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4.2SPORT
  BLIKVANGERS

■	 In 2014 zegt meer dan de helft van de Vlamingen aan 
sport te doen. Sport wordt hierbij ruim opgevat, ook 
recreatief wandelen en fietsen worden meegeteld (figuur 
4.79). De sportparticipatie blijft stabiel de voorbije jaren. 
Europees vergeleken behoren de Vlamingen tot de betere 
middenmoot (figuur 4.86).

■	 Het aantal jeugdleden van sportclubs stijgt in 2013 met 
4%. Voor de jongste leeftijdscategorie (<12 jaar) is de toe-
name van het aantal aangesloten leden in de sportclubs 
van de erkende en de gesubsidieerde Vlaamse sportfe-
deraties de voorbije jaren het sterkst. Maar ook voor de 
andere leeftijdscategorieën (12-15 jarigen en 16-18 jarigen) 
is er sinds 2013 een stijging (figuur 4.89). 

■	 Momenteel telt de Sportdatabank Vlaanderen gegevens 
over meer dan 23.000 sportclubs die aangesloten zijn 
bij een erkende Vlaamse sportfederatie (figuur 4.69). Een 
toename ten opzichte van 2014.

■	 Vlaanderen telt in 2014 meer dan 21.000 sportaccommo-
daties.  Het aantal sportlokalen en openlucht sportvel-
den blijft verder toenemen. Het aantal sporthallen ver-
toont na een daling in 2012 de afgelopen 2 jaar opnieuw 
een stijgende trend. Het aantal overdekte zwembaden en 
openlucht zwembaden bleef status quo ten opzichte van 
2013 (figuur 4.74).

■	 De zogenaamde ‘lichte sportinfrastructuur’ wint aan 
belang. Vlaanderen telt  momenteel 158 mountainbike-
routes en 15 mountainbikenetwerken, samen goed voor  
meer dan 7.000 km. Daarnaast zijn er 158 Finse pistes, 96 
fit-o-meterparcours en 47 loopomlopen.

■	 De Vlaamse toptrainers begeleiden in 2013 meer dan 
1.800 topsporters of topsporttalenten (figuur 4.99). Dit is 
een lichte afname.

■	 In 2014 bedraagt het aantal vastgestelde dopingpraktij-
ken bij sporters binnen wedstrijdverband 3,7% (figuur 
4.106).

In het regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering iedereen te 
willen stimuleren om een leven lang te sporten. Het Vlaamse 
sportbeleid wil er voor zorgen dat dit kan op een kwaliteits-
volle, gezonde en democratische manier. De sportparticipatie 
verhogen, de fysieke fitheid bevorderen en de sociale cohesie 
versterken staan centraal in dit beleid. De bedoeling is om 
in samenwerking met diverse partners zoals sportfederaties, 
sportclubs, gemeentelijke sportdiensten, scholen en bedrijven 
een gezonde sportmentaliteit te ontwikkelen en te bouwen 
aan een sportvriendelijke leefomgeving. 

Dit hoofdstuk is opgebouwd rond volgende invalshoeken: een 
kwaliteitsvol sportaanbod, de sportparticipatie, het topsport-
beleid, het medisch verantwoord sporten of gezond sporten 
en enkele economische aspecten van de sportsector.

Kwaliteitsvol sportaanbod  
Om de sportparticipatie te faciliteren wil het Vlaamse beleid 
verder bouwen aan een kwaliteitsvol sportaanbod. Samen 
met of via de ondersteuning van sportactoren wil de Vlaamse 
overheid kwalitatieve sportproducten en een sportaanbod 
op maat van iedereen aanbieden. Dit aanbod moet rekening 
houden met het veranderende sportgedrag en speelt in op 
specifieke noden en maatschappelijke en sportieve trends. 
Bijvoorbeeld door het aanbieden van innovatieve vormen van 
anders georganiseerd sporten. 

Sportclubs

De sportclubs blijven het kloppend hart van het georganiseer-
de sportaanbod. De nodige aandacht zal dan ook blijven uit-
gaan naar de ondersteuning van sportclubs en de verhoging 
van de kwaliteit van hun aanbod. 

De Sportdatabank Vlaanderen beschikt vandaag (april 2015) 
over gegevens van 23.334 clubs. Dit is een toename ten op-
zichte van 2014. De overgrote meerderheid van de sportclubs 
is bij een sportfederatie aangesloten (82,5%), slechts een 
fractie hiervan (1,2%) bij een niet erkende sportfederatie. Daar-
naast zijn nog meer dan 4.000 clubs nergens bij aangesloten.

Wat de grootte van de sportclubs van de gesubsidieerde sport-
federaties (70% van het totaal aantal sportclubs) betreft, telt 
66% van de sportclubs minder dan 60 leden, 22% heeft een 
ledenaantal tussen de 60 en de 200 en 12% zijn grote sport-
clubs (>200 leden). Ten opzichte van 2012 bleef het aandeel 
van de middelgrote sportclubs status quo en is het aandeel 
van de grote sportclubs licht gestegen en dat van de kleine 
licht gedaald. 
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Het gemiddeld aantal sportende leden in de sportclubs aan-
gesloten bij de gesubsidieerde sportfederaties schommelt de 
voorbije 10 jaar rond de 80 leden, maar vertoont de laatste 
jaren een licht stijgende tendens. In 2013 stond het gemid-
delde ledenaantal op 86. De mediaan, minder gevoelig aan 
uitschieters dan het gemiddelde, ligt op 31 leden.

Sportinfrastructuur

De sportclubs moeten beschikken over een kwaliteitsvolle 
en goede infrastructuur. De nabijheid van kwalitatieve, func-
tionele en up-to-date sportinfrastructuur is nog steeds een 
essentiële vereiste en een kritische succesfactor voor sportpar-
ticipatie.

De inventaris van Bloso geeft een totaalbeeld van de voor-
naamste sportaccommodaties. Vlaanderen telt meer dan 
21.000 sportaccommodaties. 

4.72 Sporthallen
Tekorten/overschott en aan nett o-sportzaaloppervlakte (sporthallen) in Vlaanderen, 1/1/2015. 

Norm sporthallen (overdekte sportaccommodati es met een minimale nett o-sportoppervlakte van 22m x 13m x 7m-hoogte): 0,16m2 nett o-sportoppervlakte per 
inwoner.
Bron: Bloso. 

4.69 Sportclubs
Aantal sportclubs op basis van de Sportdatabank Vlaanderen, 
in 2014 en 2015. 

Bron: Bloso.

4.70 Grootte sportclubs
Evoluti e van de omvang van sportclubs, in 2003-2004, 2012 
en 2013. 

* 2003-2004: bevraging ‘Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs?’ Bloso.
** 2012: De Grote Sportclubenquête, Bloso.
***2013: data sportclubs van de gesubsidieerde sportf ederati es, Bloso.
Bron: Bloso.

2014 2015

Sportclubs aangesloten bij Aantal %

Erkende sportf ederati es 18.074 80,8 18.962 81,3

Niet erkende sportf ederati es 267 1,2 276 1,2

Nergens aangesloten 4.018 18,0 4.096 17,6

Totaal 22.359 100,0 23.334 100,0

Omvang 2003-2004* 2012** 2013***

% kleine sportclub <60 leden 51,0% 67,2% 66,0%

% gemiddelde sportclub 
60-200 leden

29,5% 22,1% 22,0%

% grote sportclubs > 200 leden 19,5% 10,7% 12,0%

4.71 Gemiddeld ledenaantal
Evoluti e van het gemiddeld ledenaantal voor de sportclubs 
van de gesubsidieerde sportf ederati es, tussen 2004 en 2013. 

Bron: Bloso.

