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TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

In dit voorstel van decreet is rekening gehouden
met het regeerakkoord van de Vlaamse regering
(13 juli 1999), met de beleidsnota Sport 1999-2004
en met de motie van het Vlaams Parlement, aange-
nomen op 26 april 2000 naar aanleiding van de be-
spreking in het Parlement van die beleidsnota.

Het regeerakkoord stelt dat een vernieuwd sport-
beleid maximale kansen op slagen moet krijgen
door alle betrokken actoren daartoe de nodige fi-
nanciële ruimte te geven. Bovendien moet de over-
heidssubsidiëring onder meer gericht zijn op een
samenbundeling van krachten binnen eenzelfde
sport en niet op het versterken van ideologisch ver-
zuilde structuren.

In haar beleidsnota Sport formuleert de Vlaamse
regering hoe zij een sportbeleid wil voeren dat
erop gericht is zoveel mogelijk mensen in Vlaande-
ren in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten
sporten, ieder op zijn prestatieniveau, waarbij de
integriteit van de sport uitdrukkelijk gegarandeerd
wordt. Met prestatieniveau wordt zowel recreatie-,
competitie- als topsport bedoeld.

Bij de uitwerking van dit sportbeleid laat de
Vlaamse regering zich leiden door de visie dat ze
maximaal de verantwoordelijkheden en acties wil
leggen bij het niveau waar men optimaal kan in-
staan voor kwaliteit, klantgerichtheid, rationalise-
ring en integriteit. Dit betekent een duidelijke res-
ponsabilisering van de actoren.

Het Vlaams Parlement vraagt op 26 april 2000 in
een met redenen omklede motie dat de Vlaamse
regering de nationale sportbonden zou aansporen
tot defederalisering van die aspecten van het sport-
beleid waarvoor de Vlaamse overheid de bevoegd-
heid heeft.

Het decreet van 13 april 1999 heeft de verdienste
een eerste stap gezet te hebben voor een kwali-
teitsvol gericht sportbeleid en voor de afbouw van
een versnipperd sportfederatielandschap.

De uitvoering ervan legt evenwel ook een aantal
tekortkomingen bloot. De subsidiecriteria zijn van
dien aard dat er een onvoldoende evenwichtige
verdeling van de subsidiebudgetten bestaat tussen
de recreatieve sportfederaties en de competitieve
sportfederaties. Die laatste hebben een bredere op-
dracht, door hun deelname aan nationale en inter-

nationale competities en de integrale begeleiding
van topsporters.

Tevens wordt het kwaliteitsstreven gelimiteerd
doordat er slechts een beperkte effectmeting van
de resultaten is. Tot slot heeft het vastleggen van
een sporttakkenlijst tot gevolg dat een aantal
vrijetijdsorganisaties, die voordien gesubsidieerd
werden, uit de boot vallen.

Met dit voorstel van decreet worden niet alleen bo-
venvermelde lacunes opgevuld maar wordt even-
eens ingespeeld op de doelstellingen van zowel het
regeerakkoord, de beleidsnota Sport, de motie van
het Vlaams Parlement en op de behoeften die bij
een zeer groot deel van de sportfederaties leven.
Het voorstel van decreet is gebaseerd op de vol-
gende krachtlijnen.

1) Een verhoogde transparantie van het sportland-
schap door het invoeren van een verregaande
herschikking en een gestroomlijnde opdeling.

Zowel de wijze van sportbeoefening als de
bouw van de sportstructuren zijn in Vlaanderen
sterk gediversifieerd. Dat leidt zowel voor de
sportbeoefenaar als voor de overheid tot een
versnipperd en ondoorzichtig sportlandschap.

Door een duidelijk onderscheid te maken tus-
sen enerzijds de sportfederaties, onderverdeeld
in unisportfederaties en recreatieve sportfede-
raties, en anderzijds de organisaties voor de
sportieve vrijetijdsbesteding, wordt een door-
zichtig sportlandschap gecreëerd. Daarnaast is
er nog de koepelorganisatie die als aanspreek-
punt fungeert voor de sportfederaties. Gekop-
peld aan deze indeling wordt een specifiek on-
dersteuningsbeleid uitgewerkt, dat een vertaling
is van de specifieke behoeften en opdrachten
van deze verschillende actoren. De belangrijk-
ste partners bij de realisatie van een actief en
kwalitatief hoogstaand sportbeleid blijven de
sportfederaties. De unisportfederaties concen-
treren zich uitsluitend op één sporttak, waarbij
het accent op het competitieve ligt ; zij maken
tevens deel uit van een internationaal erkende
structuur. De recreatieve sportfederaties bieden
één of meerdere sporttakken aan met een recre-
atieve inslag. Voor beide soorten sportfederaties
blijft het principe van de sporttakkenlijst van
kracht.

2) Het creëren van een opvangnet voor de sportie-
ve vrijetijdsbesteding.
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De activiteiten van sportieve vrijetijdsbesteding,
die vaak een belangrijke maatschappelijke rele-
vantie hebben en van grote waarde zijn voor het
sociale weefsel van onze samenleving, worden
door de Vlaamse regering niet als sporttak op-
genomen op de sporttakkenlijst. Hierdoor kun-
nen zij geen aanspraak maken op subsidies.
Voor deze organisaties wordt nu een decretale
regeling getroffen die vertaald wordt in een spe-
cifieke wijze van ondersteuning.

3) Het invoeren van een beleidskader voor de
splitsing van de bestaande unitaire sportfedera-
ties.

Vele Vlaamse sportbeoefenaars beoefenen hun
sport in een unitaire sportfederatie en ontsnap-
pen zo aan de impact van het Vlaamse sportbe-
leid. In dit voorstel van decreet kunnen Vlaam-
se sportfederaties die ontstaan uit de splitsing
van nationaal gestructureerde sportfederaties,
onmiddellijk erkend en gesubsidieerd worden,
zodat ze snel kunnen inspelen op het Vlaamse
sportbeleid.

4) Het stimuleren van een integrale kwaliteits-
zorg.

Een wezenlijk instrument bij het voeren van
een effectief en efficiënt sportbeleid is de subsi-
diëring. In dit voorstel van decreet worden aan
de sportfederaties hogere kwaliteitseisen ge-
steld in ruil voor een toegenomen financiële on-
dersteuning. De sportfederaties worden daar-
door sterk geresponsabiliseerd. Bij het maken
en uitvoeren van hun beleidsplannen dienen zij
rekening te houden met de principes van kwali-
teitszorg, effectmeting, voortgangsbewaking en
resultaatgericht werken. De meeste van die be-
leidspunten worden tevens in convenants met
de Vlaamse overheid vastgelegd.

5) Het verhogen van het sportbudget en het effi-
ciënter aanwenden van de middelen via een
budgettaire inhaalbeweging ten gunste van de
unisportfederaties.

Het uitgewerkte onderscheid tussen unisportfe-
deraties en recreatieve sportfederaties is onder-
meer een gevolg van de verschillende opdrach-
ten en ondersteuningsbehoeften. De unisport-
federaties, die mede de ruggengraat vormen van
de internationale sportwereld, krijgen nu de
mogelijkheid om in betere en meer kwaliteits-
volle omstandigheden een doelgericht en effi-
ciënt sportbeleid uit te bouwen.

Unisportfederaties hebben als basisopdracht de
competitie en als facultatieve opdracht topsport.
Die twee opdrachten zijn niet ingeschreven bij de
recreatieve sportfederaties. Tevens is de controle
op de uitvoering van de basisopdrachten verschil-
lend. Bij de unisportfederaties wordt het principe
van effectmeting en voortgangsbewaking als een
constante ingeschreven. Bij de recreatieve sportfe-
deraties geldt dat enkel voor de facultatieve op-
drachten.

