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MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMENE TOELICHTING

1. Situering

Het Vlaams regeerakkoord van 15 juli 2009 en de beleidsnota Sport 2009-2014 vormen het 
algemene kader waarbinnen het ontwerp van decreet zich situeert. Het Vlaams sportbe-
leid is gericht op een zo groot mogelijke sportparticipatie. Meer bepaald stelt het Vlaams 
regeerakkoord dat er verder zal geïnvesteerd worden in sportpromotie en in acties rond fy-
sieke fitheid. Bijzondere aandacht gaat naar buitenschoolse sportactiviteiten en personen 
met een handicap. 

De beleidsnota Sport 2009-2014 legt de focus op volgende beleidsaccenten: enerzijds ligt 
het accent op een activeringsbeleid met als doelstelling de verhoging van de sportpartici-
patie om meer mensen levenslang te laten sporten en anderzijds wordt er ingezet op een 
duurzaam sportbeleid waarbij, via professionalisering en optimalisering van de structurele 
clubwerking, de kwaliteitsverhoging van het aanbod in de sportverenigingen verder uitge-
bouwd wordt. 

Daarnaast vraagt de beleidsnota Sport een bijzondere aandacht voor kansengroepen die 
omwille van uiteenlopende redenen weinig of niet aan sport participeren en voor innova-
tieve sportconcepten die inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en flexibele contex-
ten. Het Sport voor Allen-decreet vervult hierbij een cruciale rol.

Sinds 2008 worden de gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie (VGC) gesubsidieerd op basis van het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 
en het bijhorende besluit van 19 juli 2007 inzake de beleidssubsidie, van 19 september 2008 
inzake de impulssubsidie en van 17 oktober 2008 inzake de aanvullende subsidie.

Daarnaast werd op basis van het Sport voor Allen-decreet met het Vlaams Instituut voor 
Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en met het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding 
(Vlabus) een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2008-2012. Het huidige 
Sport voor Allen-decreet is dus van recente datum.

De aanleiding tot dit ontwerp van decreet is het zogenoemde Planlastendecreet van 15 
juli 2011. Het planlastendecreet werd opgemaakt naar aanleiding van de introductie van 
het meerjarenplanningssysteem bij de lokale besturen met de integratie van de financiële 
cyclus. Ook het op 25 juni 2010 reeds goedgekeurde uitvoeringsbesluit met betrekking tot 
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW’s vormt mede aan-
leiding tot dit ontwerp van decreet.

De implementatie van het Planlastendecreet impliceert een aanpassing van het Sport voor 
Allen-decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van de gemeente- en provincie-
besturen.

Voor gemeenten resulteert dit in de:
– afschaffing van een afzonderlijk sportbeleidsplan;
– afschaffing van de voorwaarden voor de sportgekwalificeerde ambtenaar;
– aanpassing van de planverplichtingen;
– aanpassing van de rapporteringsverplichtingen;
– afschaffing van de verenigingssportbeleidsplannen, aangezien de voorwaarde inzake 

het aanstellen van een sportgekwalificeerde ambtenaar niet meer gesteld kan worden.
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Daarnaast heeft het proces inzake interne staatshervorming (witboek) een bijkomende 
impact op de regelgeving inzake de provincies. Dit zal resulteren in de aanpassing en afba-
kening van de inhoudelijke opdrachten.

Op de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse gemeenten, die onder het toepas-
singsgebied van het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 vallen, is het Planlasten- 
decreet niet van toepassing.

2. Context 

De directe aanleiding tot het schrijven van een nieuw Sport voor Allen-decreet is dus 
het Planlastendecreet en het proces inzake interne staatshervorming. Naast de hierdoor 
vereiste technische aanpassingen, wordt geopteerd om het Sport voor Allen-decreet ook 
beperkt inhoudelijk aan te passen, rekening houdend met actuele maatschappelijke priori-
teiten, met de nieuwe beleidsopties van de huidige minister van Sport en met de ervaringen 
bij de implementatie van het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007.

Het Vlaamse sportbeleid wil via een hechte samenwerking met de gemeentebesturen zo-
veel mogelijk mensen in Vlaanderen stimuleren, activeren en begeleiden tot een kwaliteits-
volle duurzame sportbeoefening in hun directe omgeving. Hierbij is het belangrijk dat de 
gemeente een regierol opneemt. De gemeente ontwikkelt een coherente visie op het lokale 
sportgebeuren en geeft dit vorm in haar sportbeleid dat optimaal afgestemd is en dyna-
misch en innovatief  inspeelt op de lokale situatie. Hierbij spelen de sportverenigingen een 
centrale rol omdat ze garant staan voor een duurzaam sportaanbod zowel op het sport-
technische als het sociale vlak en dit met bijzondere aandacht voor de jeugd. 

Rekening houdende met de huidige maatschappelijke trends is het de taak van het lokaal 
sportbeleid om ook in te zetten op een aanvullend, innovatief, activerend sportaanbod met 
bijzondere aandacht voor levenslange beweeg- en sportparticipatie en kansengroepen al 
dan niet in samenwerking met andere sportactoren.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in Brussel met dezelfde maatschappelijke 
probleemstellingen geconfronteerd als in elke andere grote stad zonder evenwel te beschik-
ken over dezelfde bevoegdheden en instrumenten als andere grootstedelijke overheden. 
Bijgevolg stemt zij haar sportbeleid hierop af, rekening houdend met de specificiteit van de 
doelgroep en het Nederlandstalige karakter weliswaar in een zeer bijzondere bestuurlijke 
en meertalige context.