+20% 10 - 20% 0 - 10% +30% 20 - 30% 10 - 20% 0 - 10%
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Het aantal sporthallen vertoont na een daling in 2012 de voor-
bije 2 jaar opnieuw een stijgende trend. Het aantal overdekte 
zwembaden en openlucht zwembaden bleef status quo ten 
opzichte van 2013.
Het aantal sportlokalen en openlucht sportvelden blijft verder 
toenemen. Sinds 2005 is er een duidelijke stijging merkbaar 
van sporthallen (+9,2%) en van openlucht sportvelden (+13,6%). 
Het aantal sportlokalen stijgt met 3,5% minder snel. Opmerke-
lijk blijft de daling van zowel het aantal overdekte (-11,3%) als 
het aantal openlucht zwembaden (-28,1%).

Volgens de meest recente behoeftenormen (2008) voldoet 
Limburg en het grootste gedeelte van de provincie West-Vlaan-
deren aan de behoeftenorm van sporthallen. De provincies 
Antwerpen en Vlaams-Brabant vertonen vooral in het westen 
tekorten, terwijl Oost-Vlaanderen het minst goed scoort. Naast 
grote delen van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant 
en de volledige provincie Oost-Vlaanderen, scoren ook mid-

den West-Vlaanderen en het westen van Limburg slecht op de 
aanwezigheid van overdekte zwembaden.

De algemene maatschappelijke ontwikkelingen en toenemende 
individualisering laten zich ook in de sportsector voelen: naast 
sporten in clubverband wordt er ook meer individueel en in 
niet of lichtgeorganiseerd verband gesport, waarbij sporten 
niet afhankelijk is van de deelname van anderen, van een 
vast engagement of van vaste tijdstippen. De belangrijkste 
randvoorwaarde bij het faciliteren van deze sportvormen is 
uitnodigende en laagdrempelige sportvoorzieningen. Vlaande-
ren telt  momenteel 158 mountainbikeroutes en  15 mountain-
bikenetwerken, samen goed voor meer dan 7.000 km moun-
tainbikeplezier, 158 Finse pistes, 96 fi t-o-meterparcours en 47 
loopomlopen.

Kwalitatieve begeleiding

Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen 
wil het sportbeleid het niveau van trainers en sportbegeleiders 
verhogen. De Vlaamse Trainersschool (VTS), een samenwer-
kingsverband tussen het Bloso, de universiteiten en hogescho-
len met een opleiding lichamelijke opvoeding en de erkende 
Vlaamse sportfederaties, is hierbij de belangrijkste actor. 

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 lesgevers, trainers en 
begeleiders beschikken. Zo zal de dienstverlening aan de com-
petitief en aan de recreatief gerichte sporters verbeteren en 
zal de kwaliteit van de sportbeoefening er op vooruit gaan.

In 2014 werden in totaal 1.255 modules georganiseerd. In de on-
even jaren vinden er meer module-organisaties plaats, doordat 

4.73 Overdekte zwembaden
Tekorten/overschott en aan nett o-overdekte wateroppervlakte (overdekte zwembaden) in Vlaanderen, 1/1/2015. 

Norm overdekte zwembaden: 0,014 m2 wateroppervlakte per inwoner.
Bron: Bloso.

4.74 Evolutie van de voornaamste sportaccommodaties
De voornaamste sportaccommodati es op basis van de inven-
taris van Bloso, naar soort, in 2005 en van 2010 tot 2014. 

Bron: Bloso.

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Sporthallen 1.247 1.337 1.342 1.322 1.333  1.362 

Sportlokalen 4.629 4.580 4.500 4.561 4.670  4.792 

Overdekte 
zwembaden

275 249 247 241 244  244 

Openlucht 
zwembaden

96 70 70 70 69  69 

Openlucht 
sportvelden

11.204 11.948 12.157 12.449 12.497 12.731 

+40% 20 - 40% 0 - 20% +100% 20 - 100% 0 - 20%

Tekort: Overschot:
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er dan telkens heel wat opleidingen Voetbal doorgaan. Indien 
hiermee rekening wordt gehouden, is er de voorbije jaren, op 
een kleine terugval in 2012 na, een stijging van het aantal 
door de Vlaamse Trainersschool (VTS) georganiseerde modules. 
De Vlaamse Trainersschool levert alle mogelijke inspanningen 
om de cursussen te laten doorgaan, waardoor het aantal afge-
laste cursussen daalt.

Jaarlijks behalen ongeveer 7.000 personen een VTS-kwalifi -
catie. Tussen 2010 en 2014 behaalde de meerderheid (68,5%) 
hiervan een VTS-kwalifi catie via een cursusorganisatie. Onge-
veer één derde (31,5%) behaalde een VTS-kwalifi catie op basis 
van inschaling, (generieke) assimilatie of via een EVC- of EVK-
procedure. 

Bij de dataverzameling van het aantal actieve trainers in de 
sportclubs, is voor de cijfers van 2013 sterk ingezet op een 
meer correcte registratie. Dit heeft ten opzichte van de vorige 
jaren een aanzienlijke uitzuivering van de cijfers tot gevolg. 
Het aantal door de gesubsidieerde sportfederaties opgegeven 

actieve trainers in de clubs valt hierdoor terug tot ongeveer 
54.000 (ruim 61.000 in 2012).  De VTS-kwalifi catiegraad van de 
trainers daalde door de uitzuivering van het cijfermateriaal 
van 48,5% naar 32,2% in 2013. Binnen het totaal aantal ac-
tieve trainers in de sportclubs zijn 1.405 bachelors LO en 1.096 
masters LO actief, waarvan het grootste deel ook een VTS-
kwalifi catie bezit.
Van alle VTS-gekwalifi ceerde trainers heeft 66,5% een initiator 
diploma of hiermee gelijkgestelde kwalifi catie.

4.76 Professionalisering sportclubs 
Evoluti e van de professionalisering in de sportclubs, van 2005 
tot 2014, in %. 

Bron:Bloso. 

4.75 Module-organisaties
Evoluti e van het aantal module-organisati es door de Vlaamse 
Trainersschool, van 2010 tot 2014. 

Bron: Bloso.

4.78 VTS-gekwalifi ceerden
Evoluti e van het aantal gekwalifi ceerden via de Vlaamse Trai-
nersschool, van 2010 tot 2014. 

Opmerking: In 2011 werden extra 10.041 gediplomeerden van de KBVB 
geassimileerd met een VTS-kwalifi cati e Voetbal en in 2013 werden extra 852 
gediplomeerden van Nelos geassimileerd met een VTS-kwalifi cati e Duiken. 
In 2014 zijn er een 900-tal minder generieke assimilati es omwille van het in 
voege treden van de 2-jarige Master LO. 
* Zie de defi niti elijst achteraan het hoofdstuk voor extra toelichti ng bij deze 
begrippen.
Bron: Bloso. 
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Georganiseerd Afgelast
VTS-kwalifi cati e
Geen VTS-kwalifi cati e in de betrokken sportt ak

2010 2011 2012 2013 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013

Geen VTS-kwalifi cati e in de betrokken sportt ak 36.570

VTS-initi ator in de betrokken sportt ak 11.532

VTS-instructeur B in de betrokken sportt ak 1.314

VTS-trainer B in de betrokken sportt ak 2.837

VTS-trainer A in de betrokken sportt ak 1.672

Totaal aantal lesgevers/trainers in de sportclubs 53.925

4.77 VTS-kwalifi catie
Aantal lesgevers/trainers naar sportt akgerichte VTS-kwalifi -
cati e, in 2013.

Bron: Bloso. 
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Sportparticipatie

De Vlaamse Regering wil een gezonde sportmentaliteit ont-
wikkelen, waarbij sport een vaste gewoonte wordt in het 
leven van elke Vlaming. Bijzondere aandacht gaat uit naar de 
fysieke fitheid van jongeren en de participatie van kansen-
groepen zoals personen met een handicap en mensen in ar-
moede. Om de sportparticipatie structureel te verhogen, is het 
van belang voldoende aandacht te hebben voor de kwaliteit 
van de sportbeoefening. Achtereenvolgens komen de algemene 
sportparticipatie, het sporten in clubverband, de passieve 
deelname en de jeugdsport aan bod.

