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Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor 
ondersteuning van het sportmedische 
geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters 
 
 

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, 
 
 
Gelet op het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, 
artikel 15, eerste lid, 2°; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering 
van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, artikel 
18, §2, §4 en §6; 
 
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2016 en 
op 27 april 2017; 
 
Gelet op advies 59.269/3 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2016 en op 
advies 61.524/3 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2017, met toepassing 
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, 
 
 

BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. De lijst van getalenteerde sporters, vermeld in artikel 18, §2, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het 
decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, bestaat uit: 
1°  de sporters aan wie een statuut van topsportbelofte is toegekend op grond 

van het globaal topsportconvenant, vermeld in artikel 11, eerste lid, 1°, van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de 
uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en 
subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de 
voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de 
beleidsfocus topsport; 

2°  de geregistreerde topsporters of topsporttalenten die ondersteund worden in 
het kader van een ontwikkelingsprogramma als vermeld in artikel 1, 5°, van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de 
uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en 
subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de 
voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de 
beleidsfocus topsport, of een prestatieprogramma als vermeld in artikel 1, 
6°, van hetzelfde besluit; 

3° de topsporters die over een arbeidsovereenkomst beschikken in het kader 
van het Sport Vlaanderen-tewerkstellingsproject Topsport of het Sport 
Vlaanderen-Topsportstudentenproject; 

4° de Vlaamse topsporters van de ‘Be Gold’-projecten. 
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Art. 2. De financiële tegemoetkoming voor het sportmedische 
geschiktheidsonderzoek van de getalenteerde sporters wordt voor het jaar 2017 
vastgesteld op maximaal 350 euro op jaarbasis voor elke getalenteerde sporter. 
 
Art. 3. De financiële tegemoetkoming voor het sportmedische 
geschiktheidsonderzoek van de getalenteerde sporters wordt per prestatie 
vastgelegd in de tabel, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. 
 
Art. 4. Om voor subsidiering in aanmerking te komen, moet het sportmedisch 
geschiktheidsonderzoek voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
§1. Bij elke getalenteerde sporter die zich voor een sportmedisch 
geschiktheidsonderzoek aanbiedt, moet de arts minstens jaarlijks een 
sportmedische anamnese en een klinisch onderzoek uitvoeren. 
 
§2. De eerste keer dat de getalenteerde sporter zich aanbiedt voor een 
sportmedisch geschiktheidsonderzoek nadat hij veertien jaar geworden is, moet de 
arts minstens ook een rustelektrocardiogram maken en een bloedanalyse uitvoeren. 
 

De bloedanalyse, vermeld in het eerste lid, bestaat minstens uit een analyse 
van: 
1° hematologische parameters; 
2° sedimentatie; 
3° glucose, ureum, creatinine, glutamaat pyruvaat transaminase (GPT) of 

alanine aminotransferase (ALT), gamma glutamyl transpeptidase (gamma 
GT) en lactaatdehydrogenase (LDH); 

4° ferritine; 
5° thyroid stimulerend hormoon (TSH) en vrij thyroxine (T4). 
 
§3. Voor de bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd die de getalenteerde sporter 
bereikt heeft vóór 1 januari van het jaar waarin het sportmedisch 
geschiktheidsonderzoek plaatsheeft. 
 
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017. 
 
 
Brussel, 4 juli 2016. (gewijzigd op 28 juni 2017) 
 
 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 
 
 
 
 
 
 

Philippe MUYTERS 