Inzake subsidiebeleid liggen de verschillen in een
andere verdeelsleutel van de basissubsidies en in
een meer gekwalificeerde en uitgebreide perso-
neelsomkadering voor de specifieke opdrachten
van de unisportfederaties. Er zijn eveneens finan-
ciële incentives ingeschreven, teneinde fusies tus-
sen recreatieve sportfederaties en unisportfedera-
ties aan te moedigen wat tot een rationalisatie van
het sportlandschap kan leiden.

Inzake financiering wordt een budgettaire inhaal-
operatie voor de unisportfederaties gerealiseerd,
waarbij de doelmatige werking van deze sportfede-
raties via effectmeting permanent wordt bijge-
stuurd. De recreatieve sportfederaties behouden
dezelfde financiële ondersteuning, zodat ze hun ba-
sisopdrachten en hun facultatieve opdrachten op
een kwaliteitsvolle wijze kunnen uitvoeren. Voor
de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbeste-
ding wordt een opvangnet gecreëerd met een bud-
gettaire blokkering, omdat deze activiteiten niet op
de sporttakkenlijst van de Vlaamse regering voor-
komen.

Dit voorstel van decreet betekent een belangrijke
stap in de realisatie van een doorzichtig en kwali-
teitsvol sportbeleid, waarbij alle actoren de nodige
financiële ruimte krijgen om een doel- en resultaat-
gericht sportaanbod te ontwikkelen.

Commentaar bij de artikelen

Artikel 1

Dit decreet regelt de erkenning en de subsidiëring
van de Vlaamse sportfederaties, hun koepelorgani-
satie en de organisaties voor de sportieve vrijetijds-
besteding. Dit is een aangelegenheid zoals bedoeld
in artikel 127 van de Grondwet.
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Artikel 2

In dit artikel wordt via een aantal definities een na-
dere invulling gegeven van het toepassingsgebied
van dit decreet.

De definitie van “sport” is ruim te interpreteren.
Bij de subsidiëringscriteria wordt voor de unisport-
federaties in artikel 14, 1°, en voor de recreatieve
sportfederaties in artikel 29, 2°, een striktere om-
schrijving van “sportactiviteiten” ingevoerd. Hier-
mee wordt het onderscheid tussen erkenning en
subsidiëring benadrukt.

In punt 14° en 15° zijn er definities opgenomen van
topsportschool en topsporter.

Artikel 3 en 4

Deze artikelen machtigen de Vlaamse regering om
de procedure te bepalen voor het verkrijgen van de
erkenning, het jaarlijks controleren van de erken-
ning, het schorsen of intrekken van een erkenning
en de mogelijkheid om tegen een negatieve beslis-
sing in beroep te gaan. De wijze waarop dat ge-
beurt wordt bepaald door de Vlaamse regering. De
Vlaamse regering kan ook de erkenningsvoorwaar-
den, zoals bepaald in artikel 6, nader bepalen.

De bepalingen zijn uniform voor zowel de sportfe-
deraties, de koepelorganisatie als de organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

Artikel 5

Dit artikel bepaalt de procedure voor het verkrij-
gen van subsidiëring, de behandeling ervan door de
bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap,
het verlenen, geheel of gedeeltelijk weigeren of het
intrekken van de subsidie en de mogelijkheid om
tegen een negatieve beslissing in beroep te gaan.

Artikel 6

Dit artikel regelt de vereisten waaraan de sportfe-
deraties moeten beantwoorden om erkend te wor-
den en te blijven.

Met Vlaamse sportfederaties worden verenigingen
bedoeld die activiteiten organiseren gespreid over
het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap.

Het moet gaan om een op Vlaams niveau georgani-
seerde structuur die op onafhankelijke wijze de ac-
tiviteiten organiseert. Het kan en mag niet de be-
doeling zijn dat via een kunstmatige afsplitsing van
een gedeelte van de leden van sportfederaties de
doelstellingen van dit decreet worden omzeild.

Om de nog nationaal gestructureerde sportfedera-
ties aan te moedigen om te splitsen en als Vlaamse
sportfederaties erkend en gesubsidieerd te worden,
wordt de voorwaarde om minstens 1 jaar werk-
zaam te zijn als afzonderlijke juridische entiteit,
niet gesteld aan deze sportfederaties.

Om de mensenhandel tegen te gaan wordt aan de
sportfederaties opgelegd om alle wetgeving die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op
de mensenhandel, strikt te respecteren en te doen
toepassen door de clubs (o.a. de wet van 13 april
1995 betreffende de mensenhandel, de wet van 24
februari 1978 voor betaalde sportbeoefenaars, het
decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de pri-
vate arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest,
de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke ar-
beid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stel-
len van werknemers ten behoeve van gebruikers en
de wet van 30 juli 1999 betreffende de tewerkstel-
ling van buitenlandse werknemers).

Voor niet-leden die deelnemen aan sportpromotio-
nele activiteiten en voor de leden moeten aparte
verzekeringspolissen worden afgesloten, zodat een
juist beeld van het werkelijke ledenaantal kan ont-
staan.

Artikel 7

De Vlaamse regering legt de nadere bepalingen
vast ter uitvoering van een aantal in artikel 6 opge-
nomen erkenningsvoorwaarden.

Artikel 8

Dit artikel bepaalt dat de erkenning voor onbe-
paalde duur wordt toegekend door de Vlaamse re-
gering. Artikel 3 machtigt de Vlaamse regering wel
om jaarlijks te controleren of de sportfederatie nog
aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet en om
desgevallend de erkenning te schorsen of in te
trekken.
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Artikel 9 

Dit artikel bepaalt dat in tegenstelling tot de er-
kenning die wordt gegeven door de Vlaamse rege-
ring, de subsidie wordt toegekend door de bevoeg-
de dienst van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 10

De subsidies voor het uitvoeren van de basisop-
drachten worden opgesplitst in personeelssubsidies
en in werkingssubsidies. De basisopdrachten van
de sportfederaties zijn vermeld in artikel 15, § 1, en
in artikel 30, § 1. Voor het uitvoeren van de faculta-
tieve opdrachten zijn er afzonderlijke subsidies.

Artikel 11

Teneinde transparantie te brengen in het sport-
landschap worden de sportfederaties ingedeeld in
unisportfederaties en in recreatieve sportfedera-
ties.

Artikel 12 

Binnen de groep van de unisportfederaties wordt
een unisportfederatie ingedeeld in één van drie ca-
tegorieën.

Voor de drie categorieën geldt dat slechts één
sportfederatie per sporttak, die voldoet aan alle ge-
stelde voorwaarden, kan gesubsidieerd worden als
unisportfederatie. Indien er in Vlaanderen meer
dan één sportfederatie voor één sporttak aan de
gestelde definitie voldoet en beide subsidies aan-
vragen, komen zij beide niet in aanmerking voor
subsidies als unisportfederatie. De betrokken
sportfederaties dienen dan te fuseren en als één
unisportfederatie subsidies aan te vragen. De
sporttak die wordt aangeboden moet vermeld
staan op de sporttakkenlijst. De unisportfederatie
en haar aangesloten clubs mogen geen andere
sporttakken aanbieden.

Artikel 13

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen
worden voor de unisportfederaties, volgens de ca-
tegorie-indeling, andere ledenaantallen vereist.

Artikel 14

Dit artikel regelt de algemene werkingsvereisten
waaraan de erkende unisportfederatie moet beant-
woorden om voor subsidiëring in aanmerking te
komen. Die vereisten zijn dus supplementair aan
de erkenningsvoorwaarden.

Punt 6 bepaalt dat in het beleidsplan van de uni-
sportfederatie niet alleen de werking per basisop-
dracht moet worden opgenomen, maar ook de
kwaliteitszorg, de effectmeting, de voortgangsbe-
waking en de te behalen resultaten. Aangezien het
beleidsplan jaarlijks wordt geëvalueerd en bijge-
stuurd, houdt dit een actieve rol voor de sportfede-
ratie in. De Vlaamse regering moet de opgesomde
bepalingen verduidelijken.

