
den, duurzame en functionele sportaccommodaties zijn 
daarbij belangrijke voorwaarden. Vlaanderen wil ook 
verder bouwen aan een succesvol topsportbeleid en de 
inspanningen op dit vlak verder zetten. Ook de economi-
sche relevantie van sport neemt toe. Sport is steeds meer 
een bron van economische activiteit en werkgelegenheid.

Dit hoofdstuk is opgebouwd rond volgende invalshoeken: 
de sportparticipatie, de kwaliteit van het aanbod en de bege-
leiding, het topsportbeleid, het medisch verantwoord spor-
ten of gezond sporten en het economisch belang van sport. 

sportparticipatie

De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen le-
venslang sporten, is een centrale doelstelling. De Vlaamse 
Regering blijft investeren in sportpromotie, de sensibili-
seringscampagne voor senioren en in acties rond fysieke 
fitheid. Bijzondere aandacht gaat naar kansengroepen 
zoals personen met een handicap en mensen in armoede. 
Om de sportparticipatie structureel te verhogen, is het 
van belang voldoende aandacht te hebben voor de kwali-
teit van de sportbeoefening. Achtereenvolgens komen de 
algemene sportparticipatie, het sporten in clubverband, 
de passieve deelname en de jeugdsport aan bod.

algemene sportdeelname 

In 2011 zegt de helft van de Vlamingen aan sport te doen. 
De sportdeelname nam tussen 1999 en 2006 duidelijk 
toe. De stijging situeerde zich vooral bij de vrouwen en de 
recreatieve sportbeoefening buiten verenigingsverband 
(Pauwels en Scheerder, 2007). Deze trend wordt de voor-
bije jaren echter niet doorgetrokken. Sinds 2008 neemt de 
participatie zelfs geleidelijk aan af. De  daling in de sport-
participatie de voorbije jaren was duidelijk sterker bij de 
vrouwen dan bij de mannen, waardoor het verschil tussen 
mannen en vrouwen terug toeneemt. Dit verschil was in 
2006 nochtans nagenoeg verdwenen.

Hoe ouder men wordt, hoe minder men sport. De daling 
naar leeftijd zet zich echter laat in. De participatie ligt het 

hoogst bij de jongste leeftijdsgroep. Daarna daalt de par-
ticipatie wel wat maar blijft ze lange tijd stabiel. Pas bij de 
65- tot 74-jarigen zien we een verdere daling die zich wel 
sterk doorzet bij de 75-plussers. Naar opleidingsniveau 
blijven er duidelijke verschillen. Hoger opgeleiden spor-
ten meer dan lager opgeleiden. Mensen met een functie-
beperking hebben duidelijk een lagere sportdeelname. 

Bovenstaande bevindingen worden deels bevestigd door 
het onderzoek van het steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport. 
Uit hun onderzoek blijkt eerder dat het sportparticipatie-
gedrag van de gemiddelde Vlaming vrij stabiel was tussen 
2003 en 2009 en is er niet meteen sprake van een seden-
taire trend. Wel stellen ook zij vast dat ouderen minder 

3.66 sportbeoefening
Evolutie percentage sportbeoefenaars naar geslacht, 2004 tot 
2011, in %. 

Bron: SCV-survey.

3.67 sportbeoefening naar leeftijd
Percentage sportbeoefenaars naar leeftijd, in 2011, in %. 

Bron: SCV-survey 2011.
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sporten dan jongeren en dat in alle leeftijdscategorieën 
mannen meer sporten dan vrouwen.

Het overgrote deel van de sporters beoefent zijn sport 
regelmatig. Meer dan negen op tien van de mannelijke 
en vrouwelijke sporters zegt wekelijks aan sport te doen. 
Wie sport, doet het dus regelmatig, onafgezien de leeftijd 
of het opleidingsniveau. De 75-plussers die wel sporten, 
doen dit zelfs het meest regelmatig. De activiteitsgraad 
van deze groep nam zelfs toe t.o.v. 2011.

De helft van de sporters beperkt zich tot het beoefenen 
van één sport. Een derde doet twee sporten en ongeveer 
één op zeven doet drie of meer sporten. Hoger opgeleiden 
beoefenen het vaakst meerdere sporten. Naar leeftijd en 
geslacht zijn er slechts beperkte verschillen. Het aandeel 
dat meer dan één sport beoefent neemt toe. 

Wat sportvoorkeur betreft zijn er beperkte verschuivin-
gen tussen 2004 en 2011. Lopen is een paar plaatsen op-
geschoven in de ranglijst. Daarnaast wisselen zwemmen 
en fitness soms van plaats, maar voor de rest ziet de top 7 
er nagenoeg steeds hetzelfde uit. Dansen lijkt min of meer 
een vaste waarde te worden op plaats 8 (uitgezonderd in 
2010). Badminton staat in 2011 voor het eerst sinds 2007 

terug in de top 10. Met volleybal neemt ook terug een 
tweede teamsport, na voetbal, een plaats in. 

1 op de 6 sporters beoefent een sport in competitiever-
band, bijna 4 op de 10 beoefent minstens één sport in een 
sportclub en nog eens 1 op de 7 doet dit in een sociale of 
culturele vereniging. Daarnaast sport ongeveer de helft 
met zijn partner en kinderen, 6 op de 10 met vrienden. 7 
op de 10 doet aan sport op individuele basis. 

sporten in clubverband 

In 2010 zijn 1,4 miljoen leden aangesloten bij een door 
Bloso erkende sportfederatie. Dit is een stabilisatie ten 
opzichte van 2009. De opmerkelijke stijging ten opzichte 
van 2008 is grotendeels te wijten aan het feit dat de Ne-
derlandstalige leden van de voetbalbalbond van dan af 
ook erkend zijn via de Voetbalfederatie Vlaanderen vzw.  
Er is een duidelijke genderkloof voor de aangesloten le-
den. Er zijn veel meer mannen lid dan vrouwen. 

De voetbalbond heeft ook veel jeugdleden, vandaar sinds 
2009 de sterke stijging bij de drie leeftijdscategorieën tot 
18 jaar. T.o.v. 2009 nemen de twee jongste leeftijdscatego-
rieën lichtjes toe, de ledenaantallen bij de 16-18-jarigen 
dalen in 2010 licht. 
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3.68 sportfrequentie
Frequentie van de sportparticipatie bij sporters naar leeftijd en 
opleidingsniveau, in 2011, in %.

Bron: SCV-survey 2011.
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3.69 sportdiversiteit
Aandeel sporters in functie van het aantal beoefende sporten, 
in %. 

Bron: SCV-survey.
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3.70 top 10 sporten 
Rangschikking van de meest beoefende sporten, in % van de bevolking.