In het kader van de interne staatshervorming wordt de provinciale taakstelling verder 
uitgeklaard. Het uitgangspunt van het witboek Interne Staatshervorming hierbij is dat de 
bevoegdheden opgelijst in de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen onttrokken worden aan het provinciaal belang. Rekening houdend met de 
krijtlijnen en uitgangspunten van de interne staatshervorming is het hierbij mogelijk om 
specifieke taken en bevoegdheden aan een of meerdere provincies toe te kennen door of 
krachtens een decreet of een bestuursakkoord met een decretale rechtsgrond. Hiervoor 
gebeurt per sector een oefening, met betrokkenheid van de verschillende bestuursniveaus 
en stakeholders, die eind 2012 moet uitmonden in een voorstel tot bestuursakkoord. Deze 
interne staatshervorming zal niet leiden tot een vermindering van middelen die in een 
bepaalde sector worden besteed. Hiertoe zullen, bij verschuivingen van bevoegdheden tus-
sen bestuursniveaus, de hieraan gekoppelde middelen (financies en personeel) ook mee 
verschuiven.

In het kader van de interne staatshervorming (witboek) worden de bevoegdheden  die 
Vlaanderen inzake sport aan de provincies toekent en die nader worden uitgewerkt in het 
bestuursakkoord met de Vlaamse overheid opgenomen in het decreet.
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Wat de faciliteitengemeenten rond Brussel betreft volgt uit de schrapping van artikel 7 van 
het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebestu-
ren en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-
beleid potentieel het risico dat, als het betrokken gemeentebestuur niet intekent op de 
Vlaamse beleidsprioriteiten, de lokale Nederlandstalige sportinitiatieven hun financiering 
dreigen mis te lopen. In dat geval wordt het voorbehouden krediet overgeheveld naar EVA 
vzw De Rand, die dan de opdracht krijgt deze initiatieven te ondersteunen. De nadere af-
spraken met betrekking tot de besteding van deze middelen worden verder geregeld in een 
minstens driejarig convenant gesloten met de vzw De Rand.

Om het effect te genereren dat iedereen aangezet wordt tot sportief  bewegen of tot duur-
zaam sporten, worden de hiernavolgende Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen 
opgenomen in het voorliggende ontwerp van decreet.

Voor de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie resulteert dit in:
– het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelge-

richt subsidiebeleid; 
– het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent 

op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking;
– het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie 

via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod;
– het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwer-

king zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief  te participeren in sport.

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt deze beleidsprioriteit als volgt aange-
vuld: “en met bijzondere aandacht voor het stimuleren van personen met een handicap tot 
sportbeoefening”.

Volgende bevoegdheden met betrekking tot sport worden door de provincies uitgeoefend 
overeenkomstig een bestuursakkoord afgesloten met de provincies: 
– het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening;
– het, op vraag van de gemeenten, stimuleren en ondersteunen van de regionale werking 

in de sportsector;
– het ondersteunen of organiseren van bovenlokale sportevenementen;
– het bouwen of subsidiëren van bovenlokale sportinfrastructuur;
– het coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening;
– het beheren van unieke bovenlokale instellingen in de sport.

De Vlaamse beleidsprioriteit voor de provincies die via dit decreet rechtstreeks gesubsidi-
eerd wordt, is:
– het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening via een laagdrempe-

lig beweeg- en sportaanbod.

Om de kwalitatieve uitbouw van het sportbeleid te ondersteunen blijft de doelstelling in-
zake begeleiding van de besturen en inzake coördinatie en begeleiding van een pool van 
professionele begeleiders in de sport in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport 
voor Allen ook in dit ontwerp van decreet behouden, maar is het aangepast aan het nieu-
we decretale kader. 

Tegen oktober 2012 moeten de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de gemeenten en de pro-
vincies vertaald worden in een goedgekeurd decreet zodat de gemeente- en provinciebestu-
ren kunnen inspelen op deze Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen in hun meerja-
renplanning 2014-2019.
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Om de effecten van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen te kunnen meten kun-
nen de beleidsprioriteiten in het uitvoeringsbesluit verder uitgewerkt worden.

3. Structuur van het decreet

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2. De subsidiëring van de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid

Afdeling 1. De subsidiëring van de gemeenten voor het voeren van een Sport voor Allen-
beleid

Onderafdeling 1. De Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de gemeenten

Onderafdeling 2. Procedure voor de behandeling van de aanvragen en de controle op de 
aanwending van de subsidies

Afdeling 2. De subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren 
van een Sport voor Allen-beleid 

Afdeling 3. De sportraad

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden van de provincies inzake sport en de subsidiëring van de 
Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de provincies

Hoofdstuk 4. Begeleiding, coördinatie en monitoring van de besturen in het kader van de 
Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen

Afdeling 1. Erkenning en subsidiëring van een organisatie voor de begeleiding van de ge-
meenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader 
van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen

Afdeling 2. Erkenning en subsidiëring van een organisatie voor de coördinatie en de be-
geleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport voor de ge-
meenten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincies in het kader 
van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen

Afdeling 3. Monitoring van het lokale sportbeleid

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

II. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN

Artikelen 1 tot en met 4

In deze artikelen worden algemene bepalingen zoals definities en beperkingen opgenomen.