Voor de volledige uitvoerbaarheid van dit artikel
moet de Vlaamse regering een aantal uitvoerings-
besluiten treffen. Zo moet zij o.a. nader bepalen
wat onder regelmaat van de aangeboden sportacti-
viteiten dient te worden verstaan. Hierbij is de ach-
terliggende filosofie dat via de clubs aan de aange-
sloten leden de mogelijkheid moet geboden wor-
den om gedurende het volledige sportjaar aan ver-
antwoorde sportactiviteiten deel te nemen.

Artikel 15

Dit artikel legt de verplicht uit te voeren basisop-
drachten vast voor de unisportfederatie :

1° het organiseren van de competitieve sportbeoe-
fening.

De organisatie moet gebeuren op lokaal, natio-
naal en internationaal vlak. De organisatie op
nationaal en internationaal vlak moet gebeuren
in samenspraak met de nationale koepel of met
de internationale sportfederatie ;

2° het organiseren van recreatieve sportbeoefe-
ning, dat is namelijk ook voor de unisportfede-
raties van fundamenteel belang. Vele unisport-
federaties hebben in het verleden te veel de na-
druk gelegd op de competitieve sportbeoefe-
ning en de recreatieve sportbeoefening ver-
waarloosd. Om deze basisopdracht uit te voeren
beschikken de unisportfederaties over een vol-
tijds of halftijds personeelslid dat voor 90 per-
cent wordt gesubsidieerd en dat specifiek belast
wordt met deze basisopdracht ;
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3° zorgen voor opleiding en bijscholing van het
sporttechnische, administratieve en bestuurlijke
kader van de sportfederatie en de clubs ;

4° het begeleiden en ondersteunen van haar clubs,
o.a. via het aanreiken van hulpmiddelen op het
vlak van bijvoorbeeld kwaliteitszorg (meetin-
strumenten, en dergelijke), op sporttechnisch
vlak, op bestuurlijk en administratief vlak (ge-
automatiseerde programma’s, vorming, enzo-
voort), en op sportmedisch en sportpromotio-
neel vlak.

De unisportfederatie moet een maximale infor-
matieverstrekking organiseren voor alle moge-
lijke geïnteresseerden over alle belangrijke de-
creten (het decreet op de niet-professionele
sportbeoefenaar, het decreet inzake de medisch
verantwoorde sportbeoefening, enzovoort),
over het sportaanbod, en dergelijke meer. Daar-
bij moeten maatregelen worden genomen om
de efficiëntie en de effectiviteit te verbeteren
van het interne (eigen club en leden) en externe
(consument, andere actoren, enzovoort) infor-
matieproces, van de aard van de informatie
(product- en beleidsinformatie), van de infor-
matie-instrumenten (tijdschrift, infobrochure,
vademecum, promotiemateriaal) en van de dis-
tributiekanalen (tijdschrift, media, elektronische
informatie, en dergelijke) ;

5° de promotie van de eigen sporttak(ken) in sa-
menwerking met haar clubs en op basis van een
uitgewerkt sportpromotieplan voor vier jaar.

Artikel 16

Dit artikel bepaalt de niet verplichte facultatieve
opdrachten die door de unisportfederaties kunnen
worden vervuld en waarvoor zij aanvullende pro-
jectmatige subsidies kunnen ontvangen. Het gaat
hier dus om taken die niet door alle unisportfede-
raties uitgevoerd hoeven te worden. Zij die één of
meer van dergelijke taken uitvoeren, kunnen hier-
voor supplementaire subsidies ontvangen, voorzo-
ver zij dat doen onder de voorwaarden, zoals be-
paald in dit decreet.

Artikel 17

In het beleidsplan moet een duidelijk beeld gege-
ven worden van de inhoudelijke aspecten van het
jeugdsportbeleid van de unisportfederatie en haar

clubs, alsook van de financiële middelen die zij
daaraan zal besteden. De financiële middelen moe-
ten rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de bij de unisportfederatie aangesloten
sportclubs.

De unisportfederatie moet een jeugdsportcommis-
sie oprichten, deze commissie moet advies ver-
strekken aan het bestuur van de sportfederatie
over alles wat met jeugdsport te maken heeft.

Unisportfederaties die in aanmerking willen
komen voor subsidies voor deze facultatieve op-
dracht moeten vooraf een convenant afsluiten met
de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap.
Dat convenant is een geschreven overeenkomst
waarbij de sportfederatie en de bevoegde dienst
van de Vlaamse Gemeenschap de wederzijdse af-
spraken vastleggen met betrekking tot de uitvoe-
ring van de facultatieve opdracht.

Artikel 18

Dit artikel bepaalt de voorwaarden waaraan jaar-
lijks moet worden voldaan bij de realisatie van de
facultatieve opdracht “sportkampen”.

Ook hier dient een convenant te worden afgeslo-
ten.

Artikel 19

In dit artikel wordt bepaald dat de unisportfedera-
tie voor het vervullen van de facultatieve opdracht
“topsport” een topsportbeleid moet voeren dat af-
gestemd is op de beleidsnota van de Vlaamse rege-
ring. De sporttakken die daarbij in aanmerking
kunnen komen voor subsidiëring worden om de
vier jaar vastgelegd door de Vlaamse regering op
voorstel van de bevoegde dienst van de Vlaamse
Gemeenschap.

Ook hier dient een convenant te worden afgeslo-
ten.

Artikel 20

Door dit artikel wordt de weg vrijgemaakt voor de
jaarlijkse subsidiëring van de unisportfederaties die
acties ondernemen in het kader van het prioritei-
tenbeleid van de Vlaamse regering.
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Ook hier dient een convenant te worden afgeslo-
ten.

Artikel 21

Dit artikel bepaalt de subsidiëringsmechanismen
van de basissubsidies die aan de unisportfederaties
worden toegekend

Er wordt een minimale en maximale bestedings-
verplichting opgenomen, en er moet een eigen in-
breng van de sportfederatie van ten minste 25%
zijn bij de financiering van de aanvaardbare uitga-
ven voor de basisopdrachten. In de uitvoeringsbe-
sluiten wordt nader bepaald wat bedoeld wordt
met die aanvaardbare uitgaven.

Artikel 22

In dit artikel wordt vastgelegd hoe de basissubsidie
wordt uitbetaald.

Artikel 23 en 24

Deze artikelen bepalen de aard en de wijze waarop
de personeelssubsidies worden toegekend en de
voorwaarden waaraan de gesubsidieerde perso-
neelsleden moeten voldoen.

Er wordt bepaald welke personeelsleden voor sub-
sidiëring in aanmerking komen. Daarbij worden,
om voldoende kwaliteit in de werking van de uni-
sportfederatie te garanderen, drie functies gespeci-
fieerd die alleszins moeten worden ingevuld en die
voor 90% worden gesubsidieerd. Het betreft de
functies van administratief coördinator, die onder
andere verantwoordelijk is voor de algemene ad-
ministratie van de sportfederatie, de functie van
sporttechnisch coördinator, die ondermeer verant-
woordelijk is voor de algemene sporttechnische as-
pecten van de sportbeoefening en de functie van
sporttechnisch coördinator voor de recreatieve
sportbeoefening die door een voltijds of minstens
halftijds equivalent moet worden uitgeoefend.
Deze laatste heeft als specifieke taak de tweede
basisopdracht vermeld in artikel 15 uit te voeren.

Unisportfederaties die gesubsidieerd worden voor
de facultatieve opdracht topsport en die participe-
ren in een topsportschool kunnen nog een extra
voltijds equivalent krijgen, die voor 90% wordt ge-

subsidieerd. Dit personeelslid is belast met de
coördinatie van de topsport binnen de sportfedera-
tie.