Algemene sportdeelname 

Tussen 1969 en 2009 is het actief sportcontact (d.i. jaarlijks 
minimum 2 keer gesport hebben) verviervoudigd (Scheerder, 
2013). De grootste stap voorwaarts vond plaats in de jaren 
1970. In de jaren 1990 en begin 2000 nam de participatie gelei-
delijk verder toe. 
In de SCV-survey zegt ongeveer 55% van de Vlamingen in 2014 
aan sport te doen (inclusief wandelen en fietsen). Zowel voor 
mannen als vrouwen is dit een stagnatie van de participatie.

De participatie ligt het hoogst bij de jongste leeftijdsgroep. 
De participatie daalt wat bij de 25-34-jarigen waarna er een 
remonte is bij de groep 35-44 jaar. Daarna blijft de participatie 
geruime tijd op een behoorlijk niveau, een echte sterke da-
ling is er pas bij de 75-plussers. De studie van Scheerder (2013) 
toont aan dat de daling van de participatiegraad zich op 
steeds latere leeftijd inzet. 

4.82 Sportieve tijdsbesteding naar leeftijd
Percentage van de Vlaamse bevolking van 18-75 jaar dat 
sport naar verschillende sporten en leeftijdscategorieën voor 
2013, participatiegraad (%). 

Bron: Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 (n=3260) – onderzoeksgroep TOR 
(Vrije Universiteit Brussel).

4.81 Sportieve tijdsbesteding naar opleiding
Percentage van de Vlaamse bevolking van 18-75 jaar dat 
sport naar verschillende sporten en opleidingsniveau voor 
2013, participatiegraad (%).

Bron: Tijdsbestedingsonderzoek TOR13 (n=3260) – onderzoeksgroep TOR 
(Vrije Universiteit Brussel).

4.79 Sportbeoefening
Evolutie aandeel sportbeoefenaars, naar geslacht, in 1999 en 
van 2004 tot 2014, in %. 

Bron: SCV-survey.

4.80 Sportbeoefening naar leeftijd
Percentage sportbeoefenaars, naar leeftijd, in 2014, in %. 

Bron: SCV-survey 2014.
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Naar opleidingsniveau blijven er duidelijke verschillen. Er 
zijn dubbel zoveel sporters bij de hoogopgeleiden dan bij de 
laagopgeleiden. Mensen met een functiebeperking hebben een 
lagere sportdeelname. Vooral bij mensen die voortdurend last 
hebben van een ziekte of functiebeperking ligt de sportdeel-
name lager. Slechts een derde van deze groep is sportactief. 
Naar urbanisatiegraad zijn de verschillen beperkt, in de groot-
steden ligt de participatie met 2 op 3 wel duidelijk hoger dan 
elders.

Ook het tijdsbestedingsonderzoek van de onderzoeksgroep 
TOR (Vrije Universiteit Brussel) geeft aan dat we minder aan 
sport participeren naarmate we ouder zijn en meer participe-
ren naarmate we hoger opgeleid zijn, maar afhankelijk van de 
sport zijn er belangrijke verschillen.
Voor balsporten daalt de participatiegraad van sport in een 
willekeurige week al snel na de leeftijdscategorie van 18-24 
jaar, terwijl bij fietsen de participatiegraad toeneemt bij de 
oudere leeftijdscategorieën. Bij turnen, fitness, gymnastiek 
(inclusief gewichtheffen en bodybuilding) daalt de participa-
tiegraad, maar blijft vanaf de 40-jarigen vrij constant.
Hoger opgeleiden participeren het meest aan alle sporten 

uitgezonderd balsporten. Wat daarnaast opvalt is dat de ver-
schillen naar opleidingsniveau het kleinst zijn voor het fietsen. 
Dit doet vermoeden dat fietsen de sportactiviteit is waarbij 
het opleidingsniveau het minst een invloed heeft op de parti-
cipatiegraad.

Het overgrote deel van de sporters beoefent zijn sport regel-
matig, onafgezien de leeftijd of het opleidingsniveau. Bijna 9 
op de 10 mannelijke en vrouwelijke sporters zegt wekelijks aan 
sport te doen. Bij de 55-plussers en de lageropgeleiden is de 
groep dagelijkse sporters het grootst.

Bijna de helft van de sporters beperkt zich tot het beoefenen 
van 1 sport. Een derde doet 2 sporten en ongeveer 1 op de 
6 doet 3 of meer sporten. Hoger opgeleiden beoefenen het 
vaakst meerdere sporten. Naar geslacht zijn er slechts beperk-
te verschillen. Personen tussen 25 en 64 jaar kennen een wat 
meer diverse sportparticipatie. Bij de leeftijdsgroep 25-34 jaar 
doet een kwart minstens 3 verschillende sporten. Het aantal 
mensen die minstens 3 sporten beoefenen lijkt de voorbije 
jaren op een hoger peil te liggen dan de jaren daarvoor.

4.83 Sportfrequentie
Frequentie van de sportbeoefening bij sporters naar leeftijd 
en opleidingsniveau, in 2014, in %. 

Bron: SCV-survey 2014.
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4.84 Sportdiversiteit
Evolutie van het aandeel sporters in functie van het aantal 
beoefende sporten, van 2009 tot 2014, in %. 

Bron: SCV-survey.
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4.85 Top 10 sporten 
Evolutie van de rangschikking van de meest beoefende sporten, van 2004 tot 2014, in % van de bevolking. 

Bron: SCV-survey en ISSP 2007.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen

2 wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen

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

4 fitness fitness zwemmen fitness fitness zwemmen fitness fitness fitness fitness fitness

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

6 voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal

7 tennis tennis tennis tennis tennis tennis tennis tennis tennis tennis tennis

8 squash squash turnen dansen dansen dansen gevechtsport dansen dansen turnen dansen

9 turnen skieën skieën turnen volleybal turnen skieën badminton badminton dansen gevechtsport

10 badminton dansen dansen badminton turnen squash paardrijden volleybal skieën paardrijden turnen
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Wat sportvoorkeur betreft zijn er beperkte verschuivingen 
tussen 2004 en 2014. Lopen is een paar plaatsen opgescho-
ven in de ranglijst. Daarnaast wisselden zwemmen en fitness 
soms van plaats, maar de voorbije jaren ziet de top 7 er steeds 
hetzelfde uit. Dansen lijkt min of meer een vaste waarde te 
worden in de top 10 (uitgezonderd in 2010). Gevechtsport is de 
enige nieuwkomer in de top 10. Voetbal blijft de enige team-
sport bij de eerste 10.

1 op de 7 sporters beoefent een sport in competitieverband, 
4 op de 10 beoefent minstens 1 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 kinde-
ren, 6 op de 10 met vrienden. Ruim 7 op de 10 doet aan sport 
op individuele basis. Deze cijfers zijn vrij stabiel in de voorbije 
jaren. Slechts 2% geeft in 2014 aan zijn sport als bedrijfsport 
te beoefenen. 

Europees vergeleken behoren de Vlamingen qua sportparti-
cipatie tot de betere middenmoot. Vooral de Scandinavische 

landen scoren heel goed op dit vlak. Het verbeteren van ge-
zondheid en fitheid zijn de vaakst genoemde redenen om te 
sporten zowel in Vlaanderen als de EU28. Daarnaast wordt 
ook het plezier maken en het ontspannende element van 
sport vaak als motivatie genoemd. Geen tijd en gebrek aan 
interesse in sport zijn de voornaamste redenen om niet te 
sporten zowel in Vlaanderen als in de EU28.

Sporten in clubverband 

De voorbije jaren gaf een vijfde van de bevolking aan actief 
lid te zijn van een sportvereniging en ongeveer 2% van de 
bevolking neemt een bestuursfunctie op. Mannen zijn vaker 
actief lid en bestuurslid van een sportvereniging dan vrouwen. 
Deze genderkloof blijft vrij duidelijk aanwezig.