Artikel 1

Dit artikel geeft aan dat het decreet een gemeenschapsaangelegenheid betreft. Het decreet 
regelt de ondersteuning en de stimulering van het lokaal Sport voor Allen-beleid. Dit is 
een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

Artikel 2

Dit artikel bevat de definities van een aantal begrippen die in het decreet worden gehan-
teerd.
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In 1° is een definitie opgenomen van Sport voor Allen. De middelen in dit decreet zijn 
expliciet en uitsluitend bedoeld voor het mogelijk maken van een Sport voor Allen-beleid 
op lokaal niveau. In dit decreet staat Sport voor Allen voor de actieve deelname door een 
breed publiek aan sportactiviteiten, terwijl topsport en competitiesport op hoog niveau 
beoefend worden door hoog getalenteerde sporters. De activiteiten kunnen zowel indivi-
dueel als in ploegverband, met een competitief  of  een recreatief  karakter worden beoe-
fend.

In 2° is een definitie opgenomen van sportbeleid. Van belang is hier dat het om een sys- 
tematiek en samenhang van beleidsmaatregelen gaat. Het gaat dus niet om toevallige en 
losse acties die sportbeoefening tot doel hebben of mogelijk maken.

In 3° is een definitie opgenomen van beweegbeleid. Om het beleid inzake gezondheid, 
beweging en sport optimaal af te stemmen en overlap te vermijden, hebben de Vlaamse 
ministers bevoegd voor gezondheid en voor sport een intentieverklaring ondertekend (25 
oktober 2010). Van belang is dat het om een systematiek en samenhang van beleidsmaat-
regelen gaat en dat in dit decreet enkel het beweegbeleid wordt beoogd dat mensen wil 
aanzetten tot bewegen met als uiteindelijk doel het beoefenen van sport. Het gaat dus niet 
om het louter functioneel bewegen. 

In 4° is een definitie opgenomen van een erkende Vlaamse sportfederatie. Het decreet van 
13 juli 2001 bepaalt de voorwaarden waaraan dient voldaan te worden voor erkenning als 
Vlaamse sportfederatie. 

In 5° is een definitie opgenomen van een erkende Vlaamse organisatie voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding. Het decreet van 13 juli 2001 bepaalt de voorwaarden waaraan dient 
voldaan te worden voor erkenning als organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

In 6° is een definitie opgenomen van sporttakkenlijst. Bijlage V bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van de erkennings- en subsidië-
ringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties 
voor de sportieve vrijetijdsbesteding bepaalt deze lijst van sporttakken die voor subsidië-
ring in aanmerking komen.

In 7° is een definitie opgenomen van sportvereniging. Van belang is hier dat het aanbod 
van deze vereniging als primaire doelstelling de beoefening van sport en het organiseren 
van sportactiviteiten heeft met een duidelijke focus op een fysieke inspanning van de beoe-
fenaar. Dat het om een vereniging gaat, veronderstelt eveneens dat het een structurele en 
duurzame organisatie betreft. Dit houdt in dat organisatoren van occasionele sportmani-
festaties of sportwedstrijden hier niet onder vallen.

In 8° is een definitie opgenomen van jeugdsportbegeleider. Het betreft hier de persoon die 
instaat voor de sporttechnische begeleiding van de jeugdsporter, actief  in een sportvereni-
ging, die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Onder jeugdsport wordt 
verstaan de sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 

In 9° is een definitie opgenomen van directe financiële ondersteuning van sportverenigin-
gen. Hiermee wil men gestalte geven aan een ondersteuningsbeleid gebaseerd op kwali-
teit en duurzame sportbeoefening binnen een sportvereniging. Het betreft hier een recht-
streekse financiële overdracht naar de sportverenigingen die gebaseerd is op een subsidie-
reglement.

In 10° is een definitie opgenomen van anders georganiseerd beweeg- en sportaanbod. Het 
accent ligt hier vooral op een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod dat iedereen, dus zo-
wel sporters als niet-sporters, stimuleert tot sportbeoefening. Deze vorm van sportbeoefe-
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ning met als voornaamste doel de sportparticipatie te verhogen en te verbreden, kan door 
de lokale overheid, al dan niet in samenwerking met een sportvereniging of met andere 
actoren georganiseerd of ondersteund worden. Het betreft hier o.a. sportkampen, sport-
initiaties, sportacademies, bewegingsschool, bredeschoolinitiatieven, schoolsport, buurt- 
sport enzovoort.

In 11° is een definitie opgenomen van kansengroep. Het betreft een geheel van personen 
met een gemeenschappelijk specifiek kenmerk dat afwijkt van de maatschappelijke norm 
en op die manier een grond vormt voor feitelijke ongelijke kansen inzake sportparticipatie.

In 12° is een definitie opgenomen van gemeente. Enkel de gemeenten uit het Nederlandse 
taalgebied worden hiermee bedoeld. Een Brusselse gemeente kan in het kader van dit 
decreet geen subsidieaanvraag indienen. In Brussel ondersteunt de Vlaamse overheid het 
lokale sportbeleid via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In 13° is een definitie opgenomen van het Planlastendecreet. Dit decreet is voor wat betreft 
de gemeenten en provincies, gekoppeld aan het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststel-
ling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Ge-
west periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden 
opgelegd.

In 14° is een definitie opgenomen van Bloso. Aangezien Bloso een instelling is met eigen 
rechtspersoonlijkheid (IVA met rechtspersoonlijkheid) is een decretale basis vereist om 
aan het Bloso opdrachten toe te vertrouwen.

Artikel 3

Dit artikel geeft de doelstelling van het decreet aan: het ondersteunen van lokaal sport-
beleid dat coherent is inzake inhoud rekening houdend met alle lokale sportactoren, dat 
dynamisch en innovatief  is en dus steeds aangepast is aan de noden en behoeften van de 
inwoners en de lokale sportorganisaties. 

Dit artikel bepaalt verder dat de uitgekeerde subsidies uitsluitend kunnen aangewend wor-
den voor de ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven. 