De sportfederatie bepaalt zelf de hiërarchie tussen
de coördinatoren.

Om de sporttechnische ondersteuning te professio-
naliseren en te structureren wordt een voldoende
aantal personeelsleden met een sporttechnische
functie gevraagd, namelijk minstens 50%.

Het maximale aantal subsidieerbare equivalenten
wordt bepaald, alsook de subsidiëringspercentages.
Personeel dat reeds via andere kanalen gesubsi-
dieerd wordt, komt niet in aanmerking voor perso-
neelssubsidie op basis van dit decreet.

In het kader van het huidige werkgelegenheidsbe-
leid wordt de mogelijkheid geboden om de ver-
plichte functies van coördinatoren op te vullen
door halftijdse personeelsleden. De andere equiva-
lenten kunnen deeltijds worden ingevuld.

De Vlaamse regering bepaalt de nodige diploma’s
of bekwaamheidsbewijzen, alsook de daaraan ver-
bonden salarissen van personeelsleden die voor
subsidiëring in aanmerking komen.

Artikel 25

Voor grote sportfederaties worden supplementaire
subsidieerbare personeelsleden mogelijk.

Artikel 26

In dit artikel worden incentives opgenomen, opdat
recreatieve sportfederaties zouden fuseren met een
unisportfederatie.

Artikel 27

Dit artikel bepaalt de wijze waarop de aanvullende
subsidies voor het uitvoeren van de facultatieve
opdrachten worden toegekend. De nadere voor-
waarden voor de toekenning en aanwending wor-
den bepaald door de Vlaamse regering. Zij zal dus
voor de verschillende beoordelingscriteria van de
verschillende facultatieve opdrachten de wegings-
factoren vastleggen. De subsidies worden niet
enkel toegekend op basis van de beoordelingscrite-
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ria maar ook op basis van effectmeting, kwaliteits-
zorg, voortgangsbewaking en te behalen resultaten.

Wanneer vergoedingen voor lesgevers en begelei-
ders worden gesubsidieerd moet de unisportfede-
ratie als werkgever volledig in orde zijn met de so-
ciale en fiscale wetgeving.

Artikel 28

In dit artikel wordt de recreatieve sportfederatie
gedefinieerd.

Artikel 29

Dit artikel regelt de algemene werkingsvereisten
waaraan de erkende recreatieve sportfederatie
moet beantwoorden om voor subsidiëring in aan-
merking te komen. Die vereisten zijn dus supple-
mentair aan de erkenningsvoorwaarden.

Voor de volledige uitvoerbaarheid van dit artikel
moet de Vlaamse regering een aantal uitvoerings-
besluiten treffen. Zo moet zij onder andere nader
bepalen wat onder regelmaat van de aangeboden
sportactiviteiten dient te worden verstaan. Daarbij
is de achterliggende filosofie dat via de clubs aan
de aangesloten leden de mogelijkheid moet wor-
den geboden om gedurende het volledige sportjaar
aan verantwoorde sportactiviteiten deel te nemen.

Artikel 30

Dit artikel legt de verplicht uit te voeren basisop-
drachten vast voor de recreatieve sportfederaties :

1° het organiseren van zuivere recreatieve sportbe-
oefening en, wanneer de recreatieve sportfede-
ratie het wenst, het organiseren van competitie-
gerichte sportbeoefening ;

2° zorgen voor opleiding en bijscholing van het
sporttechnische, administratieve en bestuurlijke
kader van de sportfederatie en de clubs ;

3° het begeleiden en ondersteunen van haar clubs ;
hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als opge-
nomen in artikel 15 , 4° ;

4° een maximale informatieverstrekking aan alle
mogelijke geïnteresseerden. Ook hier gelden

dezelfde opmerkingen als opgenomen in artikel
15, 4° ;

5° de promotie van de eigen sporttak(ken) in sa-
menwerking met haar clubs en op basis van een
uitgewerkt sportpromotieplan voor vier jaar.

Artikel 31 tot 34

Hier gelden dezelfde opmerkingen als bij artikel
16, 17, 18 en 20.

Artikel 35

Dit artikel bepaalt de subsidiëringsmechanismen
van de basissubsidies die aan de recreatieve sport-
federaties worden toegekend.

Er wordt een minimale en maximale bestedings-
verplichting opgenomen, en er moet een eigen in-
breng van de sportfederatie van ten minste 25%
zijn bij de financiering van de aanvaardbare uitga-
ven voor de basisopdrachten. In de uitvoeringsbe-
sluiten wordt nader bepaald wat bedoeld wordt
met die aanvaardbare uitgaven.

Artikel 36

In dit artikel wordt vastgelegd hoe de basissubsidie
wordt uitbetaald.

Artikel 37 en 38

Deze artikelen bepalen de aard en de wijze waarop
de personeelssubsidies worden toegekend en de
voorwaarden waaraan de personeelsleden moeten
voldoen.

Er wordt bepaald welke personeelsleden voor sub-
sidiëring in aanmerking komen. Daarbij worden,
om voldoende kwaliteit in de werking van de re-
creatieve sportfederatie te garanderen, ten minste
twee functies aangegeven die alleszins moeten
worden ingevuld. Het betreft de functie van admi-
nistratieve coördinator, die onder andere verant-
woordelijk is voor de algemene administratie van
de sportfederatie en de functie van sporttechnische
coördinator voor de recreatieve sportbeoefening,
die onder meer verantwoordelijk is voor de sport-
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technische aspecten van de sportbeoefening binnen
de sportfederatie.

Om de sporttechnische ondersteuning te professio-
naliseren en te structureren wordt een voldoende
aantal personeelsleden met een sporttechnische
functie gevraagd, namelijk minstens 50%.

Het maximale aantal subsidieerbare equivalenten
wordt bepaald, alsook de subsidiëringspercentages.
Personeel dat reeds via andere kanalen gesubsi-
dieerd wordt, komt niet in aanmerking voor de
personeelssubsidie op basis van dit decreet.

In het kader van het huidige werkgelegenheidsbe-
leid wordt de mogelijkheid geboden om de ver-
plichte functies van coördinatoren op te vullen
door halftijdse personeelsleden. De andere equiva-
lenten kunnen worden ingevuld door deeltijdse
personeelsleden.

De Vlaamse regering bepaalt de nodige diploma’s
of bekwaamheidsbewijzen, alsook de daaraan ver-
bonden salarissen van personeelsleden die voor
subsidiëring in aanmerking komen.

Artikel 39

Indien een recreatieve sportfederatie fuseert met
één of meerdere andere recreatieve sportfedera-
ties, blijven de in dienst zijnde personeelsleden ver-
der nominatief gesubsidieerd.

Artikel 40

Dezelfde opmerking geldt als bij artikel 27.

Artikel 41

Dit artikel bepaalt de voorwaarden voor erkenning
waaraan een koepelorganisatie van Vlaamse sport-
federaties moet voldoen.

Om representatief te zijn moet minstens 2/3 van de
gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties lid zijn van
de koepelorganisatie.

Artikel 42

De Vlaamse regering legt de nadere regels vast ter
uitvoering van een aantal in artikel 41 opgenomen
erkenningsvoorwaarden.

Artikel 43

Dit artikel bepaalt de opdrachten die een koepel-
organisatie moet uitvoeren. Uit die opdrachten
blijkt duidelijk dat het gaat over een koepelorgani-
satie van uitsluitend sportfederaties.

Artikel 44

In dit artikel wordt de basis en de wijze van de sub-
sidieberekening vastgelegd, alsook een aantal
voorwaarden waaraan de gesubsidieerde perso-
neelsleden moeten voldoen.