Het actieve lidmaatschap bij hoogopgeleiden ligt in 2014 bijna 
3 keer zo hoog dan bij laagopgeleiden. Voor het bestuurslid-
maatschap is het verschil naar opleidingsniveau beperkter.  

4.86 Sportdeelname EU28.
Frequentie van de sportdeelname in de EU28, in 2013. 

Bron: Eurobarometer 80.2 (lente 2013).
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Actief lid Man 25 24 25 26 23 21 26 22 26 23 24

Vrouw 16 15 19 16 20 13 17 17 16 17 17

Totaal 20 20 22 21 21 17 21 19 21 20 20

Bestuurslid Man 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4

Vrouw 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0

Totaal 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2

4.87 Actief lidmaatschap 
Evolutie van het actieve lidmaatschap in  een sportvereniging, naar geslacht, van 2004 tot 2014, in %. 

Bron: SCV-survey.
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Slechts 1 op de 7 personen met een functiebeperking is actief 
lid, voor diegenen die voortdurend last hebben van hun func-
tiebeperking daalt dit tot 1 op de 10. Het lidmaatschap ligt ook 
duidelijk lager bij de ouderen. In 2014 daalt pas vanaf 65 jaar 
het actieve lidmaatschap onder het Vlaamse gemiddelde. Van 
de 65- tot 74-jarigen is nog steeds 18% actief lid, bij de 75-plus-
sers is er een serieuze terugval tot slechts 4%. 

Europees vergeleken doet Vlaanderen het goed wat betreft 
het lidmaatschap van een sportclub. Het behoort tot de be-
tere landen na Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en 
Luxemburg.

In 2013 doen ongeveer 1,5 miljoen leden aan sport bij een door 
Bloso erkende sportfederatie. Hierbij dient opgemerkt dat het 
niet altijd om unieke leden gaat. Sommige leden zijn immers 
lid van meer dan één vereniging.

Het aantal leden van de door Bloso gesubsidieerde sport-
federaties stijgt in 2013 opnieuw met 2%. Procentueel is de 
stijging bij de vrouwen (2,2%) groter dan bij de mannen, zodat 
de genderkloof verder verkleint. Hoewel het aandeel van de 
vrouwen de voorbije 5 jaar van 35,6 naar 38% steeg, blijft het 
echter beduidend lager dan dat van de mannen.

Het aantal jeugdleden stijgt in 2013 met 4%. Bij de -12 jarigen 
was de stijging het grootst met opnieuw een toename van 
bijna 5%. De ledenaantallen bij de 12-15 jarigen en de 16-18 
jarigen stijgen nu ook respectievelijk met 3,6% en 1,1% terwijl 
ze in 2012 voor deze groepen nog daalden.

De voorbije jaren werd binnen het beleid de nadruk gelegd op 
het activeren van senioren met onder andere de Sportelcam-
pagne. De ledenaantallen van de 55-plussers zaten dan ook in 
stijgende lijn. In 2013 is er echter een lichte daling. Het aandeel 
van de vrouwelijke 55-plussers blijft wel stijgen en evolueerde 
de laatste 5 jaar van 38,2 naar 42,5%. De genderkloof is bij de 
55-plussers minder groot dan voor de sport in het algemeen.

Passieve deelname

Ruim 4 op de 10 volwassen Vlamingen heeft in 2014 een spor-
tevenement bijgewoond. Deze passieve betrokkenheid bij  
sport hangt vrij sterk samen met de eigen sportbeoefening. 
Meer dan de helft van de mannen ging naar een sportwed-
strijd. Bij de vrouwen ongeveer een derde. Hoe jonger, hoe 
meer men minstens één maal naar een sportwedstrijd is gaan 
kijken de afgelopen 12 maanden. De frequentste bezoekers zijn 
echter wel terug te vinden bij de leeftijdscategorieën van 35 

4.88 Leden sportclubs 
Evolutie van het aantal aangesloten leden in de sportclubs 
van de gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties, naar ge-
slacht, van 2000 tot 2013. 

* De grote stijging van het aantal leden en jeugdleden in 2009 is het gevolg 
van de subsidiëring van de Voetbalfederatie Vlaanderen.
Bron: Bloso. 
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4.89 Jeugdleden sportclubs  
Evolutie van het aantal aangesloten kinderen en jongeren 
tot 18 jaar in de sportclubs van de gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederaties, van 2000 tot 2013. 

* De grote stijging van het aantal leden en jeugdleden in 2009 is het gevolg 
van de subsidiëring van de Voetbalfederatie Vlaanderen.
Bron: Bloso. 
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4.90 Oudere leden
Evolutie van het aantal aangesloten leden uit de leeftijdsca-
tegorie 55 jaar en ouder (senioren) in de sportclubs van de 
gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties, naar geslacht, van 
2008 tot 2013. 

Bron: Bloso.
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tot 64 jaar. Naar opleidingsniveau zijn de verschillen vrij dui-
delijk: bij de laagopgeleiden woont minder dan een derde een 
sportwedstrijd bij, bij hoogopgeleiden is dit meer dan de helft. 
Deze verschillen tussen diverse bevolkingsgroepen zijn vrij 
stabiel de voorbije jaren. 

Jeugdsport 

Hieronder komen de fysieke fitheid, de schoolsport, de sport-
kampen en de sportklassen aan bod.

Fysieke fitheid

De fysieke fitheid van de jeugd is al geruime tijd een be-
langrijk aandachtspunt voor het beleid. Begin jaren 1990 werd 
daarom een ‘barometer van de fysieke fitheid’ afgenomen bij 
de schoolgaande jeugd van 6 tot 18 jaar. Tussen 1993 en 2009 
kwamen er verschillende vervolgonderzoeken voor het secun-
dair onderwijs. In 2011 werd er, voor het eerst in 20 jaar, een 
nieuwe barometer uitgevoerd bij leerlingen van het basison-
derwijs (6 tot 11 jaar). 

De meest uitgesproken vaststelling bij de 6- tot 11-jarigen is 
het lichaamsgewicht: voor alle leeftijdscategorieën is er een 
stijging van het lichaamsgewicht bij de mediaanwaarden. Ook 
voor het hoogste percentiel (P90) is er een duidelijke stijging. 
Dit wil zeggen dat de 10% zwaarste jongens en meisjes zwaar-
der worden in 2011 ten opzichte van 1990. Dit wordt bevestigd 
door de resultaten voor de vetpercentages die ook hoger lig-
gen 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 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 activi-
teit en sporten nagegaan: jongens blijken meer aan sport te 
doen dan meisjes.

Schoolsport

Voor 2014 is er een lichte stijging van het aantal deelnemende 
scholen (+1,7%) aan de diverse schoolsportinitiatieven. Er 
zijn wel wat significante verschuivingen: zo stijgt het aantal 
deelnemende secundaire scholen fors met 17%, daartegenover 
daalt het aantal basisscholen (-2%), het aantal BLO-scholen 
(-7%) en het aantal BUSO-scholen (-5%). Het aantal deelnames 
lag ook dit jaar weer boven het miljoen. De voorbije 10 jaar 
zijn globaal gezien het aantal deelnemende scholen en aantal 
deelnames er op vooruitgegaan.
 

4.91 Bijwonen sportwedstrijd
Het bijwonen van een sportwedstrijd naar opleiding, in 2014, 
in %. 

Bron: SCV-survey 2014. 
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4.92 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
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Het aantal deelnemende jongeren aan de Vlaamse Veldloop-
week voor scholen stijgt in 2014 verder tot een nieuw record. 
Dit evenement, een initiatief van Bloso en de Stichting Vlaam-
se Schoolsport (SVS), waaraan ISB, de Vlaamse Atletiekliga en 
tal van Vlaamse gemeentebesturen hun medewerking verle-
nen, blijft met nu reeds 236.600 deelnemers het meest succes-
volle schoolsportevenement.
Het deelnemersaantal aan de Gordel voor Scholen in Tervuren 
blijft nagenoeg stabiel. In 2014 werden de ‘Avonturentrophy’s 
voor scholen’ vervangen door een meer uitdagende formule 
onder de naam ‘Survivaltrophy’. Een vernieuwde formule 
die duidelijk aansloeg en die het aantal deelnemers op de 3 
actiedagen ten opzichte van 2013 deed stijgen met 17% tot 
meer dan 1000 deelnemers. Ook het aantal deelnemers aan de 
‘Sportprikkels’ stijgt met 10% in 2014.