Dit betreft een verderzetting van het huidige beleid zoals opgenomen in het huidige Sport 
voor Allen-decreet. In het kader van dit decreet kunnen subsidies enkel toegekend worden 
aan initiatieven van instellingen die gehuisvest zijn en hun werkingsactiviteiten ontplooien 
in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Een uitzon-
dering op het vlak van werking kan enkel gemaakt worden indien het om geografische of 
sporttechnische redenen vereist is om uit te wijken naar andere delen van het land of naar 
het buitenland. Daarnaast moeten deze instellingen bij hun dagelijkse werking en hun or-
ganisatie het Nederlands als voertaal gebruiken. De gegevens van die instellingen moeten 
ook in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel van de organisatie. De interne werking en 
de externe communicatie dient minstens in het Nederlands te gebeuren. De subsidiërende 
overheid moet o.a. kunnen nagaan of de activiteiten van de sportinitiatieven passen in de 
Vlaamse beleidsdoelstellingen. Dit betekent echter niet dat aan individuele deelnemers 
wordt opgelegd om Nederlands te spreken noch dat een bijkomende communicatie in een 
andere taal uitgesloten is.

Rekening houdend met de begroting, worden alle subsidiebedragen jaarlijks aangepast 
aan de stijging van de gezondheidsindex. Deze indexering wordt toegepast vanaf het be-
grotingsjaar 2015.
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Artikel 4

Dit artikel geeft aan dat het Planlastendecreet van toepassing is op de Vlaamse beleidsprio- 
riteiten Sport voor Allen voor de gemeenten en provincies, zoals bepaald in dit decreet 
houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Artikelen 5 tot en met 18

In dit hoofdstuk wordt de subsidiëring van een lokaal Sport voor Allen-beleid van de ge-
meenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie geregeld volgens de Vlaamse beleidsprio- 
riteiten Sport voor Allen.

Artikelen 5 tot en met 10 

In deze artikelen wordt de subsidiëring van de gemeenten voor het voeren van een Sport 
voor Allen-beleid geregeld volgens de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen.

Artikel 5 

Dit artikel somt de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de gemeenten op.

Artikel 6

Dit artikel bepaalt de doelstelling van elke Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen 
voor de gemeenten.

De eerste beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de gemeenten ‘het ondersteunen van de 
kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid’ komt 
overeen met de subsidie uit hoofdstuk 1 van het sportbeleidsplan (directe financiële on-
dersteuning van sportverenigingen door het gemeentebestuur) uit het vorige Sport voor 
Allen-decreet. De sportverenigingen bieden sporten aan die vermeld staan op de sporttak-
kenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende 
Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Het betreft hier het stimuleren van sportverenigingen via directe financiële ondersteuning 
voor de uitbouw van een duurzame kwaliteitsvolle inhoudelijke sportwerking op perma-
nente basis. M.a.w. de kwalitatieve uitbouw op het vlak van structuur, organisatie en om-
kadering (begeleiding) van de sportverenigingen wordt beoogd en dus niet de ondersteu-
ning van de bouw, renovatie, onderhoud, aankoop, huur enzovoort van sportinfrastruc-
tuur, noch van de organisatie van evenementen. 

Aangezien de bestedingsvoorwaarden minder stringent afgebakend worden dan in het vo-
rige Sport voor Allen-decreet waarbij de meerderheid van de middelen diende verdeeld te 
worden op basis van kwaliteitscriteria, zorgt deze beleidsprioriteit voor meer autonomie 
voor de gemeente. In het huidige ontwerp van decreet kan de gemeente volledig autonoom 
de kwaliteitscriteria bepalen.

De tweede beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de gemeenten beoogt “het stimuleren 
van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle 
jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking”. 

Het doel van de tweede beleidsprioriteit is tweeledig:
– enerzijds een lokaal beleid ondersteunen dat de professionalisering van de omkadering 

binnen sportverenigingen verhoogt. Hierbij besteedt de gemeente verplicht aandacht 
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aan het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördi-
natoren in de sportverenigingen, zoals dat het geval was bij de impulssubsidies uit het 
vorige Sport voor Allen-decreet. Daarenboven kunnen de sportverenigingen onder-
steund worden bij het aanstellen van personen voor een coördinerende functie, uit te 
oefenen binnen de sportvereniging(en). Deze kunnen zowel binnen één sportvereniging 
(bv. jeugdsportcoördinator, sporttechnisch of  administratieve coördinator), als over 
verschillende sportverenigingen (bv. coördinator fysieke training of opleidingscoördi-
nator) werkzaam zijn. Bij de uitvoering van deze beleidsprioriteit komen zowel subsi-
dies aan sportverenigingen als eigen initiatieven van de gemeente in aanmerking die 
rechtstreeks ten goede komen van de sportverenigingen. Met betrekking tot de eigen 
initiatieven van de gemeenten gaat het niet over coördinerende functies of verenigings-
ondersteuners voor de sportdienst zelf  of  voor een andere instantie dan een sport-
vereniging. Wel kunnen jeugdsportbegeleiders en coördinatoren vanuit de gemeente  
(co)gefinancierd en ter beschikking worden gesteld van de sportverenigingen zelf  alsof 
ze door de sportvereniging aangesteld zouden zijn; 

– anderzijds het bevorderen van de structurele samenwerking of van fusies tussen sport-
verenigingen in functie van de uitbouw van een ruimere en kwaliteitsvolle werkings- 
basis.

Het is geenszins de bedoeling om hiermee topsportwerking te ondersteunen. Het betreft 
immers een Sport voor Allen-decreet.