Artikel 45

De Vlaamse regering bepaalt de regels voor de
wijze van uitbetaling van de subsidies.

Artikel 46

Dit artikel verwijst naar de artikelen waarbij de er-
kennings- en de subsidiëringsprocedure worden
vastgelegd.

Artikel 47

Dit artikel geeft een definitie van wat onder spor-
tieve vrijetijdsbesteding wordt verstaan.

Artikel 48

Per vrijetijdscluster kan er slechts één organisatie
worden erkend. Indien zou blijken dat er meerdere
organisaties in aanmerking zouden komen voor er-
kenning moeten zij fuseren. De op dit ogenblik be-
staande federaties en verenigingen die activiteiten
organiseren die kaderen in één van de clusters, blij-
ven als onafhankelijke sportfederatie of vereniging
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bestaan maar kunnen aansluiten als lid bij een van
de erkende organisaties. De erkende organisatie
voert dan op haar beurt de functies uit die vermeld
staan in artikel 50, 1°.

Artikel 49

Dit artikel legt de erkenningsvoorwaarden vast
waaraan de organisaties dienen te voldoen.

Artikel 50

De functies die de organisaties moeten uitvoeren
ten behoeve van de aangesloten verenigingen en
hun leden worden in dit artikel opgesomd. In dit
artikel wordt ook de verplichting aan de organisa-
ties opgelegd om een beleidsplan in te dienen, om
minstens één voltijds equivalent in dienst te nemen
en om een ledenbestand bij te houden.

Artikel 51

Dit artikel legt de subsidiebedragen vast voor de
organisaties. De organisaties krijgen elk een iden-
tiek vast bedrag en aanvullend een maximaal be-
drag dat gekoppeld is aan het aantal leden dat de
organisatie vertegenwoordigt.

Artikel 52

Dit artikel bepaalt de wijze van uitbetaling van de
subsidie.

Artikel 53

Dit artikel verwijst naar de artikelen waarbij de er-
kennings- en de subsidiëringsprocedure wordt vast-
gelegd.

Artikel 54 tot 58

Deze artikelen leggen de begrotingskredieten vast
voor de unisportfederaties, de recreatieve sportfe-
deraties en de organisaties voor de sportieve vrij-

etijdsbesteding alsmede de minimale bedragen
voor het uitvoeren van de facultatieve opdrachten.

Artikel 59

Dit artikel zorgt ervoor dat het oude decreet van
13 april 1999 wordt opgeheven.

Artikel 60

Dit artikel zorgt ervoor dat de sportconfederaties
die gevormd werden onder het oude decreet van
13 april 1999 als sportfederatie met hun huidig ge-
subsidieerd personeel kunnen blijven bestaan en
verder worden gesubsidieerd. Indien een perso-
neelslid de sportfederatie verlaat, vervalt ook de
subsidie voor dat personeelslid indien het in over-
tal is ten opzichte van het ingevolge dit decreet
maximale aantal te subsidiëren equivalenten. De
sportfederatie blijft wel het aantal gesubsidieerde
personeelsleden aan 90% behouden.

Het behoud van het aantal gesubsidieerde equiva-
lenten aan 90% is gekoppeld aan de voorwaarde
dat de samenstelling van de sportfederatie niet wij-
zigt.

Artikel 61 en 62

Deze artikelen hebben tot doel om de personeels-
leden die gesubsidieerd werden onder het oude de-
creet verder te kunnen blijven subsidiëren indien
zij niet aan de diplomavereiste voldoen.

Artikel 63

Deze overgangsbepaling maakt het voor de sport-
federatie mogelijk om aan de regel te voldoen
waarbij minstens 50% van het personeel sporttech-
nisch geschoold moet zijn. Tot 1 januari 2003 heb-
ben de personeelsleden de tijd om via opleidings-
cursussen hun sporttechnische kwalificatie te beha-
len.
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Artikel 64

Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding
van dit decreet.

André DENYS

André VAN NIEUWKERKE

Jos STASSEN

Kris VAN DIJCK
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VOORSTEL VAN DECREET

DEEL I

Algemene bepalingen

TITEL I

Definities

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoe-
ringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :

1° sport : sportactiviteiten individueel of in ploeg-
verband met competitief of recreatief
karakter ;

2° sportfederatie : een Vlaams privaatrechtelijke
organisatie die op vrijwillige en onbaatzuchti-
ge wijze sportclubs verenigt ;

3° koepelorganisatie : een Vlaamse organisatie
waarbij een erkende Vlaamse sportfederatie
zich kan aansluiten om gemeenschappelijke
belangen te laten behartigen en gemeenschap-
pelijke taken te laten uitvoeren ;

4° sportclub : een autonome, plaatselijke sport-
vereniging, aangesloten bij een erkende
Vlaamse sportfederatie, met als doelstelling
het organiseren van sportactiviteiten en het
promoten van haar sport ;

5° aangesloten lid : de sportbeoefenaar die een
jaarlijkse individuele bijdrage betaalt aan een
sportclub om op regelmatige basis gedurende
het sportjaar te kunnen deelnemen aan com-
petitieve of recreatieve sportactiviteiten, en
die voldoet aan de bepalingen van het decreet
van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het
statuut van de niet-professionele sportbeoefe-
naar ;

6° jeugd : kinderen tot en met 11 jaar en jongeren
van 12 tot en met 18 jaar ;

7° beleidsnota Sport : de beleidsvisie van de
Vlaamse regering die op voordracht van de
Vlaamse minister, bevoegd voor sport, bij het
begin van elke regeerperiode het sportbeleid
vastlegt ;

8° sporttakkenbeleid : het beleid afgestemd op
sporttakken die de Vlaamse regering kan sub-
sidiëren. De Vlaamse regering stelt daartoe
een nominatieve lijst van sporttakken op en
past die lijst zo nodig aan ;

9° topsportbeleid : het beleid afgestemd op top-
sport dat de Vlaamse regering kan subsidiëren.
De Vlaamse regering stelt daartoe een nomi-
natieve lijst van sporttakken op en past die lijst
zo nodig aan ;

10° sportkamp : een organisatie op initiatie- of ver-
volmakingsniveau die plaatsvindt in inter-
naatsverband gedurende minimaal vijf opeen-
volgende dagen, op één welbepaalde locatie,
met de deelname van minstens zeven interne
deelnemers behorende tot de Vlaamse Ge-
meenschap en waarbij aan iedere deelnemer
per dag minstens vier uur begeleide sportacti-
viteiten gegeven wordt door gekwalificeerde
lesgevers ;

11° jeugdsportbeleid : een beleid dat tot doel heeft
de sportparticipatie van de jeugd en hun aan-
sluiting bij een sportclub te bevorderen en de
kwaliteit van de begeleiding, de kadervorming
en het aanbod ten behoeve van de jeugd in de
sportfederaties en de sportclubs te verhogen ;

12° prioriteitenbeleid : het beleid van de Vlaamse
regering dat tot doel heeft de sportparticipatie
van bijzondere doelgroepen en hun aansluiting
bij een sportclub te bevorderen ;

13° beleidsplan : een vierjaarlijks document waarin
de sportfederatie, de koepelorganisatie en de
organisatie voor de sportieve vrijetijdsbeste-
ding een gedetailleerd overzicht geeft van haar
volledige werking met inbegrip van haar kwa-
liteitsbeleid ;

14° topsportschool : de school van het secundair
onderwijs die overeenkomstig het topsport-
convenant, dat een doorgedreven topsportop-
leiding voor jongeren in combinatie met een
volwaardige schoolse vorming tot voorwerp
heeft, een studierichting topsport inricht ;
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15° topsporter : de elitesporter die op internatio-
naal vlak tot de top behoort en die zich voor-
bereidt op en kan deelnemen aan Olympische
Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereld-
kampioenschappen en Europese Kampioen-
schappen of de beloftevolle jongere die op in-
ternationaal vlak tot de top behoort in de
hoogste jeugdcategorie en die op korte termijn
kan behoren tot de elitesporters.