Sportkampen en sportklassen

De Bloso-sportkampen worden georganiseerd tijdens de 
schoolvakanties. Het aantal georganiseerde sportkampen en 
deelnemers situeert zich de voorbije jaren respectievelijk rond 
1.000 kampen en 9.500 deelnemers. Het bezettingspercentage 
bedraagt 92,9%. Vanaf 2009 wordt een gedifferentieerde prij-
zenpolitiek toegepast voor kansarmen. Er wordt een korting 
van 50% toegekend aan gezinnen met een laag inkomen. 
Om de efficiëntie van deze gedifferentieerde prijzenpolitiek 
te verhogen werkt Bloso sinds eind 2013 samen met het 
Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. 

Enerzijds werd het aanbod van de Bloso-sportkampen 2014 
door het Steunpunt bekend gemaakt aan 1.300 sociale orga-
nisaties. Anderzijds onderzoekt het Steunpunt in hoeverre 
de kandidaat deelnemers in aanmerking komen om van 50% 
korting te genieten. Het Steunpunt baseert zich daarbij op de 
Europese normen voor het bepalen van de armoedegrens. Het 
aantal deelnemers met korting steeg van 174 in 2009 naar 376 
in 2014.

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 sportgekwalifi-
ceerde Bloso-lesgevers. In 2014 namen ongeveer 18.000 leerlin-
gen deel aan een sportklasse, het aantal leerlingen lag daar-
mee wat lager dan in het recordjaar 2013. Vanaf het schooljaar 
2009-2010 wordt een korting van 50% toegekend aan leerlin-
gen die een studietoelage genieten. Het aantal leerlingen die 
hiervan genoten blijft verder stijgen. 

De Vlaamse sportfederaties kunnen aanvullend gesubsidieerd 
worden voor de organisatie van sportkampen in internaatsver-
band van minimaal vijf dagen, waarbij iedere deelnemer min-
stens vier uur begeleide sportactiviteiten per dag krijgt door 
gekwalificeerde lesgevers.

Binnen dit kader werden er door de Vlaamse sportfederaties 
349 sportkampen georganiseerd met in totaal circa. 9.500 deel-
nemers. De licht dalende trend van de laatste jaren zet zich 

2000-2001 2004-2005 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Aantal scholen 3.091 3.185 3.310 3.359 3.566 3.571 3.582 3.643

Basisonderwijs 2.156 2.245 2.325 2.342 2.431 2.431 2.434 2.380

BLO 170 179 185 198 210 210 211 196

Secundair 662 669 694 712 803 809 816 952

BUSO 103 92 106 107 122 121 121 115

Aantal deelnames 902.090 1.051.212 1.203.614 1.169.74 1.017.449 1.026.143 1.045.185 1.035.908

Basisonderwijs 740.047 859.838 1.000.684 977.045 852.326 856.000 870.399 867.425

Secundair 160.074 191.374 202.930 192.696 165.123 170.143 174.786 168.483

4.93 Schoolsportactiviteiten 
Evolutie van deelnemende scholen en aantal deelnames aan schoolsportactiviteiten, in 2000-2001, 2004-2005 en 2008-2009 tot 
2013-2014. 

Bron: Bloso. 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vlaamse 
Veldloopweek

136.783 163.001 181.335 188.886 177.487 203.304 210.883 207.556 217.122 219.866 229.982 236.600

Gordel voor 
Scholen

29.952 32.612 32.252 29.703 25.588 25.588 26.073 27.807 25.108 22.137 18.596 18.163

Avonturentrophy 
voor scholen/ 
Survivaltrophy

1.248 1.434 1.290 1.068 1.064 1.116 1.026 990 1.014 1.086 894 1.048

100 sportkriebels/ 
sportprikkels

4.846 4.611 4.458 4.480 4.435 5.216 5.516 5.506 6.657 5.877 4.960 5.478

4.94 Schoolsportevenementen 
Evolutie van het aantal deelnemers aan grote schoolsportevenementen, in 2000 en van 2004 tot 2014. 

Bron: Bloso. 
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door: het aantal ingerichte sportkampen en deelnemers daalde 
met  bijna 14% ten opzichte van 2009. 

Sinds 2009 worden de sportfederaties gestimuleerd om ook 
mensen uit kansengroepen (personen in armoede en mensen 
met een handicap) toe te leiden naar hun sportkampen. In 2013 
organiseerde een derde van de sportfederaties samen bijna 100 
sportkampen waar mensen uit kansengroepen aan deelnamen. 
In totaal namen 331 jongeren uit kansengroepen deel.

Topsport
Het Vlaams Regeerakkoord wil een ambitieus Vlaams topsport-
beleid voeren. Samen met het nastreven van topsportresulta-
ten worden maximale inspanningen geleverd om een ruimer 
begrip en draagvlak te creëren voor het maatschappelijk 

belang van topsport. Topsport moet ook een voorbeeldfunctie 
vervullen voor jong talent. De Vlaamse topsporters en hun 
omkadering dienen als ambassadeurs positief bij te dragen tot 
het imago van Vlaanderen in de wereld. Belangrijk voor een 
succesvol topsportbeleid blijft ook het detecteren van talent 
en een daar aan gekoppelde goede begeleiding.

Topsportscholen

Vlaanderen telt 6 topsportscholen met de specifieke studie-
richting Topsport, zowel op ASO-, TSO- als BSO-niveau. In deze 
studierichting krijgen de leerlingen binnen het uurrooster 
wekelijks 4, 6 of 10 uur training in hun sport en 2 uren licha-
melijke opvoeding, aangepast aan hun sport. De sportieve 
opleiding en begeleiding gebeurt door trainers aangesteld 
door de sportfederaties, die een bijzonder convenant met de 

4.95 Sportkampen 
Evolutie van het aantal ingerichte sportkampen en deelnemers aan sportkampen van Bloso, van 2004 tot 2014. 

Bron: Bloso. 

4.96 Sportklassen 
Evolutie van het aantal sportklassen en het aantal deelnemers, van 2003-2004 tot 2013-2014. 

Bron: Bloso.

4.97 Sportkampen sportfederaties 
Evolutie van het aantal ingerichte sportkampen en deelnemers aan sportkampen van de Vlaamse sportfederaties, van 2003 tot 
2013. 

Bron: Bloso.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal ingerichte sportkampen 792 816 859 872 924 908 864 856 954 1.016 1.037

Totaal aantal deelnemers sportkampen 9.500 9.470 9.716 10.201 10.172 9.786 9.365 9.074 9.475 9.492 9.859

waarvan deelnemers uit gezinnen 
met een laag  inkomen

174 200 209 268 231 376

2003
-2004

2004
-2005

2005
-2006

2006
-2007

2007
-2008

2008
-2009

2009
-2010

2010
-2011

2011
-2012

2012
-2013

2013
-2014

Aantal sportklassen 351 370 373 377 375 389 396 387 392 405 395

Aantal deelnemers sportklassen 17.156 17.847 17.190 17.325 17.429 18.065 17.839 17.543 17.724 19.238 17.969

waarvan aantal deelnemende 
leerlingen met studietoelage

722 992 932 955 1.027

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal  Vlaamse sportfederaties die worden 
gesubsidieerd voor het organisereren van 
sportkampen 

18 18 18 17 17 17 18 17 16 14 15

Aantal ingerichte sportkampen 444 552 526 437 450 451 408 386 361 374 349

Aantal deelnemers 11.164 10.250 10.657 11.075 11.156 11.257 11.009 10.299 10.373 10.080 9.449

waarvan aanwezige deelnemers 
uit kansengroepen (personen in 
armoede en personen met een 
handicap) op de georganiseerde 
sportkampen

334 389 247 346 331

waarvan aanwezige deelnemers 
(personen in armoede) op de 
georganiseerde sportkampen

181 243 122 195 187

waarvan aanwezige deelnemers 
(personen met een handicap) op de 
georganiseerde sportkampen

153 146 125 151 144
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topsportschool en de Vlaamse minister van Onderwijs onder-
tekend hebben. 