De ondersteuning van bouw, renovatie, onderhoud, aankoop, huur enzovoort van sport-
infrastructuur, de aankoop van duurzaam materiaal en de organisatie van evenementen 
worden hier uitgesloten.

De derde beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de gemeenten “het voeren van een active-
ringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd 
laagdrempelig beweeg- en sportaanbod” omvat enerzijds een activeringsbeleid dat niet-
sportende mensen aanzet tot bewegen en sporten (sporttechnisch laagdrempelig sportaan-
bod) en anderzijds een participatief  beleid dat sportende mensen de kans biedt dit op een 
flexibele manier te doen, aangepast aan hun individueel levenspatroon (organisatorisch 
laagdrempelig sportaanbod). Hiervoor is het voeren van een dynamisch en innovatief  lo-
kaal sportbeleid een noodzaak.

De gemeente kan deze derde Vlaamse beleidsprioriteit al dan niet in samenwerking met de 
sportverenigingen invullen. 

De vierde beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de gemeenten betreft “het voeren van een 
beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroe-
pen gelijke kansen krijgen om actief  te participeren in sport”. Met deze beleidsprioriteit 
sport wil de Vlaamse overheid een lokaal beweeg- en sportbeleid stimuleren dat groepen 
van personen, die omwille van hun zwakke sociale situatie onvoldoende kans hebben om 
te participeren aan sport, aanzet tot bewegen en sporten. Het betreft dus geen algemeen 
doelgroepenbeleid, maar een beleid dat drempels tot sportparticipatie van bepaalde kan-
sengroepen wegwerkt in functie van sociale correctie. Zo is bijvoorbeeld senioren op zich 
een leeftijdsgroep en niet noodzakelijk een kansengroep in functie van sociale correctie, 
maar zijn senioren die in armoede leven wel een beoogde doelgroep.

Binnen het beweeg- en sportbeleid is er aandacht voor transversale samenwerking en 
wordt het wegwerken van specifieke drempels die resulteren in een gelijke sportpartici-
patie van deze kansengroepen beoogd. Dit houdt in dat er aandacht wordt besteed aan 
transversaal beleid en samenwerking met andere sectoren (bv. OCMW’s, integratiesector, 
welzijnssector), maar waarbij de sportsector wel de sportaanbieder blijft.



Stuk 1582 (2011-2012) – Nr. 1 11

V L A A M S  P A R L E M E N T

De gemeente kan deze vierde Vlaamse beleidsprioriteit al dan niet in samenwerking met 
de sportverenigingen invullen. 

Artikel 7

Dit artikel machtigt de Vlaamse Regering om de bestedingspercentages van de verschil-
lende Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de gemeenten en de voorwaarden 
te bepalen om voor subsidiëring in aanmerking te komen. 

Artikel 8

Dit artikel bepaalt het totale subsidiebedrag voor de gemeenten.

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van het voorlaatste jaar 
voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor het begrotingsjaar 2014 wordt bijgevolg reke-
ning gehouden met het inwonersaantal op 1 januari 2012, zoals gepubliceerd in het Bel-
gisch Staatsblad.

Artikel 9

In dit artikel wordt het principe van de cofinanciering vastgelegd. Dit principe stelt dat de 
gemeente de toegekende subsidie met minstens 30 procent eigen inbreng vermeerdert en 
dat deze inbreng besteed wordt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor 
de gemeenten. 

Artikel 10

De subsidiëringsprocedure van de gemeenten is deze zoals opgenomen in het Planlasten-
decreet. In het sectordecreet sport wordt een bepaling opgenomen met betrekking tot de 
beoordeling en goedkeuring van de subsidieaanvragen van de gemeenten, van de wijze 
waarop de gemeenten op de hoogte gebracht worden van het jaarlijks toegekende subsi-
diebedrag, van de controle op de aanwending van de subsidies en van de behandeling van 
bezwaar, alsook de taken die het Bloso in dit kader toegewezen krijgt.

Artikelen 11 tot en met 14 

In deze artikelen wordt de subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het 
voeren van een Sport voor Allen-beleid geregeld volgens de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Sport voor Allen. Omdat het Planlastendecreet niet van toepassing is op de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie, wordt in een aparte afdeling in hoofdstuk 2 voorzien.

Artikel 11

Dit artikel somt de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen voor de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie op. Het zijn dezelfde beleidsprioriteiten als deze van de gemeenten: 
1° het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelge-

richt subsidiebeleid; 
2° het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent 

op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking;
3° het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie 

via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod;
4° het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwer-

king zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief  te participeren in sport en 
met bijzondere aandacht voor het stimuleren van personen met een handicap tot sport-
beoefening. 
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De vierde beleidsprioriteit werd in functie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ge-
specificeerd zodat de bijzondere aandacht voor de doelgroep ‘personen met een handicap’ 
naar analogie met de Vlaamse provincies ook in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 
bestendigd wordt.

In afwijking van wat in deze memorie van toelichting vermeld wordt bij artikel 6, kunnen 
nog specifieke uitvoeringsmodaliteiten worden uitgewerkt in functie van de Brusselse si-
tuatie voor de eerste beleidsprioriteit.

Voor de toelichting van de doelstelling van de overige beleidsprioriteiten voor de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 6.

Artikel 12

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt niet gevat door het Planlastendecreet. Van-
daar de machtiging aan de Vlaamse Regering om voor de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie een procedure voor de aanvraag en behandeling van de subsidiëring, de controle op 
de aanwending van de subsidies, de planning en de rapportering en de wijze waarop de 
subsidies worden uitbetaald uit te werken. De Vlaamse Regering wordt verder gemachtigd 
om de bestedingspercentages van de verschillende Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor 
Allen te bepalen.