TITEL II

De erkenningsprocedure

Artikel 3

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den, de vorm, de termijnen en de te volgen proce-
dure voor de aanvraag tot erkenning en de behan-
deling ervan door de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap.

De erkenning van een sportfederatie, de koepelor-
ganisatie en de organisatie voor de sportieve
vrijetijdsbesteding wordt verleend, geweigerd, ge-
schorst of ingetrokken onder de voorwaarden, bin-
nen de termijnen en volgens de vorm en de proce-
dure die door de Vlaamse regering wordt bepaald.

Als een voornemen wordt geuit tot weigering,
schorsing of intrekking van een erkenning kan be-
roep aangetekend worden onder de voorwaarden,
binnen de termijnen en volgens de vorm en de pro-
cedure die door de Vlaamse regering wordt be-
paald.

Artikel 4

De Vlaamse regering bepaalt de nadere erken-
ningsvoorwaarden alsook de wijze waarop jaarlijks
gecontroleerd wordt of de erkende sportfederatie,
de koepelorganisatie en de organisatie voor de
sportieve vrijetijdsbesteding nog voldoet aan alle
erkenningsvoorwaarden.

TITEL III

De subsidiëringsprocedure

Artikel 5

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den, de vorm, de termijnen en de te volgen proce-
dure voor de aanvraag tot subsidiëring en de be-
handeling ervan door de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap.

De subsidiëring van een sportfederatie, de koepel-
organisatie en de organisatie voor de sportieve
vrijetijdsbesteding wordt verleend, geheel of ge-
deeltelijk geweigerd of ingetrokken onder de voor-
waarden, binnen de termijnen en volgens de vorm
en de procedure die door de Vlaamse regering
wordt bepaald.

Als een voornemen wordt geuit tot gehele of ge-
deeltelijke weigering of intrekking van de subsidië-
ring kan beroep aangetekend worden onder de
voorwaarden, binnen de termijnen en volgens de
vorm en de procedure die door de Vlaamse rege-
ring wordt bepaald.

DEEL II

De erkenning en subsidiëring
van de Vlaamse sportfederaties

TITEL I

De erkenning

HOOFDSTUK I

De algemene erkenningsvoorwaarden

Artikel 6

Om als sportfederatie erkend te worden en te blij-
ven, moet een sportfederatie aan de volgende
voorwaarden voldoen :
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1° gedurende minstens één jaar werkzaam zijn.
De sportfederaties die ontstaan uit de splitsing
van een nationaal gestructureerde sportfedera-
tie die bestaat op het ogenblik van de inwer-
kingtreding van dit decreet, hoeven niet aan
deze voorwaarde te voldoen. De sportfedera-
tie biedt via haar sportclubs verantwoorde
sportactiviteiten aan aan de aangesloten
leden ;

2° sportclubs hebben in het Nederlandse taalge-
bied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofd-
stad, en wel in ten minste vier Vlaamse provin-
cies. In dit decreet wordt het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad gelijkgesteld met een pro-
vincie ;

3° ten minste 500 aangesloten leden hebben ;

4° opgericht zijn overeenkomstig de wet waarbij
aan de verenigingen zonder winstgevend doel
rechtspersoonlijkheid wordt verleend ;

5° volgens haar statuten de sport als doelstelling
hebben ;

6° een werking, statuten en huishoudelijk regle-
ment hebben dat of die :

a) in overeenstemming zijn met het decreet
van 24 juli 1996 houdende vaststelling van
het statuut van de niet-professionele sport-
beoefenaar ;

b) in overeenstemming zijn met het decreet
van 27 maart 1991 inzake de medisch ver-
antwoorde sportbeoefening ;

c) geen bepalingen bevatten waardoor de be-
vordering van de algemene sportbeoefe-
ning door de bevolking wordt verhinderd ;

d) de principes en de regels van de democratie
aanvaarden en tevens het Europees Ver-
drag inzake de Rechten van de Mens en het
Internationaal Verdrag betreffende de
Rechten van het Kind onderschrijven ;

7° alle maatregelen nemen om mensenhandel
binnen de sportfederatie en de bij haar aange-
sloten clubs tegen te gaan door een correcte
toepassing van de bestaande wetgeving. De
sportfederatie treedt ook sanctionerend op bij
misbruiken op basis van een door de sportfe-
deratie opgestelde deontologische code ter be-
strijding van de mensenhandel ;

8° haar zetel hebben in het Nederlandse taalge-
bied of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad ;

9° geleid worden door een algemene vergadering
waarin de aangesloten sportclubs op represen-
tatieve wijze vertegenwoordigd zijn, en door
een raad van beheer van minstens vijf leden ;

10° op zelfstandige wijze de financieën beheren en
het eigen beleid bepalen. De Vlaamse regering
bepaalt de nadere voorwaarden hiertoe ;

11° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
sportfederatie, haar bestuurders, haar perso-
neel en haar aangestelden, bedoeld in de arti-
kelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk
Wetboek, door een verzekering laten dekken ;

12° ter bescherming van haar aangesloten leden
verzekeringspolissen afsluiten die voldoen aan
de door de Vlaamse regering bepaalde mini-
mumvoorwaarden ;

13° ter bescherming van niet-leden bij sportpro-
motionele acties aparte verzekeringspolissen
afsluiten die voldoen aan de door de Vlaamse
regering bepaalde minimumvoorwaarden ;

14° jaarlijks het door de algemene vergadering
goedgekeurde financiële verslag, het werkings-
verslag, de rekeningen en de begroting bij de
bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap indienen, en ervoor zorgen dat alle gege-
vens die verband houden met de erkennings-
voorwaarden op de zetel of het secretariaat
van de sportfederatie in het Nederlands voor-
handen zijn en die ter beschikking stellen voor
onderzoek door de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap ;

15° vierjaarlijks een beleidsplan aan de bevoegde
dienst van de Vlaamse Gemeenschap voorleg-
gen. In het beleidsplan worden onder andere
de volgende aspecten van de werking van de
sportfederatie vermeld :

a) de effectieve werking van de sportfedera-
tie ;

b) het kwaliteitsbeleid waarin de doelstellin-
gen en de eisen voor de kwaliteitszorg wor-
den vastgesteld ;

c) het medisch verantwoord sporten.
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Het beleidsplan wordt op basis van effectme-
ting jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijge-
stuurd. De resultaten van de evaluatie worden
opgenomen in het werkingsverslag.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voor-
waarden waaraan dit beleidsplan moet vol-
doen ;

16° meewerken aan onderzoeken die door of na-
mens de Vlaamse regering werden ingesteld en
die gericht zijn op de evaluatie van de algeme-
ne werking of de activiteiten van de sportsec-
tor.

Artikel 7

De Vlaamse regering bepaalt de vorm van de do-
cumenten, bedoeld in artikel 6, 14° en 15°, de ver-
meldingen die zij moeten bevatten, het tijdstip en
de wijze waarop zij voorgelegd of ingediend wor-
den.

HOOFDSTUK II

De duur van de erkenning

Artikel 8

De erkenning van een sportfederatie wordt voor
onbepaalde duur toegekend door de Vlaamse rege-
ring.

TITEL II

De subsidiëring van de erkende sportfederaties

HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 9

De subsidies voor een sportfederatie worden jaar-
lijks toegekend door de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 10

De subsidies voor de sportfederaties bestaan uit :

1° subsidies voor de basisopdrachten, bestaande
uit personeelssubsidies en werkingssubsidies ;

2° aanvullende subsidies voor de facultatieve op-
drachten.

Artikel 11

De sportfederaties worden ingedeeld in unisportfe-
deraties en in recreatieve sportfederaties.