In het schooljaar 2014-2015 participeren 16 sportfederaties in 
de verschillende topsportscholen, waarvan 15 sportfederaties 
topsportsubsidies ontvangen. 
Het aantal leerlingen nam tot 2011 toe. Vanaf dan daalt het 
aantal leerlingen ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook 
in het schooljaar 2014-2015 wordt deze dalende trend voortge-
zet, deels omwille van de beëindiging van de topsportschool-
werking handbal.

Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven, die-
nen de leerlingen over een topsportstatuut te beschikken dat 
wordt uitgereikt door de selectiecommissie van het topsport-
convenant op basis van strenge selectiecriteria. De verhouding 
tussen het aantal leerlingen in een topsportschool en het 
aantal uitgereikte topsportstatuten was in 2008 geëvolueerd 
tot een percentage boven 90%. Op een uitschieter in 2013 
(90%) na, ligt dit percentage de voorbije schooljaren lager. In 
het schooljaar 2014-2015 bedroeg de verhouding 78%.

De topsportscholen zijn een belangrijk instrument in het 
topsportbeleid, maar zeker niet het enige. Via bijvoorbeeld de 
pool van jeugdtrainers en het pilootproject “Flexibel leertra-
ject buiten de topsportschool” (sinds het schooljaar 2013-2014) 
zijn ook alternatieve trajecten naast de topsportscholen mo-
gelijk.

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 gefi nancierd om  belofte-
volle jongeren en elitesporters optimaal te omkaderen en voor 
te bereiden op topsportprestaties. Daarnaast zijn er 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. Talent-
volle jonge sporters worden zo voorbereid op de Olympische 

Spelen op middellange en lange termijn. Het gaat in dit project 
dus uitsluitend over olympische en paralympische disciplines. 
In totaal werden in 2014 192 topsporttrainers ondersteund, 
goed voor 94,5 VTE. Het aantal VTE ligt hiermee iets hoger dan 
in 2013. Deze topsporttrainers begeleidden in 2014 in totaal 
meer dan 1.800 topsporters of topsporttalenten. In ruim 60% 
van de gevallen gaat het om geïdentifi ceerde topsporttalenten 
en nog eens 19% zijn beloftevolle jongeren. Ongeveer 1 op 6 
zijn elitesporters (18%).

Om de doorstroming vanuit het secundair naar het hoger 
onderwijs mogelijk te maken en de combinatie topsport en 
studies te optimaliseren, werd in 2003 het Bloso Topsportstu-
dentenproject Hoger Onderwijs opgestart voor de categorie 
Elitesporters en een jaar later voor de categorie Beloftevolle 
Jongeren. 

Eenmaal de studies achter de rug, blijkt vaak dat topsport 
moeilijk te combineren is met werk. Daarom werd reeds in 
1995 het Bloso Tewerkstellingsproject Topsport in het leven 

4.99 Trainers
Aantal gesubsidieerde trainers, aantal gesubsidieerde VTE, in 
2014. 

Bron: Bloso.

4.98 Topsportscholen
Evoluti e van de kerncijfers topsportscholen, van schooljaar 2004-2005 tot 2014-2015.

 

Bron: Bloso. 

2004
-2005

2005
-2006

2006
-2007

2007
-2008

2008
-2009

2009
-2010

2010
-2011

2011
-2012

2012
-2013

2013
-2014

2014
-2015

Aantal parti ciperende sportf ederati es in 
topsportscholen

17 16 16 17 17 17 17 17 17 17 16

Sportf ederati e

Voor topsport erkend en gesubsidieerd 14 13 13 14 15 16 17 17 17 15 15
Niet voor topsport erkend en gesubsidieerd 3 3 3 3 2 1 0 0 0 2 1

Leerlingen in Topsportschool 426 507 513 561 723 687 725 688 662 622 554

Man 314 341 355 398 512 508 530 493 475 433 372
Vrouw 112 166 158 163 211 179 195 195 187 189 182

Uitgereikte topsportstatuten 514 578 568 622 779 759 874 929 839 690 709

Man 357 378 389 434 534 547 625 618 580 475 452
Vrouw 157 200 179 188 245 212 249 311 259 215 257
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geroepen, waarbij topsporters zich aan hun discipline kunnen 
wijden zonder financiële beslommeringen. 

De voorbije jaren daalde het aantal tewerkgestelde topspor-
ters sterk (van 51 in 2010 naar 26 in 2014), terwijl het aantal 
contractuele topsporters/studenten aanzienlijk toenam (van 11 
in 2010 naar 20 in 2014).  

Sinds 2007 worden beloftevolle jongeren en elitesporters bege-
leid 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 specifie-
ke noden worden projecten opgestart. Vlaamse atleten krijgen 
dan niet alleen een tewerkstellingscontract maar worden ook 
begeleid om tijdens en na hun sportcarrière optimaal te func-
tioneren in de maatschappij.

Naast Bloso zijn er diverse andere actoren zoals het depar-
tement CJSM en het ministerie van Defensie die topsporters 
ondersteunen. Het aantal ondersteunde sporters via deze 
contracten ligt sinds 2009 duidelijk lager. 

Medailles

Medailles op grote internationale wedstrijden vormen een 
graadmeter voor het succes van het topsportbeleid. Deze 
graadmeter blijft natuurlijk beperkt tot sporten waarvoor in 
die jaren Europese Kampioenschappen (EK), Wereldkampioen-
schappen (WK) en Olympische Spelen (OS) of Paralympische 
Spelen (PS) worden georganiseerd. 

Topsportprestaties in Olympische en Paralympische discipli-
nes worden gemeten via de Vlaamse Topsportindex. Voor de 
Olympische disciplines wordt deze Topsportindex berekend op 
basis van punten die worden toegekend aan medailles en top 
8-plaatsen op de EK, WK en OS. Het totale aantal toe te ken-
nen indexpunten in de Olympische disciplines bedroeg zowel 
in Londen als in Beijing ongeveer 127.500 punten over de vol-
ledige Olympiade. Het aantal sporters en landen kan variëren, 
het aantal medailles en top 8-plaatsen blijft echter zo goed als 
constant. Voor de Paralympische sporttakken steeg het aantal 
toe te kennen punten in de Paralympische disciplines van 
87.500 punten in de Paralympiade Beijing naar 110.000 punten 
in de Paralympiade Londen. Hierbij komen alle medailles en 
top-5 plaatsen in aanmerking op EK, WK en PS.

België scoorde 608 punten in de Olympiade Beijing en 636 
punten in de Olympiade Londen, respectievelijk de 39ste en 
42ste plaats in de wereldrangschikking. Vlaanderen scoorde 
565 punten in de Olympiade Beijing en 488 punten in de 
Olympiade Londen. Het marktaandeel van Vlaanderen (0,09% 
van de wereldbevolking) daalde van 0,44% in de Olympiade 
Beijing naar 0,37% in de Olympiade Londen. In de lopende 
Olympiade Rio is het markaandeel van Vlaanderen voorlopig 
opnieuw gestegen naar 0,42%. 

België scoorde 300 punten in de Paralympiade Beijing en 532 
punten in de Paralympiade Londen, respectievelijk de 46ste 
en 42ste plaats in de wereldrangschikking. Vlaanderen scoorde 

4.100 Ondersteuning topsporters (BLOSO). 
Evolutie van het aantal atleten opgenomen in het Tewerkstel-
lingsproject en Topsportstudentenproject van Bloso, van 2003 
tot 2014. 