Bron: SCV-survey en ISSP 2007.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen

2 wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen 

3 zwemmen zwemmen fitness lopen/joggen lopen/joggen lopen/joggen lopen/joggen lopen/joggen

4 fitness fitness zwemmen fitness fitness zwemmen fitness fitness

5 joggen/lopen joggen/lopen joggen/lopen zwemmen zwemmen fitness zwemmen zwemmen

6 voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal

7 tennis tennis tennis tennis tennis tennis tennis tennis

8 squash squash turnen dansen dansen dansen gevechtsport dansen

9 turnen skieën skieën turnen volleybal turnen skieën badminton

10 badminton dansen dansen badminton turnen squash paardrijden volleybal

inzetten op een warme samenleving
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Enige voorzichtigheid is wel nodig bij de interpretatie van 
de ledenaantallen. Het gaat niet altijd om unieke leden. 
Een deel van de bevolking is immers lid van meer dan één 
vereniging. 

Een beleidsaccent van de voorbije jaren is de activering 
van senioren. De ledenaantallen voor de 55-plussers gaan 
er duidelijk op vooruit tussen 2008 en 2010. Bij de mannen 
kwam de vooruitgang er al tussen 2008 en 2009, de vrou-
wen volgden een jaar later.

De voorbije jaren gaf een vijfde van de bevolking aan 
actief lid te zijn van een sportvereniging. Het percentage 
bestuursleden is vrij stabiel.  Mannen zijn vaker actief lid 
van een sportvereniging dan vrouwen. Deze genderkloof 
is nog steeds vrij uitgesproken. Voor het bestuurslidmaat-

schap is er een heel groot verschil. Vrouwen nemen nau-
welijks een bestuursfunctie op. 

Het actieve lidmaatschap bij hoogopgeleiden ligt ruim 
twee keer zo hoog- als bij laagopgeleiden.  Bij het be-
stuurslidmaatschap is dat bijna vier keer zo hoog.  Slechts 
1 op de 10 personen met een functiebeperking is actief 
lid. Het lidmaatschap ligt ook duidelijk lager bij de oude-
ren. Van de 65- tot 74-jarigen is nog 14% actief lid, bij de 
75-plussers daalt dit tot 6%. Deze twee leeftijdsgroepen 
doen het wel beter dan in 2010. 

De drop-out van leden (leden die hun lidmaatschap niet 
verlengen) bij de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties 
neemt in 2010 verder af. 

passieve deelname

Meer dan 4 op de 10 Vlamingen heeft in 2011 een sporte-
venement bijgewoond. Deze passieve interesse voor sport 
hangt vrij sterk samen met de eigen sportbeoefening. Meer 
dan de helft van de mannen ging naar een sportwedstrijd. 
Bij de vrouwen is dit ongeveer een derde. 55-plussers gaan 
minder naar sportwedstrijden kijken. Naar opleidingsni-
veau zijn de verschillen vrij duidelijk, meer hoogopgeleiden 
wonen  een sportwedstrijd bij dan laagopgeleiden. 

3.72 Jeugdleden erkende sportclubs  
Evolutie van het aantal aangesloten kinderen en jongeren tot 
18 jaar in de sportclubs van de erkende en de gesubsidieerde 
Vlaamse sportfederaties, van 2000 tot 2010.

Bron: Bloso.

3.71 leden erkende sportclubs
Evolutie van het aantal aangesloten leden in de sportclubs 
van de erkende en de gesubsidieerde Vlaamse sportfedera-
ties, naar geslacht, van 2000 tot 2010.

Bron: Bloso.
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3.73 oudere leden
Aantal leden uit de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder (seni-
oren) aangesloten bij een erkende, gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederatie.

Bron: Bloso.

mannen ≥ 55jaar vrouwen ≥ 55 jaar

2008 117.932 82.460

2009 131.842 81.650

2010 128.776 87.650

3.74 actief lidmaatschap 
Evolutie van het actieve lidmaatschap in  een sportvereniging, naar geslacht, van 2001 tot 2011, in %.

Bron: SCV-survey.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

actief lid Man 22,9 23,3 21,0 25,1 23,9 24,7 25,5 22,6 21,2 25,9 22,4

Vrouw 14,9 15,2 14,9 15,5 15,4 19,0 16,1 20,0 12,6 16,8 16,5

Totaal 18,8 19,2 18,0 20,2 19,6 21,8 20,7 21,2 16,8 21,2 19,4

Bestuurslid Man 4,4 4,7 4,3 3,9 5,4 5,2 4,8 4,6 4,8 3,7 4,8

Vrouw 0,1 0,8 1,0 0,8 0,5 0,8 0,1 0,7 0,3 0,6 0,5

Totaal 2,2 2,7 2,7 2,3 2,9 2,9 2,4 2,6 2,5 2,1 2,6
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Jeugdsport

De fysieke fitheid van de jeugd is al geruime tijd een be-
langrijk aandachtspunt voor het beleid. Begin jaren 90 
werd daarom een “barometer van de fysieke fitheid” afge-
nomen bij de schoolgaande jeugd van 6 tot 18 jaar. Tussen 
1993 en 2009 kwamen er verschillende vervolgonderzoe-
ken voor het secundair onderwijs. In 2011 werd er, voor 
het eerst in 20 jaar, een nieuwe barometer uitgevoerd bij 
leerlingen van het basisonderwijs (6 tot 11 jaar). 

De belangrijkste doelstelling van deze nieuwe barometer 
is nagaan of de 6- tot 11-jarigen voldoende bewegen. De 
meest uitgesproken vaststellingen op dit vlak betroffen het 
lichaamsgewicht van de Vlaamse jongens en meisjes. Voor 
alle leeftijdscategorieën is er een stijging van het lichaams-
gewicht bij de mediaanwaarden. Ook voor het hoogste 
percentiel (P90) is er een duidelijke stijging. Dit wil zeggen 
dat de 10% zwaarste jongens en meisjes zwaarder worden 
in 2011 ten opzichte van 1990. Dit wordt bevestigd door de 
resultaten voor de vetpercentages die ook hoger liggen bij 
deze groep. Opvallend is dat de groep met de laagste scores 
(P10) in 2011 minder onderhuids vet heeft dan in 1990. Dus 
de extreme waarden nemen blijkbaar toe.

Wat de motorische tests betreft is er een vooruitgang in de 

snelheid van de bovenste ledematen en van het uithoudings-
vermogen voor zowel jongens als meisjes. Voor meisjes 
gaat de lenigheid ook globaal vooruit. Bij jongens gaat de 
lenigheid er ook op vooruit behalve bij de zwakste groep. 
Voor kracht is er in het algemeen een achteruitgang. Voor 
rompkracht en functionele kracht is dit bij meisjes minder 
duidelijk. Voor de evenwichtstest en de loopsnelheid worden 
er geen verschillen tussen 1990 en 2011 vastgesteld.

Voor de 10- en 11-jarigen werd ook de mate van fysieke 
activiteit en sporten nagegaan. Jongens blijken meer aan 
sport te doen dan meisjes.

Jaarlijks nemen meer dan een miljoen jongeren deel aan 
schoolsportactiviteiten. De tendens van een stijgend aantal 

3.75 Bijwonen sportwedstrijd
Het bijwonen van een sportwedstrijd naar opleidingsniveau, in %.

Bron: SCV-survey 2011.