Artikel 13

Dit artikel bepaalt het totale subsidiebedrag voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Artikel 14 

In dit artikel wordt het principe van de cofinanciering vastgelegd. Dit principe stelt dat de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie de toegekende subsidie met minstens 30 procent eigen 
inbreng vermeerdert en dat deze inbreng besteed wordt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Sport voor Allen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Artikel 15

Het beschikken over een sportraad is een voorwaarde tot subsidiëring voor de gemeenten 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie die opgelegd wordt in dit decreet lokaal sport-
beleid. Dit artikel bepaalt deze voorwaarde en de taken van de adviesraad. Het is de taak 
van de sportraad advies te verstrekken aan de overheid. Dit kan op eigen initiatief  of op 
verzoek en dit voor alle aangelegenheden die relevant zijn voor het voorbereiden, het uit-
voeren en het evalueren van het sportbeleid.

De samenstelling van de sportraad is niet langer gedetailleerd opgenomen. Wel wordt 
bepaald dat de schepen of het collegelid, bevoegd voor sport, als waarnemer de vergade-
ringen kan bijwonen. Hij kan dus geen stemrecht hebben.

Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden 
gesteld.

Inzake adviesorganen blijft het gemeentedecreet en het cultuurpactdecreet van toepassing 
voor alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld door het decreet lokaal sportbeleid (bv. man-
vrouwverhouding).

Conform het Planlastendecreet dienen de gemeenten aan te tonen dat ze de sportraad heb-
ben betrokken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot 
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het beleidsveld sport en om advies hebben gevraagd over de strategische meerjarenplan-
ning met betrekking tot het beleidsveld sport. De sportraad bespreekt ook jaarlijks de 
door de gemeente opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld sport zodat 
de sportraad op de hoogte is en al dan niet op eigen initiatief  een advies kan geven over de 
gerealiseerde doelstellingen en acties.

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd een gelijkaardige bepaling uitgewerkt.

Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitge-
brachte adviezen aan de sportraad.

Artikelen 16 tot en met 21 

In deze artikelen worden enerzijds de aangelegenheden waarvoor de provincies bevoegd  
zijn inzake sport  bepaald en anderzijds de Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen 
waarvoor de provincies gesubsidieerd kunnen worden.

De aangelegenheden waarvoor de provincies bevoegd zijn worden beperkt conform het 
witboek interne staatshervorming. In dit kader wordt gesteld dat Vlaanderen op bestuur-
lijk vlak met een verregaande verkokering en een wildgroei aan structuren kampt. Dat 
maakt het besturen vaak inefficiënt. 

Het witboek wil hier een ommezwaai aan geven door onder meer de rol en de autonomie 
van de gemeenten te versterken. De interne staatshervorming mikt tevens op een grondige 
planlastvermindering (hoofdstuk 6.2). Gemeenten en provincies zullen niet langer afzon-
derlijke beleidsplannen moeten opstellen rond cultuur, jeugd, sport enzovoort maar zullen 
al die plannen vanaf 2013 kunnen bundelen in één omvattend meerjarenplan. 

De provincies (hoofdstuk 8) bevinden zich als intermediair bestuursniveau tussen de ge-
meenten en de Vlaamse overheid. De interne staatshervorming leidt tot een sluitende lijst 
van provinciale bevoegdheden die een grondgebonden karakter hebben. De provincies 
fungeren daarbij ook als regisserend en afstemmend intermediair niveau. In samenspraak 
met de bevoegde vakminister wordt voor de provincies ook bijkomend een beperkte ge-
sloten lijst van niet-grondgebonden bevoegdheden opgenomen. Deze bevoegdheden kun-
nen verder uitgewerkt worden via een bestuursakkoord. Dit betekent dat er een duidelijk 
afbakening gebeurt van het provinciaal belang.

Het proces inzake interne staatshervorming (witboek) heeft als gevolg dat bepaalde in-
houdelijke bevoegdheden van de provincies niet meer zullen ondersteund worden vanuit 
de Vlaamse overheid, maar rechtstreeks vanuit Vlaanderen zullen aangestuurd worden. 
Bepaalde sectorspecifieke maatschappelijke bevoegdheden met betrekking tot sport van 
de provincies worden decretaal verankerd maar de modaliteiten kunnen in een bestuurs-
akkoord met de Vlaamse overheid uitgewerkt worden.

Volgende maatschappelijke probleemstellingen zijn relevant voor de provincies:
– gezien de aard van de doelgroep, is het stimuleren en ondersteunen van een bovenlo-

kaal sportbeleid gericht op personen met een handicap (senioren, volwassen en jeugd) 
noodzakelijk inzake kwantiteit en kwaliteit;

– het stimuleren en ondersteunen van de regionale werking tussen gemeenten inzake 
grondgebonden materies (bv. fietsroutes) alsook inzake het uitbouwen van een kwali-
tatief  sportbeleid in naburige gemeenten met weinig kritische massa (bv. gezamenlijke 
promotieacties) kan een meerwaarde betekenen op voorwaarde dat de vraag vanuit de 
gemeenten zelf  komt;

– sportevenementen zijn vaak gebiedsgebonden (bv. watersport, kust) en vragen soms 
een bovenlokale regionale aanpak inzake organisatie en ondersteuning;
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– de noden detecteren en het optimaal inplanten van bovenlokale sportinfrastructuur 
vraagt een regierol op provinciaal niveau;

– aangezien milieu en ruimtelijke ordening grondgebonden materies zijn die tot de 
bevoegdheden van de provincies behoren zijn de provincies het best geplaatst om de 
regierol bovenlokaal inzake de relatie tussen natuur, sport en recreatie, ruimtelijke 
ordening op zich te nemen;

– sommige bovenlokale instellingen zijn uniek, waarvoor continuering op provinciaal 
niveau noodzakelijk is. We doelen hier op een bovenlokale organisatie die een speci-
fieke meerwaarde betekent voor de sport op provinciaal niveau en die niet op Vlaams 
of op lokaal niveau ingevuld wordt.