Bron: Bloso.
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4.101 Tewerkstellingscontracten 
Evolutie van de tewerkstellingscontracten door andere actoren dan Bloso, van 2003 tot 2015. 

Bron: departement CJSM.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 22 22 23 23 23 23 22 20 21 23 25 25 24

Wielerclub Eddy Merckxvrienden 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8

Ladies Sprint 12 12,5 12,5 13 13 9 7 8 12 10 11 9 10

Wielerpromotie Cycli Prom (Jong Vlaanderen) 1 5 6 7 7 8  6 2 2 3 0 0 0

Beloftevolle renners 5 7 4 0 0 0 0

Atletiek Vlaanderen 13,5 15 15 12 12,5 19 16 7 6 11 12 12 8

Basket 5 5 5 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0

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

Administratieve ondersteuning  1 1 1 1 1 1 1 1

Totaal 61,5 67,5 69,5 68 76,5 70 53 53 54 56 58 56 51
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222 punten in de Paralympiade Beijing, in de Paralympiade 
Londen bedroeg het aantal punten 431. Het marktaandeel van 
Vlaanderen steeg van 0,25% in de Paralympiade Beijing naar 
0,39% in de Paralympiade Londen. In de lopende Paralympi-
ade Rio is het markaandeel van Vlaanderen voorlopig gedaald 
naar 0,20%.

Olympische Spelen

Goud Zilver Brons Top 8

2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
0
0
1
0
0
0

3
0
2
0
0
0
1
0

5
3

12
1

10
0
9
3

Totaal 1 3 6 43

Wereldkampioenschap

Goud Zilver Brons Top 8
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2008
2009
2010
2011
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2013
2014

0
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1
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1
2
1
0
0
1
2
2
0
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1
0
0
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0
1
0
1
0
0
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0
2
4
2
0
3
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1
1
2
1

6
13
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7
4
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6
5
6
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9
1
7
7

Totaal 16 14 30 111

Europees Kampioenschap

Goud Zilver Brons Top 8
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3
3
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0
1
1
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1
1
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1
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3
2
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1
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1
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0
1
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6
1
2
2
3
2
5
5
0
0
4
1

10
9

12
12

8
16

9
11
14
15
15
14
17
14
17

Totaal 21 21 38 193

4.102 Medailles en finaleplaatsen - olympisch
Behaalde medailles en top-8plaatsen op Olympische Spelen, 
Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in 
olympische disciplines door en met Vlaamse topsporters, voor 
de periode 2000-2014.

Bron: Bloso.

4.103 Medailles en finaleplaatsen - paralympisch
Behaalde medailles en top-8plaatsen op olympische spelen, 
Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in 
paralympische disciplines door en met Vlaamse topsporters, 
voor de periode 2000-2014.

Bron: Bloso.

Paralympische Spelen

Goud Zilver Brons Top 5
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Totaal 3 2 6 20

Wereldkampioenschap

Goud Zilver Brons Top 5
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Totaal 5 5 13 27

Europees Kampioenschap

Goud Zilver Brons Top 5
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1
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Totaal 4 7 8 25

Europees Kampioenschap Wereldkampioenschap Olympische/Paralympische Spelen Totaal

Behaalde indexpunten door Vlaamse topsporters in olympische disciplines

Olympiade Athene (2000-2004) 200 208 188 597

Olympiade Beijing (2004-2008) 209 180 176 565

Olympiade Londen (2008-2012) 205 163 120 488

Olympiade Rio (2012-2016) 125 * 122 * 28 * 275 *

Behaalde indexpunten door Vlaamse topsporters in paralympische disciplines

Olympiade Beijing (2004-2008) 31 59 32 122

Olympiade Londen (2008-2012) 43 102 77 223

Olympiade Rio (2012-2016) 36 * 71 * 0 * 107 *

4.104 Topsportindex
Behaalde indexpunten door Vlaamse topsporters in Olympische disciplines en in Paralympische disciplines, laatste 4 olympiades. 

* voorlopig totaal (dd. 24/04/2015)
Bron: Bloso.
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Gezond sporten
Het Vlaamse beleid zet volop in op een actieve ‘gezond 
sporten’-attitude bij de Vlamingen en promoot ethiek in de 
sport. Bij het sporten moet zorg worden besteed aan de fy-
sieke en psychische integriteit van de sporter, maar ook aan 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. Een 
kwaliteitsvolle sportmedische advisering, letselpreventie en 
een ethisch sportbeleid zijn hierbij belangrijke factoren.

Gezond sporten

In 2014 erkende de minister 8 keuringscentra. Deze keurings-
centra ontvangen een toelage voor de sportmedische keuring 
en begeleiding van getalenteerde sporters. In 2014 kwamen 
1.123 sporters hiervoor in aanmerking. 553 van hen maakten 
gebruik van het gesubsidieerde aanbod van de erkende keu-
ringscentra. Nog 4.850 andere sporters, zowel recreatieve als 
competitieve, maakten in 2014 gebruik van de diensten van 
één van de 8 erkende keuringscentra. Een ander deel van deze 
sporters deed voor zijn sportmedisch onderzoek een beroep 
op een erkend keuringsarts. Eind 2014 telden we 232 erkende 
keuringsartsen. In 2013 lanceerde de Vereniging voor Sport- 
en Keuringsartsen een online platform voor sportmedische 
onderzoeken volgens de Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch 
Onderzoek (VASO). Tijdens dit opstartjaar werden 708 sporters 
onderzocht en geregistreerd volgens deze aanbeveling.

Anti-Doping

In 2014 voerde de Vlaamse Gemeenschap 2.447 dopingcontro-
les uit, waarvan 1.704 binnen wedstrijdverband, 621 buiten 
wedstrijdverband en 122 in fitnesscentra. Het aandeel sporters 

dat positief test, stijgt in 2014 tot 4,5%. Voor de controles 
binnen wedstrijdverband is er weinig evolutie, 3,7% in 2014 
tegenover 3,6% in 2013. Buiten wedstrijdverband begingen 
slechts 2 sporters een dopingpraktijk. In de fitnesscentra 
neemt het percentage overtredingen sterk toe van 19,3% naar 
37,7%. Het totaal aantal gecontroleerden in overtreding is 
daarmee verontrustend hoog. Het percentage is waarschijnlijk 
wel hoger dan het algemene gemiddelde in fitnesscentra om-
dat de tests vooral gericht zijn uitgevoerd in die fitnesscentra 
waarvan ernstig vermoed wordt dat er doping gebruikt wordt. 
Toch is het aantal afwijkende resultaten zorgwekkend van-
wege het massale gebruik van anabolen en de grote bedrei-

4.105 Dopingovertreders 
Evolutie van het aandeel dopingovertreders ten opzichte van 
het totaal aantal controles, van 1993 tot 2014, in %. 

Bron: NADO Vlaanderen.
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4.106 Dopinggebruik
Evolutie van het aantal geteste en aandeel positief bevonden personen bij de  meest gecontroleerde sporttakken, van 2009 tot 2014. 

Bron: NADO Vlaanderen.

Controles % Positief 

In wedstrijd verband Buiten wedstrijdverband

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Bodybuilding 38 33 24 36 38 0 0 0 0 1 42,1 30,3 33,3 16,7 23,1

Kickboksen 48 60 72 66 90 0 0 0 0 0 12,5 6,7 13,9 15,2 6,7

Atletiek 138 142 161 141 167 81 102 72 49 39 1,4 0,8 1,3 0,5 1,9

Wielrennen 488 448 421 478 522 324 434 295 317 292 3,0 1,0 2,4 1,9 2,1

Basketbal 36 46 36 48 42 42 30 18 24 42 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Boksen 77 66 59 83 59 0 1 6 3 4 9,1 10,4 6,2 9,3 11,1

Tennis 66 18 24 26 22 17 12 10 8 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Powerlifting 24 24 48 42 30 0 0 0 0 0 0,0 4,2 2,1 0,0 13,3

Triatlon 36 36 42 36 42 32 37 35 24 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zwemmen 42 30 18 24 17 22 33 25 30 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Volleybal 44 42 36 36 30 66 54 56 30 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Voetbal 102 192 108 156 162 97 77 72 60 54 1,5 0,4 0,6 0,5 0,5

Judo 30 54 24 18 36 12 14 9 11 10 7,1 0,0 3,0 0,0 4,3

IJshockey 12 18 24 18 24 0 0 0 0 0 16,7 5,6 0,0 11,1 16,7

Motorsport 18 18 24 18 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 4,2 0,0 3,6

Paardenrensport 6 6 0 7 30 6 0 0 0 0 0,0 16,7 0,0 28,6 3,3

SPORT 317

CULTUUR EN VRIJE TIJD

15_4_Cultuur en vrije tijd.indd   317 8/09/15   14:14



ging die deze stoffen vormen voor de fysieke en psychische 
gezondheid van de sporter.