3.76 Fysieke fitheid
Evolutie van de lichaamsmetingen en motorische tests van de 
Vlaamse jongens en meisjes van 6 tot en met 11 jaar, 2011 
ten opzichte van 1990.

Bron: Bloso /steunpunt CJS.

Jongens p10 p50 p90

Lichaamslengte (dalend) status-quo stijgend

Lichaamsgewicht status-quo stijgend stijgend

Som huidplooien dalend status-quo stijgend

Evenwicht Status quo Status quo Status quo

Snelheid ledematen Stijgend Stijgend Stijgend

Lenigheid Status quo Stijgend Stijgend

Explosieve kracht dalend dalend dalend

Statische kracht dalend dalend dalend

Rompkracht dalend dalend dalend

Functionele kracht (dalend) dalend (dalend)

Loopsnelheid Status quo Status quo Status quo

Uithoudingsvermogen Status quo Stijgend Stijgend

meisjes p10 p50 p90

Lichaamslengte (dalend) status-quo (stijgend)

Lichaamsgewicht status-quo stijgend stijgend

Som huidplooien dalend status-quo stijgend

Evenwicht Status quo Status quo Status quo

Snelheid ledematen Stijgend Stijgend Stijgend

Lenigheid Stijgend Stijgend Stijgend

Explosieve kracht dalend dalend dalend

Statische kracht dalend dalend dalend

Rompkracht Status quo Status quo Status quo

Functionele kracht Status quo Status quo Status quo

Loopsnelheid Status quo Status quo Status quo

Uithoudingsvermogen Status quo Stijgend Stijgend

3.77 schoolsportactiviteiten 
Evolutie van deelnemende scholen aan schoolsportactiviteiten, van 2000-2001 tot 2010-2011.

Bron: Bloso.

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Basisonderwijs 2.156 2.238 2.227 2.219 2.245 2.297 2.290 2300 2.325 2.342 2.431

BLO 170 172 162 161 179 172 184 183 185 198 210

Secundair 662 637 653 646 669 657 658 694 694 712 803

BUSO 103 96 95 91 92 89 96 105 106 107 122

Aantal scholen 3.091 3.143 3.137 3.117 3.185 3.215 3.228 3.282 3.310 3.359 3.566
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deelnemende scholen maar een dalend aantal deelnemers 
zet zich in het schooljaar 2010-2011 wel verder door.

Voor de schoolsportevenementen wordt nog wel een 
verdere stijging van het totaal aantal deelnemers vastge-
steld. Met een totaal van 217.122 deelnemers werd een 
nieuw participatierecord gevestigd voor de ‘Vlaamse 
Veldloopweek voor scholen’. Ook het aantal deelnemers 
aan de “Sportprikkels” steeg duidelijk. Het aantal deelne-
mers aan de Avonturentrophy’s voor scholen bleef stabiel 
en het aantal deelnemers aan de Gordel voor Scholen 
daalde.

Kwaliteitsvol aanbod en
begeleiding

Om de participatie structureel te verhogen, wil het be-
leid inwerken op alle facetten die de kwaliteit van het 
sportaanbod bepalen: de sportclubs, de infrastructuur, de 
begeleiding, het materiaal en de organisatie. Bij de rea-
lisatie van deze kwaliteitsverhoging worden alle actoren 
betrokken: de gemeentelijke en provinciale sportdiensten, 
de plaatselijke sportclubs, de sportfederaties, de Stichting 
Vlaamse Schoolsport (SVS) en Bloso. Door de kwaliteit 
van het sportaanbod te verhogen wil men de concurrentie  
met andere vrijetijdsbestedingen aangaan. 

sportclubs

Voor de kwaliteitsverhoging van het aanbod worden 
hoge verwachtingen gesteld in de sportclubs. Sportclubs 
vervullen nog steeds een prominente positie in de sport. 
Ze hebben echter niet langer een monopolie en moeten 
opereren naast tal van commerciële sportaanbieders en 
initiatieven van de overheid. 

Momenteel telt de Sportdatabank Vlaanderen (Bloso, 
2011) gegevens van 16.658 sportclubs die aangesloten zijn 
bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Tussen 2000 en 2009 zien we voor de sportclubs aange-
sloten bij een erkende federatie vooral voor de fietssport 
en de fitness een sterke groei van het aantal clubs. Ook de 
sportclubs die zich op bepaalde doelgroepen richten zoals 
de senioren en personen met een handicap kennen een 
duidelijke stijging.

Uit het nieuwe cijferboek Lokaal Sportbeleid blijkt dat er 
in de gemeenten 16.548 sportverenigingen zijn, die door 
het gemeentebestuur erkend of gesubsidieerd worden of 
waarvan de erkenningsaanvraag negatief was. 65% van 
deze sportverenigingen werd gesubsidieerd (en erkend), 
28% was enkel erkend en bij 7% was de erkenningsaan-
vraag negatief. Aangezien niet van elke gemeente gege-
vens over het aantal
sportverenigingen bekomen werden, kan verondersteld 
worden dat het totaal van 16.548 sportverenigingen eer-
der een onderschatting is. Een geëxtrapoleerd totaal voor 
Vlaanderen zou op 18.408 sportverenigingen komen.  Ge-
middeld zijn er 60 sportverenigingen per gemeente. Per 

3.78 schoolsportevenementen 
Evolutie van het aantal deelnemers aan grote schoolsportevenementen, van 2000 tot 2011.

Bron: Bloso. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vlaamse Veldloopweek 136.783 147.861 150.109 161.398 163.001 181.335 188.886 177.487 203.304 210.883 217.122

Gordel voor Scholen 29.952 33.686 30.156 31.944 32.612 32.252 29.703 25.588 25.588 26.073 25.108

Avonturentrophy voor scholen 1.248 1.134 1.254 1.320 1.434 1.290 1.068 1.064 1.116 1.026 1.014

100 sportkriebels / sportprikkels 4.846 4.645 3.560 3.964 4.611 4.458 4.480 4.435 5.216 5.516 6.657

3.79 sportclubs
Aantal sportclubs naar sporttak (20 grootste sporttakken en de 
sportclubs van de omnisportfederaties, inclusief KBVB,KBWB, 
KBBB) in Vlaanderen voor de periode 2000 tot 2009.