HOOFDSTUK II

De unisportfederaties

AFDELING I

Definities

Artikel 12

De unisportfederaties worden ingedeeld in drie ca-
tegorieën :

1° categorie A : een Vlaamse sportfederatie die in
haar doelstelling en werking uitsluitend de or-
ganisatie, de promotie en de kwaliteitszorg van
één sporttak op het oog heeft. De sporttak komt
voor op de sporttakkenlijst. De sportfederatie
kan als enige, via haar nationale koepel, deelne-
men aan de Olympische Spelen. Deze Vlaamse
sportfederatie heeft als enige, via haar nationale
koepel, een officiële affiliatie met de internatio-
nale federatie van de sport. De internationale
sportfederatie moet op haar beurt door het In-
ternationaal Olympisch Comité aanvaard zijn
als Olympische sportfederatie ;

2° categorie B : een Vlaamse sportfederatie die in
haar doelstelling en werking uitsluitend de or-
ganisatie, de promotie en de kwaliteitszorg van
één sporttak op het oog heeft. De sporttak komt
voor op de sporttakkenlijst. De sportfederatie
kan als enige, via haar nationale koepel, deelne-
men aan Wereldkampioenschappen of de We-
reldspelen. Deze Vlaamse sportfederatie heeft
als enige, via haar nationale koepel, een officiële
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affiliatie met de internationale federatie van de
sport. De internationale sportfederatie moet op
haar beurt volwaardig lid met stemrecht zijn
van de Association Générale des Féderations
Internationales Sportives (AGFIS) ;

3° categorie C : een Vlaamse sportfederatie voor
gehandicapten die in haar doelstelling en wer-
king uitsluitend de organisatie, de promotie en
de kwaliteitszorg van één of meer sporttakken
op het oog heeft. Deze sporttakken komen voor
op de sporttakkenlijst. De sportfederatie kan als
enige, via haar nationale koepel, deelnemen aan
de Paralympics. Deze Vlaamse sportfederatie
heeft, via haar nationale koepel, een officiële af-
filiatie met het International Paralympic Com-
mittee.

AFDELING II

Subsidiëringscriteria voor de basisopdrachten

Artikel 13

De unisportfederatie van categorie A heeft ten
minste 500 aangesloten leden, de unisportfedera-
ties van categorie B en C heeft ten minste 1500
aangesloten leden.

Artikel 14

Om in aanmerking te komen voor basissubsidies,
zoals bedoeld in artikel 10, 1°, voldoen de erkende
unisportfederaties aan de volgende algemene voor-
waarden :

1° aan alle aangesloten leden via de sportclubs ge-
durende het sportjaar sportactiviteiten op een
verantwoorde wijze aanbieden, waarbij het gaat
om een voldoende regelmatige en fysieke in-
spanning met competitief en recreatief karak-
ter, individueel of in ploegverband. Het betreft
activiteiten waarbij de sportbeoefenaar de be-
doeling heeft zijn of haar lichamelijke ontwik-
keling te stimuleren of zijn of haar lichamelijke
conditie op peil te houden of te verbeteren.

De Vlaamse regering bepaalt wat onder regel-
maat van de aangeboden sportactiviteiten wordt
verstaan alsook de wijze waarop de unisportfe-
deratie de regelmaat kan aantonen ;

2° het ledenbestand van de unisportfederatie regis-
treren op een door de Vlaamse regering bepaal-
de wijze ;

3° een boekhouding voeren volgens de door de
Vlaamse regering voorgeschreven regels ;

4° jaarlijks de door de algemene vergadering goed-
gekeurde rekeningen en de balans van het voor-
bije jaar aan de bevoegde dienst van de Vlaam-
se Gemeenschap voorleggen ;

5° via de sportclubs een jaarlijkse bijdrage van de
aangesloten leden innen die bestemd is voor de
unisportfederatie. De Vlaamse regering bepaalt
de nadere voorwaarden waaraan de jaarlijkse
bijdrage moet voldoen ;

6° in het beleidsplan de werking, de kwaliteitszorg
en de effectmeting per basisopdracht opnemen.
De Vlaamse regering legt de nadere voorwaar-
den vast voor de kwaliteitszorg, de effectmeting,
de voortgangsbewaking en de te behalen resul-
taten ;

7° op alle uitvoerende niveaus geleid worden door
verantwoordelijke personen die een geschikte
opleiding voor hun taak hebben gekregen of die
een gepaste bijscholing hebben gevolgd. De
Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den, de opleiding en de bijscholing.

Artikel 15

§ 1. De erkende unisportfederaties moeten de vol-
gende basisopdrachten uitvoeren :

1° organiseren van competitieve sportbeoefening
op lokaal, nationaal en internationaal vlak ;

2° organiseren van recreatieve sportbeoefening
voor kinderen, jongeren, volwassenen en senio-
ren ;

3° organiseren van kaderopleiding en bijscholing
voor de sporttechnische verantwoordelijken van
de unisportfederatie en de aangesloten sport-
clubs met of in samenspraak met de Vlaamse
Trainersschool ; organiseren van praktijkgerich-
te bijscholing voor het bestuurlijke en adminis-
tratieve kader van de unisportfederatie en het
bestuurlijke kader van de aangesloten sport-
clubs ;
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4° aantoonbare inspanningen leveren in de sport-
technische, bestuurlijke, administratieve, sport-
promotionele en sportmedische begeleiding van
de aangesloten sportclubs met bijzondere aan-
dacht voor de kwaliteitszorg ; een informatie-
plicht nakomen ten opzichte van de sportclubs
en de aangesloten leden, alsmede een informa-
tieopdracht uitoefenen ten behoeve van de
Vlaamse overheid ;

5° de eigen sporttak promoten, voor de unisportfe-
deraties van categorie A en B, en de sporttak-
ken voor gehandicapten promoten, voor de uni-
sportfederatie van categorie C. De unisportfe-
deratie stelt daartoe een sportpromotieplan op
voor vier jaar, waarin onder meer de betrokken-
heid van haar sportclubs wordt omschreven.
Dat sportpromotieplan is een onderdeel van het
beleidsplan van de unisportfederatie.

§ 2. De nadere richtlijnen voor het uitvoeren van
die basisopdrachten en de daaraan gekoppelde be-
groting worden door de Vlaamse regering bepaald.
De wijze waarop de basisopdrachten uitgevoerd
werden, worden aangetoond in het werkingsverslag
dat als basis gebruikt wordt voor de evaluatie van
de werking van de unisportfederatie. Unisportfede-
raties die één of meer basisopdrachten niet uitvoe-
ren, komen niet in aanmerking voor subsidiëring
op basis van dit decreet.

AFDELING III

Subsidiëringscriteria voor de facultatieve
opdrachten

Artikel 16

Om in aanmerking te komen voor aanvullende
subsidies, zoals bedoeld in artikel 10, 2°, kunnen de
gesubsidieerde unisportfederaties één of meer van
de volgende facultatieve opdrachten uitvoeren :

1° realiseren van een specifiek jeugdsportbeleid,
hierna te noemen "de facultatieve opdracht
jeugdsport" ;

2° organiseren van sportkampen, hierna te noe-
men "de facultatieve opdracht sportkampen" ;

3° realiseren van een integraal topsportbeleid met
bijzondere aandacht voor de begeleiding van
beloftevolle jongeren, hierna te noemen "de fa-
cultatieve opdracht topsport" ;

4° organiseren van activiteiten die passen in het
prioriteitenbeleid van de Vlaamse regering,
hierna te noemen "de facultatieve opdracht pri-
oriteitenbeleid".