Doorgeschoven naar Vlaams niveau:
– de ondersteuning van de uitbouw van een netwerk van sportgekwalificeerde begelei-

ders die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de kwalitatieve inhoudelijke 
werking van de sportverenigingen blijft belangrijk. Daarom wordt in dit ontwerp van 
decreet de optie genomen om dit niet langer via de provincies te ondersteunen maar te 
integreren in de beleidsoptie ‘begeleiding en coördinatie’;

– de provincies subsidiëren nu direct en indirect de werking van de Vlaamse sportfede-
raties. In het kader van de gelijkbehartiging van alle Vlaamse sportfederaties en om 
dubbele subsidiëring te voorkomen is het efficiënter en transparanter om enkel via het 
Vlaamse loket de Vlaamse sportfederaties te subsidiëren. Voorwaarde is wel dat de 
middelen verschuiven naar het decreet van de Vlaamse sportfederaties zodat er geen 
verlies is voor de betrokken sportactoren.

Artikel 16

Dit artikel bepaalt de aangelegenheden waarvoor de provincies bevoegd zijn inzake sport 
en bepaalt dat de provincies hun bevoegdheden uitvoeren overeenkomstig een bestuurs- 
akkoord afgesloten tussen de respectievelijke provincie en de Vlaamse overheid.

Artikel 17

Dit artikel bepaalt de Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen voor de provincies in het 
kader van het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening. Dit beleid 
kan gerealiseerd worden via het organiseren, het faciliteren of het ondersteunen van een 
laagdrempelig beweeg- en sportaanbod waarbij de fysieke inspanning wel centraal blijft 
staan.

Artikel 18

Dit artikel machtigt de Vlaamse Regering om nadere subsidievoorwaarden te bepalen.

Artikel 19

Conform het Planlastendecreet dienen de provincies aan te tonen dat ze de lokale belang-
hebbenden hebben betrokken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning met 
betrekking tot het beleidsveld sport en bij de bespreking van de jaarrekening met betrek-
king tot het beleidsveld sport. Aangezien de Vlaamse beleidsprioriteit voor de provincies 
gericht is op personen met een handicap, dient deze doelgroep in het bijzonder betrokken 
te worden bij deze werkzaamheden.
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Artikel 20

Enkel voor de Vlaamse beleidsprioriteit betreffende het stimuleren van personen met een 
handicap tot sportbeoefening wordt een subsidie voorzien. Deze subsidie wordt berekend 
op basis van het aantal inwoners van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het begrotings-
jaar. Voor het begrotingsjaar 2014 wordt bijgevolg rekening gehouden met het inwoners-
aantal op 1 januari 2012, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 21

De subsidiëringsprocedure van de provincies is deze zoals opgenomen in het Planlasten-
decreet. In het sectordecreet Sport wordt een bepaling opgenomen met betrekking tot de 
beoordeling en goedkeuring van de subsidieaanvragen van de provincies, van de wijze 
waarop de provincies op de hoogte gebracht worden van het jaarlijks toegekende subsi-
diebedrag, van de controle op de aanwending van de subsidies, en van de behandeling van 
bezwaar, alsook de taken die het Bloso in dit kader toegewezen krijgt.

Artikelen 22 tot en met 27

In deze artikelen wordt de erkenning en subsidiëring van een organisatie voor de bege-
leiding van de besturen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen 
geregeld.

Artikel 22

In dit artikel worden de erkenningsvoorwaarden bepaald die opgelegd worden aan een 
organisatie voor de begeleiding van de besturen.

Tevens machtigt dit artikel de Vlaamse Regering om de nadere voorwaarden, de vorm, de 
termijn en de procedure voor de aanvraag tot erkenning te bepalen alsook de voorwaarde 
voor het verlenen, weigeren, schorsen of intrekken van de erkenning. De termijn van de 
erkenning wordt gelijkgesteld met de lokale beleidscyclus conform het Planlastendecreet. 
D.w.z. de beleidscyclus van zes jaar die gekoppeld is aan de lokale bestuursperiode en die 
begint in het tweede jaar dat volgt op de lokale verkiezingen en eindigt op het einde van 
het jaar na de daaropvolgende verkiezingen.

Artikel 23

Dit artikel voorziet binnen de perken van de begroting in een subsidiebedrag van 150.000 
euro per jaar voor de begeleiding van de besturen in het kader van de Vlaamse beleidsprio-
riteiten Sport voor Allen zoals bepaald in dit decreet.

Artikel 24

In dit artikel worden de opdrachten opgesomd die de erkende organisatie dient uit te voe-
ren om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Het betreft opdrachten enerzijds in het 
kader van kennisverzameling en -ontwikkeling met betrekking tot de Vlaamse beleidsprio- 
riteiten Sport voor Allen en anderzijds in het kader van de actieve ontsluiting van deze 
kennis en informatie naar de besturen toe.