Bron: Scheerder, 2011.

aantal 
clubs
2000

aantal 
clubs
2009

groei 
2000-2009

gemiddelde 
jaarlijkse 

groei

Voetbal 3.028 3.320 +9,6 +1,0

Sportief fietsen 524 1.907 +263,9 +15,4

Paardensport 642 873 +36,0 +3,5

Vechtsport
(zonder judo)

574 661 +15,2 +1,6

Fitness 105 550 +423,8 +20,2

Tennis 508 487 -4,1 -0,5

Sportief wandelen 411 398 -3,2 -0,4

Gymnastiek 388 325 -16,2 -2,0

Volleybal 415 325 -21,7 -2,7

Dans 344 306 -11,0 -1,3

Basketbal 348 291 -16,4 -2,0

Judo 267 231 -13,5 -1,6

Badminton 191 208 +8,9 +1,0

Schietsport 306 200 -34,6 -4,6

Tafeltennis 208 183 -12,0 -1,4

Watersport 242 181 -25,2 -3,2

Diepzeeduiken 134 164 +22,4 +2,3

Zwemmen 121 131 +8,3 +0,9

Atletiek 96 89 -7,3 -0,8

Squash 81 65 -19,8 -2,4

Bergsport 78 58 -25,6 -3,2

Omnisport

Seniorensport 922 1122 +21,7 +2,2

Bedrijfsport 591 706 +19,5 +2,0

Gehandicaptensport 138 185 +34,1 +3,3

Studentensport 27 21 -22,2 -2,8
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1.000 inwoners zijn er bijna 3 sportclubs in Vlaanderen. 
In de steden ligt het aantal sportverenigingen per 1000 
inwoners duidelijk lager dan in de meeste plattelandsge-
meenten. 

sportinfrastructuur

Van de sportclubs wordt verwacht dat ze een kwaliteits-
volle en goede infrastructuur ter beschikking hebben. 
Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de lokale 
besturen, de provincies en wat de topsportinfrastructuur 
betreft voor de Vlaamse overheid.

De inventaris van Bloso geeft een totaalbeeld van de 
voornaamste sportaccommodaties die aanwezig zijn in 
Vlaanderen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 19.000 
sportaccommodaties. 
De sporthallen en de openluchtsportvelden stegen de 
voorbije jaren in aantal. De omgekeerde beweging geldt 
voor de zwembaden en sportlokalen die hun aantal zagen 
verminderen.

Kwalitatieve begeleiding

Om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren, dringt zich 
een verdere professionalisering en een verhoging van de 
gekwalificeerde begeleiders op. De Vlaamse Trainers-
school (VTS) is hierbij een belangrijke actor. De VTS is 
een samenwerkingsverband tussen het Bloso, de univer-
siteiten en hogescholen met een opleiding lichamelijke 
opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties. 

De Vlaamse Trainersschool (VTS) richt zich in de eerste 
plaats tot de vele vrijwilligers die in de sportclubs actief 
zijn. De sportclubs moeten over goed gevormde lesge-
vers, trainers en begeleiders beschikken. Zo zal de dienst-
verlening aan zowel de competitief als aan de recreatief 
gerichte sporters verbeteren en zal ook de kwaliteit van 
de sportbeoefening erop vooruit gaan.

Het totaal aantal door de Vlaamse Trainersschool (VTS) 
georganiseerde cursussen en modules (opleidingsonder-
delen) steeg de voorbije jaren. Vanaf 2010 zijn alle oplei-

3.81 voornaamste sportaccommodaties
De voornaamste sportaccommodaties op basis van de inventaris van Bloso, naar soort, situatie, in 2005 en in 2011.

Bron: Bloso.

2011 2005

sporthal sportlokaal overdekt 
zwembad

openlucht 
zwembad

openlucht
sportveld

sporthal sportlokaal overdekt 
zwembad

openlucht 
zwembad

openlucht
sportveld

Antwerpen 349 1.412 70 17 3.833 309 1.433 79 22 3.656

Limburg 248 565 41 18 2.207 228 642 44 21 2.183

Oost-Vlaanderen 281 1.000 39 12 2.659 256 1.076 44 14 2.008

Vlaams-Brabant 211 612 38 5 1.527 205 556 41 13 1.466

West-Vlaanderen 253 911 59 18 1.931 249 922 67 26 1.891

Totaal 1342 4500 247 70 12157 1.247 4.629 275 96 11.204

3.80 sportclubindex
Sportverenigingsindex: aantal sportverenigingen per 1.000 inwoners, in 2010.

Bron: Cijferboek Lokaal Sportbeleid 2011-2013.

8,56 - 14,06 (4) 5,65 - 8,55 (23) 3,81 - 5,64 (70) 2,44 - 3,80 (87) 0,20 - 2,43 (92) Onbekend (32)
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dingen modulair georganiseerd. Dit bracht een sterke 
stijging van het aantal inschrijvingen met zich mee. Het 
aantal deelnemers aan bijscholingen lag in 2011 duidelijk 
lager dan 2010. Dit komt doordat er in 2011 geen “Dag 
van de Trainer” was. De deelnames hieraan worden im-

mers meegeteld bij de bijscholingen. Het aantal uitge-
reikte diploma’s zit de voorbije jaren in stijgende lijn, 
deels te verklaren  door het nieuwe attest voor het niveau 
aspirant-initiator.

Het totaal aantal geregistreerde trainers is in 2010 gesta-
biliseerd.  Dankzij de inspanningen op vlak van bijscho-
ling en opleiding daalt het aandeel van lesgevers zonder 
sporttechnische kwalificatie en stijgt het aandeel van les-
gevers binnen de lagere kwalificatiecategorieën (Initiator, 
VTS-trainer B). Het aandeel van de hogere kwalificatieca-
tegorieën (VTS-trainer A, VTS-toptrainer, licentiaat L.O.) 
daalt lichtjes.

Globaal zijn twee derde van de geregistreerde medewer-
kers van de sportfederaties sporttechnisch gekwalifi-
ceerd. Bij de vrijwilligers is meer dan de helft sporttech-
nisch geschoold.  Bij de betaalde medewerkers ligt dat 
aandeel hoger. De gekwalificeerde vrijwilligers situeren 
zich wel vooral in de laagste sportdiploma-categorieën, 
maar dit geldt ook grotendeels voor de betaalde mede-
werkers.  

Kwalitatieve begeleiding is verzekerd in de sportkampen 
en sportklassen van Bloso en de sportkampen van de 
sportfederaties.

3.83 Kerncijfers vlaamse trainersschool
Evolutie van enkele kerncijfers Vlaamse Trainersschool, van 2000 tot 2011.

(*) Op 01/02/2011 werden extra 3.141 gediplomeerden van de KBVB geassimileerd met de VTS-kwalificatie Trainer A Voetbal
(**) Op 01/02/2011 werden extra 2.903 gediplomeerden van de KBVB geassimileerd met de VTS-kwalificatie Trainer B Voetbal
(***) Op 01/02/2011 werden extra 2.321 gediplomeerden van de KBVB geassimileerd met de VTS-kwalificatie Instructeur B Voetbal
(****) Op 01/02/2011 werden extra 2.261 gediplomeerden van de KBVB geassimileerd met de VTS-kwalificatie Initiator Voetbal en 1.250 Masters LO generiek 
geassimileerd met 8 Initiator-opleidingen
(*****) Gestart einde 2009; is geen diploma maar attest
Bron: Bloso. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sporttakgerichte opleidingen
niveau Trainer A (*)
niveau Trainer B (**)
niveau Instructeur B (***)
niveau Initiator (****) 
niveau Aspirant-Initiator (*****)