Het hoogste aantal overtredingen binnen wedstrijdverband 
hebben in 2014 betrekking op anabolica en testosteron (spier-
versterkend en bevorderen recuperatievermogen). Bijna een 
derde van de overtredingen vallen onder deze categorie. Ook 
stimulantia (helpen om de maximale pijngrens te verleggen en 
alerter te reageren) blijven sterk vertegenwoordigd. Ruim een 
kwart van de overtredingen vallen onder deze categorie. Daar-
naast gaat het in een kwart van de vastgestelde dopingprak-
tijken om een geweigerde dopingcontrole. De overtredingen op 
het gebruik van cannabis dalen in 2014 verder tot slechts 6 % 

van de overtredingen. De verhoogde toegelaten grenswaarde 
voor cannabis speelt daarbij ongetwijfeld een rol. 

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

In bijna 2.000 RSZ-plichtige vestigingen worden bijna 14.000 
mensen tewerkgesteld. Het aantal tewerkgestelde mensen 
neemt de voorbije jaren wat af.

4.107 Vestigingen
Evolutie van het aantal vestigingen in de sportsector, van 2005 tot 2014. 

Bron: RSZ.

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kernproducten 1.383 1.305 1.244 1.466 1.425 1.362 1.357 1.393

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

24
835
112
263
103

25

27
840
103
261
103

23

23
863
102
262
113

30

Toegeleverde producten 671 672 658 625 638 592 578 570

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

23
4

57
185

305

18

21
5

56
180

299

17

18
5

55
172

297

23

Totaal sport 2.054 1.977 1.902 2.091 2.063 1.954 1.935 1.963

Alle sectoren 151.660 156.696 157.628 159.653 159.612 158.935 158.512 158.895

Groei sport (index) 100,0 96,3 92,6 101,8 100,4 95,1 94,2 95,6

Groei alle sectoren (index) 100,0 103,3 103,9 105,3 105,2 104,8 104,5 104,8

4.108 Tewerkstelling
Evolutie van de tewerkstelling in de sportsector, van 2005 tot 2014. 

Bron: RSZ.

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kernproducten 10.604 10.181 10.252 10.057 10.013 9.682 9.742 9.759

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

136
6.144
1.660
1.185

505
52

170
6.116
1.700
1.188

512
56

168
6.284
1.680
1.024

537
66

Toegeleverde producten 4.228 4.576 4.610 4.660 4.632 4.482 4.422 4.164

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

204
33

809
812

2.516

108

206
36

762
788

2.515

115

186
41

665
726

2.434

112

Totaal sport 14.832 14.757 14.862 14.717 14.645 14.164 14.164 13.923

Alle sectoren 2.013.754 2.139.878 2.160.072 2.146.956 2.170.097 2.183.163 2.186.590 2.181.218

Groei sport (index) 100,0 99,5 100,2 99,2 98,7 95,5 95,5 93,9

Groei alle sectoren (index) 100,0 106,3 107,3 106,6 107,8 108,4 108,6 108,3
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Ongeveer 2 op de 3 vestigingen leveren kernproducten (fit-
nesscentra, exploitatie sportaccommodaties). Het overige 
derde van de vestigingen betreft toegeleverde producten 
(vervaardiging sportartikelen). De daling in de tewerkstelling 
ten opzichte van 2013 is volledig toe te schrijven aan de toe-
geleverde producten. Bij de kernproducten is de tewerkstelling 
stabiel ten opzichte van 2013 maar wel lager dan in 2005.

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

De toegevoegde waarde is de afgelopen jaren duidelijk toege-
nomen. De schuldgraad verbeterde in 2011 sterk maar neemt 
terug lichtjes toe. De rendabiliteit op het eigen vermogen blijft  
op een vrij laag niveau liggen.

4.109 Bedrijven sportsector
Evolutie van enkele economische kerncijfers voor de sportsector, van 2006 tot 2013. De ratio’s zijn gebaseerd op gemiddelden. 

Bron: Bureau Van Dijk.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kernproducten sport

Bruto toegevoegde waarde (€ mln) 201,0 282,5 312,8 332,0 368,5 375,3 389,4 392,1

Algemene schuldgraad (%) 71,1 72,0 69,9 70,9 71,3 71,4 72,0 72,0

Netto-rendabiliteit van het eigen vermogen, na belastingen (%) 6,6 6,0 2,2 -0,8 -2,9 1,3 1,8 1,7

Toegeleverde producten sport

Bruto toegevoegde waarde (€ mln) 391,1 423,4 441,3 449,6 470,5 436,4 455,2 489,2

Algemene schuldgraad (%) 61,7 66,1 62,2 64,4 65,9 56,6 58,4 59,3

Netto-rendabiliteit van het eigen vermogen, na belastingen (%) 9,8 32,2 8,4 4,5 5,1 2,6 2,9 3,1

Totaal sport

Bruto toegevoegde waarde (€ mln) 587,2 701,7 748,9 776,1 807,7 834,4 844,6 881,3

Algemene schuldgraad (%) 65,4 68,4 65,4 67,0 62,5 68,0 68,3 68,6

Netto-rendabiliteit van het eigen vermogen, na belastingen (%) 8,7 23,1 6,0 2,7 2,3 2,2 2,3 2,3
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DEFINITIES

Assimilatie  Is een gelijkstelling met een VTS-kwalificatie op 
basis van een buiten- of binnenlandse kwalificatie, ver-
meld op de assimilatietabel van de VTS. De persoon die 
geassimileerd wordt, ontvangt hiervoor van de VTS een 
schriftelijk bewijs van zijn kwalificatie doch geen VTS-
diploma.

Generieke assimilatie  Sinds het academiejaar 2010-2011 wor-
den alle afgestudeerde Masters Lichamelijke Opvoeding 
van UGent, VUB en KU Leuven nominatief geassimileerd 
voor 8 kwalificaties Initiator. Het verschil met een ge-
wone assimilatie is dat dit generiek voor 8 kwalificaties 
gebeurt, waar een gewone assimilatie slechts individueel 
voor 1 kwalificatie en op vraag van de betrokkene wordt 
toegekend.

Inschaling  Is een gelijkstelling met een VTS-kwalificatie op 
basis van het succesvol beëindigen van een opleidings-
traject aan een universiteit of hogeschool met een op-
leiding Lichamelijke Opvoeding. De persoon die wordt 
ingeschaald, ontvangt hiervoor een VTS-diploma.

EVC-procedure  EVC staat voor Erkenning van Verworven 
Competenties, een systeem met als doel het onder-
scheiden en waarderen van de zichtbare en onzichtbare 
competenties waarover men beschikt en dat kan resul-
teren in het toekennen  van een gelijkstelling met een 
VTS-kwalificatie of vrijstelling(en) voor delen van een 
VTS-opleiding. 

EVK-procedure  EVK staat voor Eerder Verworven Kwalifi-
catie. Deze eerder verworven kwalificaties behaald via 
andere opleidingsverstrekkers (bijvoorbeeld in het bui-
tenland), kunnen door de VTS worden erkend indien deze 
voldoen aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden.

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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