Deze opdrachten dienen vertaald te worden in een beleidsplan en jaarlijks in een actieplan 
waarvan de Vlaamse Regering de nadere voorwaarden bepaalt.
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Artikel 25

De jaarlijkse subsidie omvat een werkingssubsidie en een personeelssubsidie. Deze laatste 
mag maximum 70% van de totale subsidie bedragen.

Artikel 26

Dit artikel bepaalt dat de organisatie een werkingsverslag en een financieel verslag dient 
op te maken over het voorafgaande jaar conform de voorwaarden door de Vlaamse Re-
gering bepaald.

Artikel 27

Dit artikel machtigt de Vlaamse Regering om de nadere voorwaarden, de vorm, de ter-
mijnen en de procedure voor de subsidiëring en voor het verlenen, weigeren, schorsen of 
intrekken van de subsidiëring te bepalen.

Artikelen 28 tot en met 33

In deze artikelen wordt de erkenning en subsidiëring van een organisatie voor de coör-
dinatie en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders in de sport voor de 
besturen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen geregeld.

Artikel 28

In dit artikel worden de erkenningsvoorwaarden bepaald die opgelegd worden aan een or-
ganisatie voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van professionele begeleiders 
in de sport.

Tevens machtigt dit artikel de Vlaamse Regering om de nadere voorwaarden, de vorm, de 
termijn en de procedure voor de aanvraag tot erkenning te bepalen alsook de voorwaarde 
voor het verlenen, weigeren, schorsen of intrekken van de erkenning. De termijn van de 
erkenning wordt gelijkgesteld met de lokale beleidscyclus conform het Planlastendecreet. 
D.w.z. de beleidscyclus van zes jaar die gekoppeld is aan de lokale bestuursperiode en die 
begint in het tweede jaar dat volgt op de lokale verkiezingen en eindigt op het einde van 
het jaar na de daaropvolgende verkiezingen.

Artikel 29

Dit artikel voorziet binnen de perken van de begroting in een subsidiebedrag van mini-
mum 280.000 euro per jaar voor de coördinatie en de begeleiding van een pool van profes-
sionele begeleiders in de sport in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor 
Allen zoals bepaald in dit decreet. Het betreft hier niet een subsidie van de loonkost van 
de professionele begeleiders in de sport zelf.

Artikel 30

In dit artikel worden de opdrachten opgesomd die de erkende organisatie dient uit te voe-
ren om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Het betreft de volgende opdrachten: 
kennisverzameling en -ontwikkeling met betrekking tot de Vlaamse beleidsprioriteiten 
Sport voor Allen, het organiseren en structureren van de organisatie, een aanspreekpunt 
zijn inzake tewerkstelling van gekwalificeerde begeleiders in de sport, het nemen van pro-
motionele initiatieven voor het verhogen van de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsec-
tor en het uitvoeren van beleidsvoorbereidend werk met betrekking tot deze opdrachten. 

Deze opdrachten dienen vertaald te worden in een beleidsplan en jaarlijks in een actieplan 
waarvan de Vlaamse Regering de nadere voorwaarden bepaalt.
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Artikel 31

De jaarlijkse subsidie omvat een werkingssubsidie en een personeelssubsidie. Deze laatste 
mag maximum 70% van de totale subsidie bedragen.

Artikel 32

Dit artikel bepaalt dat de organisatie een werkingsverslag en een financieel verslag dient 
op te maken over het voorafgaande jaar conform de voorwaarden door de Vlaamse Re-
gering bepaald.

Artikel 33

Dit artikel machtigt de Vlaamse Regering om de nadere voorwaarden, de vorm, de ter-
mijnen en de procedure voor de subsidiëring en voor het verlenen, weigeren, schorsen of 
intrekken van de subsidiëring te bepalen.

Artikel 34

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om op verzoek van de Vlaamse Regering gegevens 
ter beschikking te stellen in het kader van de monitoring van het lokale sportbeleid. 

Artikelen 35 tot en met 38

In deze artikelen worden de verschillende bepalingen opgenomen inzake opheffing, over-
gang en inwerkingtreding. 

Artikel 35

Dit artikel bepaalt dat het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van ge-
meente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren 
van een Sport voor Allen-beleid wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014, met 
uitzondering van: 
1° sommige bepalingen die tot en met 31 december 2015 van toepassing blijven op het 

sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of  op het aanvullende 
sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

2° de bepalingen betreffende de sportraad die tot en met 31 december 2014 van toepassing 
blijven voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

3° de algemene bepalingen die tot en met 31 december 2015 van toepassing blijven voor 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Voor het aanvullende sportbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in 
een overgangsregeling voorzien. Brusselse gemeenten kunnen geen afzonderlijk sportbe-
leidsplan meer indienen. Het goedgekeurde aanvullende sportbeleidsplan van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie blijft van toepassing tot en met 31 december 2015.

Artikel 36

Dit artikel voorziet in een overgangsregeling betreffende de coördinatie en de begeleiding 
van een pool van professionele begeleiders in de sport vermits de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie pas vanaf 1 januari 2016 onder toepassing van het decreet valt en tot die datum 
bovenvermelde opdracht zelf  uitoefent in Brussel.
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Artikel 37

Dit artikel voorziet in een overgangsregeling inzake de voorbereiding van de begeleiding 
van de besturen en de voorbereiding van de coördinatie en de begeleiding van een pool van 
professionele begeleiders in de sport in het kader van dit decreet.

Artikel 38

Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding van het decreet. De inwerkingtreding van het de-
creet is, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie, afgestemd op de inwerkingtreding van het Planlastendecreet en het ge-
wijzigde Provinciedecreet.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zal vanaf 1 januari 2016 onder het toepassingsge-
bied van dit decreet vallen.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Philippe MUYTERS