2.701
141
331
360

1.869

3.318
104
306
157

2.751

2.125
112
281
194

1.538

2.160
164
243
53

1.700

2.728
113
350
309

1.956

2.392
96

257
221

1.818

3.132
820
340
158

1.814

3.563
144
328
308

2.783

4.190
171
380
827

2.812

5.018
183
505
375

2.661
1.294

5.529
178
175
982

2.815
1.379

Beroepsgerichte opleidingen 967 1.154 1.191 1.355 1.332 1.456 1.208 1.151 1.116 1.264 1.158

Begeleidingsgerichte opleidingen 30 35 32 104 75 93 75 75 141 67 113

Algemeen totaal 3.698 4.507 3.348 3.619 4.135 3.941 4.415 4.789 5.447 6.349 6.800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Categorie 0 46,8 49,8 46,4 53,5 46,6 44,1 48,0 47,9 47,8 52,5 48,7

Categorie I 29,5 26,2 30,7 26,6 29,9 29,9 29,1 29,8 30,0 26,2 28,8

Categorie II 16,6 16,0 15,6 13,2 15,7 18,2 14,5 14,6 14,3 14,0 15,6

Categorie III 6,0 7,2 6,7 5,5 6,9 7,0 6,9 6,3 6,5 5,3 5,1

Categorie IV 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 1,0 0,8 0,8 1,6 1,3

Categorie V 0,6 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4

Totaal 20.471 21.045 28.901 32.652 38.151 41.856 40.237 40.852 42.845 59.980 59.499

3.84 professionalisering sportclubs 
Evolutie van de professionalisering in de sportclubs, van 2000 tot 2010, totaal aantal en procentuele verdeling. 

Van categorie 0 (geen opleiding) tot categorie V (licentiaat L.O.).
Bron: Bloso.
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3.82 Cursisten vlaamse trainersschool
Evolutie aantal deelnemers aan cursussen en bijscholingen geor-
ganiseerd door de Vlaamse Trainersschool, van 1996 tot 2011.

Bron: Bloso.
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sportkampen en klassen

De Bloso-sportkampen worden georganiseerd tijdens 
de schoolvakanties. De voorbije jaren is er een daling van 
het aantal deelnemers. De bezettingsgraad van de Bloso-
sportkampen steeg naar nagenoeg 96% in 2011. Het aan-
tal Bloso-sportkampen en het aantal deelnemers ligt wel 
nog steeds hoger dan in 2000. Bij de sportkampen van 
gesubsidieerde sportfederaties is er de voorbije jaren 
een constante terugval van zowel het aantal sportkampen 
als het aantal deelnemers. Ook in vergelijking met 2000 
liggen beide aantallen duidelijk veel lager. 

Het Bloso organiseert ook sportklassen. De klas verhuist 
dan van maandag tot vrijdag naar de internaatafdeling 
van een Bloso-centrum en krijgt naast de gewone vakken 
van de eigen leraar  minstens twee uur sport per dag van 
Bloso-lesgevers. De laatste schooljaren situeert het aantal 
deelnemers zich rond de 17.500 en het aantal klassen rond 
385. 

lokaal sportbeleid

De sportbeleidsplannen zijn een  belangrijk instrument 
voor de Vlaamse gemeenten om een integraal en kwali-
teitsvol sportbeleid te voeren.  Op dit ogenblik heeft 92% 
van alle Vlaamse gemeenten een lokaal sportbeleidsplan, 
4% heeft een verenigingssportbeleidsplan en slechts 4% 
heeft geen sportbeleidsplan. Daarnaast beschikken ook de 
provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie over 
een sportbeleidsplan. 

Veel gemeenten hebben een sportpromotioneel aanbod 
met onder andere sportkampen, lessenreeksen en groot-
schalige activiteiten. Het organiseren van sportkampen en
lessenreeksen is duidelijk ingeburgerd bij de sportdien-
sten. 89% van de sportdiensten organiseert ze. Ten op-
zichte van 2007 is dat een stijging. Toen organiseerde 85% 
van de sportdiensten sportkampen en 81% lessenreeksen. 
Ook de grootschalige sportpromotionele activiteiten stij-
gen van 74% in 2007 naar 81% in 2010. Sportkampen en 
lessenreeksen worden hoofdzakelijk autonoom door de 
sportdiensten georganiseerd. Als men voor deze activi-
teiten een samenwerking aangaat is dat meestal met de 
sportclubs. Het aandeel sportdiensten dat voor sportkam-
pen met het OCMW of scholen samenwerkt, is opvallend 
laag. Voor lessenreeksen is er iets vaker een samenwer-
king met scholen of het OCMW. Bij de organisatie van 
grootschalige sportpromotionele activiteiten worden 
duidelijk het vaakst partners betrokken. 

3.85 professionalisering sportfederaties 
Verdeling van de medewerkers (administratieve, bestuurlijke 
en sporttechnische) bij de erkende en gesubsidieerde sportfe-
deraties, naar categorie van sportdiploma, in 2010, in %.

*Van categorie 0 (geen opleiding) tot categorie V(licentiaat L.O.).
Bron: Bloso. 
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3.86 sportkampen 
Evolutie van het aantal ingerichte sportkampen en deelnemers aan sportkampen van Bloso en de gesubsidieerde sportfedera-
ties, van 2000 tot 2011.

Bron: Bloso.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

aantal ingerichte sportkampen

Bloso
Gesubsidieerde sportfederaties

710
610

747
551

761
549

865
444

792
552

816
526

859
437

872
450

924
451

908
408

864
386

856
361

aantal deelnemers

Bloso
Gesubsidieerde sportfederaties

8.553
13.320

8.115
13.109

8.500
12.957

9.476
11.164

9.500
10.250

9.470
10.657

9.716
11.075

10.201
11.156

10.172
11.257

9.786
11.009

9.365
10.299

9.074
10.373

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Aantal sportklassen 302 310 334 351 370 373 377 375 389 396 387

Aantal deelnemers 15.312 15.776 17.026 17.156 17.847 17.190 17.325 17.429 18.065 17.839 17.543

3.87 sportklassen 
Evolutie van het aantal sportklassen en het aantal deelnemers, van 2000-2001 tot 2010-2011.

Bron: Bloso.
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Heel wat van de activiteiten van de sportdiensten zijn ge-
richt op doelgroepen. Vooral activiteiten voor specifieke 
leeftijdsgroepen doen het goed. Voor een aantal andere 
doelgroepen liggen de percentages aanzienlijk lager. 
Slechts 4 op 10 van de sportdiensten heeft een specifiek 
aanbod voor personen met een handicap, een vijfde voor 
personen in armoede en 1 op 8 voor personen met een 
etnisch-cultureel diverse achtergrond. Het niet organise-
ren van specifieke activiteiten betekent echter niet nood-
zakelijk dat een gemeente geen beleidsaandacht voor een 
bepaalde doelgroep heeft. Een gemeente kan er immers 
ook voor kiezen om niet doelgroepspecifieke activiteiten 
toegankelijker te maken voor bepaalde doelgroepen in 
plaats van hier aparte activiteiten voor te organiseren. 
78% van de sportdiensten gaf aan in 2010 initiatieven te 
hebben genomen rond het toegankelijk maken van het 
sportaanbod. In 2007 was dat 56%. Ook voor de doel-
groepspecifieke activiteiten is er een duidelijke stijging 
ten opzichte van 2007.

Bijna alle gemeenten (99%) hebben een autonome advies-
raad voor sport. 42% van de sportraden slagen er niet in 
het quotum van een derde van het andere geslacht in de 
algemene vergadering, in dit geval vrouwen, te bereiken. 
Meer dan 90% van de sportraden heeft bovendien een 
man als voorzitter. Daarnaast zetelen in slechts 14%van 
de algemene vergaderingen van de Vlaamse sportraden 
personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. 
Een sportraad gaf in 2010 gemiddeld 7 adviezen. De helft 
van alle adviezen had betrekking op de inhoudelijke uit-
werking van het sportbeleid. Een kwart handelde over 
het sportbeleidsplan. Ongeveer de helft van de adviezen 
gebeurde pro-actief.

topsport

De Vlaamse Regering wil het topsportbeleid dat in de 
vorige legislatuur opgestart werd continueren en waar 
nodig krachtdadig heroriënteren. Een integraal topsport-
beleid moet maximale ontplooiingskansen geven aan ta-
lentvolle sporters om topprestaties te leveren op internati-
onaal niveau. Een succesvol topsportbeleid veronderstelt 
onder meer het tijdig detecteren van talent en vervolgens 
een goede begeleiding. 

topsportscholen

Vlaanderen telt 6 topsportscholen met de specifieke 
studierichting Topsport , zowel op ASO-, TSO- als BSO-
niveau. In deze studierichting krijgen de leerlingen bin-
nen het uurrooster wekelijks 4, 6 of 10 uur training in hun 
sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast aan 
hun sport. Het aantal leerlingen nam sinds 2002 toe. In het 
schooljaar 2011-2012 daalt het aantal leerlingen wel ten 
opzichte van 2010-2011. De sportieve opleiding en begelei-
ding gebeurt door trainers aangesteld door de sportfede-
raties, die een bijzonder convenant met de topsportschool 
en de Vlaamse minister van Onderwijs ondertekend heb-
ben. In het schooljaar 2011-2012 participeren 17 sportfe-
deraties in de verschillende topsportscholen, waarvoor ze 
inmiddels allemaal topsportsubsidies ontvangen.

Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven 
dienen de leerlingen over een topsportstatuut te beschik-
ken dat wordt uitgereikt door de selectiecommissie van het 
topsportconvenant en dit op basis van strenge selectiecri-
teria. De verhouding tussen het aantal leerlingen in een 

3.88 sportpromotioneel aanbod
Organisatievorm van sportkampen, lessenreeksen en groot-
schalige sportpromotionele evenementen, in %, in 2010.

Bron: cijferboek Lokaal Sportbeleid 2011-2013.

3.89 doelgroepspecifieke activiteiten
Specifieke doelgroepen waarvoor de sportdienst activiteiten 
organiseert, 2010 ten opzichte van 2007, in%.

Bron: cijferboek Lokaal Sportbeleid 2011-2013.
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topsportschool en het aantal uitgereikte topsportstatuten 
was in 2008 geëvolueerd tot een percentage boven 90%. De 
voorbije jaren daalt dit percentage echter en in 2011 is dit 
nog 75%. De topsportscholen zijn dan ook een belangrijk 
instrument in het topsportbeleid maar zeker niet het enige. 
Via bijvoorbeeld de pool van de jeugdtrainers zijn ook 
alternatieve trajecten naast de topsportscholen mogelijk.

topsporters

De Stuurgroep Topsport heeft in 2004 vastgesteld dat er 
in een groot aantal sporttakken in Vlaanderen te weinig 
expertise en competentie van toptrainers aanwezig is 
en/of ingeschakeld wordt. Vanuit de afdeling Topsport 
van Bloso worden daarom  toptrainers en jeugdtrainers 

ad hoc gefinancierd om  beloftevolle jongeren en elite-
sporters optimaal te omkaderen en voor te bereiden op 
topsportprestaties. Daarnaast zijn er ook nog de trainers 
verbonden aan de topsportscholen en de trainers in het 
Be Gold-project. Het in 2004 opgerichte Be Gold-project 
biedt ondersteuning over de gemeenschappen heen. Ta-
lentvolle jonge sporters worden erin voorbereid op de 
Olympische Spelen op middellange en lange termijn. Het 
gaat in dit project dus uitsluitend over Olympische en 
Paralympische disciplines. 
In totaal zijn er in 2011 zo’n 209 ondersteunde topsport-
trainers, goed voor 93,1 VTE. Vlaamse toptrainers com-
bineren hun trainersloopbaan regelmatig met een half- of 
voltijdse baan, omwille van werkzekerheid, sociaal statuut 
en loon. In totaal worden door deze trainers meer dan 
2.000 topsporters of topsporttalenten begeleid.

02-'03 03-'04 04-'05 05-'06 06-'07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

Aantal participerende sportfederaties in topsportscholen 16 17 17 16 16 17 17 17 17 17

Sportfederatie

Voor topsport erkend en gesubsidieerd
Niet voor topsport erkend en gesubsidieerd

13
3

14
3

14
3

13
3

13
3

14
3

15
2

16
1

17
0

17
0

Leerlingen in Topsportschool 454 449 426 507 513 561 723 687 725 688

Man
Vrouw

324
130

318
131

314
112

341
166

355
158

398
163

512
211

508
179

530
195

493
195

Uitgereikte topsportstatuten 568 570 514 578 568 622 779 759 874 929

Man
Vrouw

383
185

380
190

357
157

378
200

389
179

434
188

534
245

547
212

625
249

618
311

3.90 topsportscholen
Evolutie van de kerncijfers topsportscholen, van schooljaar 2002-2003 tot 2011-2012.

Bron: Bloso.
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Elitesporters (topsportstudentenproject)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3.92 ondersteuning topsporters (Bloso) 
Evolutie van het aantal atleten opgenomen in het Tewerkstel-
lingsproject en Topsportstudentenproject van Bloso, van 2003 
tot 2011.

Bron: Bloso.

3.91 trainers en topsporters
Aantal gesubsidieerde trainers, aantal gesubsidieerde VTE 
(linkeras) en aantal geregistreerde topsporters (rechteras), in 
2011.

* Uitsluitend op basis van werkingsmiddelen Bloso
** Ondersteuning over gemeenschappen heen
Bron: Bloso.

Aantal gesubsidieerde trainers
Aantal gesubsidieerde VTE
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Om de doorstroming vanuit het secundair naar het ho-
ger onderwijs mogelijk te maken, werd in 2003 het Bloso 
Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs opgestart 
voor de categorie Elitesporters en een jaar later voor de 
categorie Beloftevolle Jongeren. Dit met als doel de com-
binatie van topsport en studies in het hoger onderwijs te 
optimaliseren. 

Eenmaal de studies achter de rug, blijkt vaak dat topsport 
zich maar moeilijk laat combineren met werk. Daarom 
werd het Bloso Tewerkstellingsproject Topsport in 
1995 in het leven geroepen, waarbij topsporters zich aan 
hun discipline kunnen wijden zonder financiële beslom-
meringen. Sinds 2007 begeleidt het project “carrièrebe-
geleiding” beloftevolle jongeren en elitesporters voor de 
combinatie topsport en studie, topsport en werk en de 
nacarrière. De Vlaamse topsporter kan beroep doen op 
een variëteit aan ondersteuningsmogelijkheden en bij 
specifieke noden werden projecten opgestart. Vlaamse 
atleten krijgen dan niet alleen een tewerkstellingscontract 

maar worden ook begeleid om tijdens en na hun sportcar-
rière optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

De voorbije jaren zit het aantal door Bloso ondersteunde 
sporters in stijgende lijn. Naast Bloso zijn er ook diverse 
andere actoren zoals het departement CJSM en defensie 
die topsporters ondersteunen. Het aantal ondersteunde 
sporters via deze contracten ligt de voorbije jaren duide-
lijk lager. 

medailles

Medailles op grote internationale wedstrijden vormen 
een graadmeter voor het succes van het topsportbeleid. 
De voorbije jaren lijkt er een positieve evolutie te zijn in 
de topsportprestaties op EK’s en WK’s. Deze graadmeter 
blijft natuurlijk beperkt tot sporten waarvoor in die jaren 
Wereld- of Europese kampioenschappen werden geor-
ganiseerd. Daarnaast lijken de prestaties van de jeugdige 
Vlaamse topsporters eveneens te wijzen op een evolutie in 
positieve zin. In diverse sporttakken worden goede pres-
taties neergezet.

medailles op eK's

goud zilver Brons Finaleplaats

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

11
6
7
4

12
7

10

6
11
6
3
7
6
0

5
14
3
0

10
6
8

8
9

21
21
12
25
31

medailles op wK's

goud zilver Brons Finaleplaats

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

10
5
6
2
4
4
7

9
8
5
1
7
7
8

9
7
2
3
7

12
5

7
12
5
6
3

23
19

3.94 medailles en finaleplaatsen
Aantal behaalde medailles en finaleplaatsen behaald binnen 
26 topsportfederaties voor senioren, van 2005 tot 2011. 
Finaleplaats = top 8 plaats.

Bron: Bloso.

3.93 tewerkstellingscontracten 
Evolutie van de tewerkstellingscontracten door andere actoren dan Bloso, 2003 tot 2011.

Bron: departement CJSM.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 22 22 23 23 23 23 22 20 21

Wielerclub Eddy Merckxvrienden 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ladies Sprint 12 12,5 12,5 13 13 9 7 8 12

Wielerpromotie Cycli Prom (Jong Vlaanderen) 1 5 6 7 7 8  6 2 2

Beloftevolle renners 5 7 4

Atletiek Vlaanderen 13,5 15 15 12 12,5 19 16 7 6

Basket 5 5 5 5 3 3 3  0 0

Departement CJSM (beach, eventing, jumping,….) 10 12 8 0 0

Administratieve ondersteuning  1 1  1  1

Totaal 61,5 67,5 69,5 68 76,5 70 53 53 54
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gezond sporten

Het uitgangspunt van het sportbeleid is om zo veel mo-
gelijk mensen levenslang en duurzaam te laten sporten. 
Een kwaliteitsvolle sportmedische keuring en begeleiding, 
letselpreventie en een transparant dopingbeleid zijn hier-
bij belangrijke factoren. 
In 2011 zijn er bijkomend twee sportmedische keurings-
centra erkend, wat het totaal op 9 erkende keuringscentra 
brengt. 4.650 sporters lieten zich sportmedisch keuren 
of begeleiden in één van deze keuringscentra. Het gaat 
zowel om topsporters, getalenteerde sporters, competi-
tieve, recreatieve sporters als beginnende sporters. Voor 
de sportmedische keuring en begeleiding van de getalen-
teerde sporters worden de keuringscentra gesubsidieerd. 
Bijna de helft van de getalenteerde sporters (793 van de 
1.862) maakt hiervan gebruik. Naast de erkende centra 
zijn er nog 200 erkende keuringsartsen actief. 

In 2011 voerde de Vlaamse Gemeenschap 2.401 doping-
controles uit, waarvan 1.431 binnen wedstrijdverband, 
864 buiten wedstrijdverband en 106 in fitnesscentra. De 
voorbije jaren is er een duidelijke toename van het aantal 
controles buiten wedstrijdverband. Het aandeel sporters 
dat positief test, daalt in 2011 tot slechts 3%. Voor de con-
troles binnen wedstrijdverband daalde het percentage 
van 4,8% naar 3%. Buiten wedstrijdverband werd in 2011 
niemand betrapt. In de fitnesscentra blijft het percentage 
overtredingen, met 19,8 % van het totaal aantal gecontro-
leerden, verontrustend hoog.  

Het hoogste aantal overtredingen binnen wedstrijdver-
band betreft middelen die spierversterkend werken en het 
recuperatievermogen bevorderen (anabolica en testoste-
ron). Vier op tien overtredingen vallen onder deze cate-
gorie. Bijna een kwart van de overtredingen in 2011 slaat 
op het gebruik van stimulantia (verleggen maximale pijn-
grens) en  ongeveer een tiende van de overtredingen op 

het gebruik van cannabis. Het aantal weigeraars neemt 
duidelijk toe en vormt met meer dan 20% van de overtre-
dingen een ruime groep.
Binnen de meest gecontroleerde sporten in Vlaanderen 
hebben bodybuilding, kickboksen, boksen en powerlifting 
een bovengemiddelde overtredingsratio.

Bij een verantwoorde sportbeoefening gaat ook de nodi-
ge aandacht naar preventie van blessures. Door het brede 
publiek te sensibiliseren omtrent letselpreventie neemt het 
aantal en de ernst van sportletsels af. De website www.
gezondsporten.be past binnen deze sensibiliseringsacties. 
In 2011 had de website 318.120 unieke bezoekers, een 
duidelijke toename ten opzichte van 2010.

3.95 dopingovertreders 
Evolutie van het aandeel dopingovertreders ten opzichte van 
het totaal aantal controles, van 1993 tot 2011.

Bron: Team Medisch Verantwoord Sporten.
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3.96 dopinggebruik
Aantal geteste personen en aandeel positief bevonden bij de  meest gecontroleerde sporttakken, 2008-2011.

Bron: Team Medisch Verantwoord Sporten.

Controles positief % positief

in wedstrijd verband Buiten wedstrijdverband

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Bodybuilding 29 63 38 33 1 6 0 0 23 39 16 10 76,7 56,5 42,1 30,3

Kickboksen 76 78 48 60 0 0 0 0 15 10 6 4 19,7 12,8 12,5 6,7

Atletiek 210 164 138 142 80 64 81 102 2 0 3 2 0,7 0,0 1,4 0,8

Wielrennen 602 449 488 448 198 228 324 434 50 16 24 9 6,3 2,4 3,0 1,0

Basketbal 78 60 36 46 44 24 42 30 1 0 1 0 0,8 0,0 1,3 0,0

Boksen 92 47 77 66 10 3 0 1 6 1 7 7 5,9 2,0 9,1 10,4

Tennis 48 44 66 18 1 14 17 12 2 0 0 0 4,1 0,0 0,0 0,0

Powerlifting 60 66 24 24 4 0 0 0 10 3 0 1 15,6 4,5 0,0 4,2

Triatlon 40 48 36 36 25 33 32 37 1 1 0 0 1,5 1,2 0,0 0,0

Zwemmen 15 24 42 30 17 14 22 33 1 0 0 0 3,1 0,0 0,0 0,0

Volleybal 51 12 44 42 58 42 66 54 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Voetbal 162 174 102 192 153 80 97 77 0 1 3 1 0,0 0,4 1,5 0,4

Judo 19 18 30 54 11 8 12 14 1 1 3 0 3,3 3,8 7,1 0,0
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economische aspecten

Naast een zinvolle vrijetijdsbesteding is sport steeds meer 
een bron van economische activiteit en werkgelegenheid. 
De economische relevantie van sport is groot en neemt 
nog toe.

In ongeveer 2.000 RSZ-plichtige vestigingen worden ruim 
14.000 mensen tewerkgesteld. Deze aantallen zijn de voor-
bije jaren vrij stabiel.

Ongeveer 2 op de 3 vestigingen leveren kernproducten 
(fitnesscentra, exploitatie sportaccommodaties). Het 
overige derde van de vestigingen betreft toegeleverde 
producten (vervaardiging sportartikelen).  Het aantal 
personen tewerkgesteld in de sector van de toegeleverde 

producten neemt  licht toe, terwijl de tewerkstelling in de 
sector van de kernproducten licht daalt. 

De jaarrekeningen van bedrijven laten toe om een aantal 
kerncijfers van bedrijven in de sportsector te schetsen. 
Er kan wel enkel een uitspraak gedaan worden over jaar-
rekeningplichtige bedrijven. De kleinere zelfstandige en 
eenpersoonsbedrijven komen er niet in voor, evenmin als 
de VZW’s of de overheidsinstellingen.

De toegevoegde waarde is de afgelopen jaren duidelijk 
toegenomen. De schuldgraad is stabiel op een aanvaard-
baar niveau. De rendabiliteit op het eigen vermogen ligt 
de voorbije jaren wel op een laag niveau en is zelf negatief 
voor de sector van de kernproducten.

3.97 vestigingen sportsector
Aantal vestigingen in de sportsector, op 31 december van het jaar, 2004-2010.

Bron: RSZ.

3.98 tewerkstelling
Tewerkstelling in de sportsector, op 31 december van het jaar, 2004-2010.

Bron: RSZ.

2005 2008 2009 2010 2011

Toegeleverde producten 671 672 658 625 638

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
Vervaardiging van sportartikelen
Reparatie en onderhoud van schepen
Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

33
6

78
222
316
16

30
6

73
221
325
17

28
6

70
218
318
18

26
4

63
204
311
17

25
4

64
202
325

18

Kernproducten 1.383 1.305 1.244 1.466 1.425

Sport- en recreatieonderwijs
Exploitatie van sportaccommodaties
Activiteiten van voetbalclubs
Fitnesscentra
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

24
736
288
217
73
45

24
742
151
253
96
39

23
687
129
273
103
29

22
877
153
277
107
30

22
852
137
274
108

32

totaal sport 2.054 1.977 1.902 2.091 2.063

alle sectoren 151.660 156.696 157.628 159.653 159.612

Groei sport (index) 100,0 96,3 92,6 101,8 100,4

Groei alle sectoren (index) 100,0 103,3 103,9 105,3 105,2

2005 2008 2009 2010 2011

Toegeleverde producten 4.228 4.576 4.610 4.660 4.632

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
Vervaardiging van sportartikelen
Reparatie en onderhoud van schepen
Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

315
60

1.184
1.194
1.398

77

309
52

990
1.031
2.091

103

259
46

999
1.023
2.174

109

247
35

968
1.051
2.244

115

232
33

854
919

2.477
117

Kernproducten 10.604 10.181 10.252 10.057 10.013

Sport- en recreatieonderwijs
Exploitatie van sportaccommodaties
Activiteiten van voetbalclubs
Fitnesscentra
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

153
6.741
2.385

983
241
101

131
6.751
1.556
1.284

373
86

151
6.912
1.546
1.139

424
80

159
6.457
1.818
1.134

426
63

167
6.315
1.722
1.243

506
60

totaal sport 14.832 14.757 14.862 14.717 14.645

alle sectoren 2.013.754 2.139.878 2.160.072 2.146.956 2.170.097

Groei sport (index) 100,0 106,3 107,3 106,6 107,8

Groei alle sectoren (index) 100,0 99,5 100,2 99,2 98,7
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3.99 Bedrijven sportsector
Enkele economische kerncijfers voor de sportsector, 2004 tot 2010. De ratio’s zijn gebaseerd op gemiddelden.

Bron: Bureau Van Dijk.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

toegeleverde producten sport

Toegevoegde waarde 344.535 360.768 378.457 436.579 450.081 445.072 459.672

Algemene schuldgraad (%) 61,59 61,93 62,26 66,18 61,96 64,18 65,17

Netto rendab. vh eigen verm. na belast. (%) 11,88 8,9 9,36 30,78 10,25 5,43 5,96

Kernproducten sport

Toegevoegde waarde 140.976 185.824 173.164 189.940 200.451 211.454 208.136

Algemene schuldgraad (%) 78,17 74,62 72,15 75,04 74,87 72,86 72,81

Netto rendab. vh eigen verm. na belast. (%) 4,84 14,98 7,01 4 -7,46 -0,26 -6,03

totaal sport

Toegevoegde waarde 482.595 543.381 548.626 623.320 647.176 653.090 665.160

Algemene schuldgraad (%) 66,95 66,59 65,99 69,45 67,13 67,49 67,99

Netto rendab. vh eigen verm. na belast. (%) 10,38 10,66 8,67 22,55 4,71 3,61 2,12

inzetten op een warme samenleving
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Definities

Initiator (niveau 1)  De doelstelling van de opleiding is 
het leren aanleren van de basistechnieken met accent 
op de jeugd en op de recreatieve sportbeoefening 
(niet competitief).

Trainer B (niveau 2)  Technische vervolmaking kunnen 
geven en training voor de jeugd (beginnend-compe-
titief of prestatiegericht met accent op de jeugd).

Trainer A (niveau 3)  Training kunnen geven voor alle 
clubniveaus (competitief of prestatiegericht met blij-
vende aandacht voor de jeugd).

Tewerkstelling, vestigingen en bedrijven sportsector om-
vat voor kernproducten (NACE-classificatie 2008):  
85.510, 93.110, 93.121, 93.130, 93.199, 93.291. Voor 
toegeleverde producten (NACE-classificatie 2008): 
14.199, 32.300, 33.150, 46.496, 47.640, 77.210.
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