Artikel 17

De facultatieve opdracht jeugdsport, waarbij het
jeugdsportbeleid van de unisportfederatie wordt
gespecificeerd, komt wat de unisportfederatie be-
treft afzonderlijk aan bod in het beleidsplan. Daar-
toe richt de unisportfederatie een adviserende
jeugdsportcommissie op. In het beleidsplan wordt
de betrokkenheid en de ondersteuning van de
sportclubs aangetoond. De invulling van de faculta-
tieve opdracht door de unisportfederatie wordt in
een convenant met de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap vastgelegd.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den waaraan de facultatieve opdracht jeugdsport
moet voldoen.

Artikel 18

De facultatieve opdracht sportkampen komt, wat
de unisportfederatie betreft, afzonderlijk aan bod
in het beleidsplan waarin door de unisportfederatie
wordt gespecificeerd hoe ze die opdracht zal invul-
len. De invulling van de facultatieve opdracht door
de unisportfederatie wordt in een convenant met
de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap
vastgelegd.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den waaraan de facultatieve opdracht sportkampen
moet voldoen.

Artikel 19

De facultatieve opdracht topsport, waarbij de uni-
sportfederatie aangeeft hoe ze een integraal top-
sportbeleid voert, houdt voor de unisportfederatie
in dat ze een topsportbeleid voert en activiteiten
organiseert die passen in het topsportbeleid, zoals
vastgelegd in de beleidsnota Sport van de Vlaamse
regering. De facultatieve opdracht moet afzonder-
lijk aan bod komen in het beleidsplan. De invulling
van de facultatieve opdracht door de unisportfede-
ratie wordt in een convenant met de bevoegde
dienst van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd.
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De Vlaamse regering legt, op voorstel van de be-
voegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap, om
de vier jaar de sporttakken die voor subsidiëring
van de topsporters in aanmerking kunnen komen
en de indeling hiervan in categorieën vast, op basis
van de volgende criteria :

1° de sportprestaties op internationaal vlak ;

2° de uitstraling van de sport in het binnenland ;

3° de uitstraling van de sport in het buitenland ;

4° de topsportstructuur, de begeleiding en het top-
sportbeleid van de betrokken unisportfedera-
ties.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den waaraan de facultatieve opdracht topsport
moet voldoen.

Artikel 20

De facultatieve opdracht prioriteitenbeleid, met de
maatregelen en activiteiten die passen in het priori-
teitenbeleid, zoals vastgelegd in de beleidsnota
Sport van de Vlaamse regering, komt afzonderlijk
aan bod in het beleidsplan. Dat houdt voor de uni-
sportfederatie in dat ze actief meewerkt aan het
prioriteitenbeleid van de Vlaamse regering. In het
beleidsplan wordt ook de betrokkenheid vermeld
van de sportclubs. De invulling van de facultatieve
opdracht door de unisportfederatie wordt in een
convenant met de bevoegde dienst van de Vlaamse
Gemeenschap vastgelegd.

De Vlaamse regering bepaalt het thema en de duur
van haar prioriteitenbeleid alsook de doelstellin-
gen die zij samen met de sportfederaties en hun
clubs wil bereiken.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den waaraan de facultatieve opdracht prioriteiten-
beleid moet voldoen.

AFDELING IV

Aard en wijze van subsidiëring – basisopdrachten

Artikel 21

§ 1. De werkingssubsidies bedragen minimaal 30
percent en de personeelssubsidies maximaal 70
percent van het begrotingskrediet voor de basis-
subsidies van de unisportfederaties, rekening hou-
dend met de artikelen 55 en 56. Er is een voorafna-
me voor de personeelssubsidies van deze unisport-
federaties.

§ 2. De werkingssubsidies worden voor 50 percent
toegekend op basis van het totaal aantal aangeslo-
ten leden en voor 50 percent op basis van het aan-
tal gesubsidieerde voltijdse equivalenten van de in
dit hoofdstuk gesubsidieerde unisportfederaties.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt per basisop-
dracht de aanvaardbare uitgaven die voor subsidië-
ring in aanmerking komen.

§ 4. In de boekhouding en de jaarrekeningen tonen
de unisportfederatie aan dat de werkingssubsidies
worden gebruikt voor het uitvoeren van de basis-
opdrachten, zoals bepaald in artikel 15. Per basis-
opdracht wordt minimaal 10 percent van de wer-
kingssubsidies besteed, maar nooit meer dan 40
percent.

§ 5. De werkingssubsidie mag maximaal 75 percent
bedragen van de totale subsidieerbare uitgaven
voor de basisopdrachten.

Artikel 22

De basissubsidies worden als volgt toegekend.

Onder voorbehoud dat de ingediende subsidië-
ringsaanvraag van de unisportfederatie voor het lo-
pende begrotingsjaar werd goedgekeurd door de
bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap,
wordt per trimester van het begrotingsjaar een
voorschot uitbetaald.
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Elk voorschot bedraagt 22,5 percent van de subsi-
dies die toegekend werden voor het voorlaatste
werkjaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Voor unisportfederaties die minder dan twee jaar
erkend zijn bij de aanvang van het lopende begro-
tingsjaar, bedraagt elk voorschot 20 percent van de
subsidies waarop de unisportfederatie aanspraak
kan maken op basis van de ingediende subsidië-
ringsaanvraag van het lopende begrotingsjaar.

Het saldo van de subsidies wordt uitbetaald vóór 1
juli van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde ac-
tiviteitenjaar, nadat de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap de uitgaven die in het
voorbije jaar gedaan werden en de voorgelegde
betalingsbewijzen heeft goedgekeurd.

Artikel 23

De salarissen van de volgende personeelsleden
komen voor subsidiëring in aanmerking ; de leden
van het sporttechnische personeel met beleids- en
sporttechnische verantwoordelijkheid op Vlaams
niveau en de leden van het administratieve perso-
neel belast met beleids- en administratieve verant-
woordelijkheid op Vlaams niveau.

Artikel 24

§ 1. Elke unisportfederatie moet minimaal één vol-
tijds equivalent in dienst hebben met de functie
van administratieve coördinator, één voltijds equi-
valent met de functie van sporttechnische coördi-
nator en één voltijds of halftijds equivalent met de
functie van sporttechnische coördinator voor recre-
atieve sportbeoefening. Deze personeelsleden be-
antwoorden aan de kwalificaties, zoals bepaald
door de Vlaamse regering.

§ 2. Een unisportfederatie die gesubsidieerd wordt
voor de facultatieve opdracht topsport, kaderend
in het topsportbeleid en die participeert in een top-
sportschool, kan aanspraak maken op één extra
subsidieerbaar voltijds equivalent met de functie
van coördinator topsport. Dit personeelslid beant-
woordt aan de kwalificaties, zoals bepaald door de
Vlaamse regering.

§ 3. Elke unisportfederatie kan supplementair nog
voor maximaal vier voltijdse equivalenten subsi-
dies krijgen.

§ 4. De functies van coördinator worden door vol-
tijdse of halftijdse krachten ingevuld. De perso-
neelsleden worden naar rato van deze voltijdse of
halftijdse samenstelling gesubsidieerd. De andere
voltijdse equivalenten, vermeld in § 3, kunnen per
voltijds equivalent door deeltijdse krachten wor-
den ingevuld. Deze personeelsleden worden naar
rato van hun deeltijdse prestaties gesubsidieerd.

§ 5. Voorzover het personeelsleden betreft als be-
doeld in § 1 en § 2, bedraagt de subsidie voor deze
vier functies 90 percent van het bedrag bedoeld in
§ 7.

§ 6. Voorzover het personeelsleden betreft als be-
doeld in § 3, bedraagt de subsidie voor het eerste
extra voltijdse equivalent 75 percent van het be-
drag bedoeld in § 7 en voor de andere extra voltijd-
se equivalenten 50 percent van het bedrag bedoeld
in § 7.

§ 7. De subsidie voor de salarissen wordt berekend
op het bedrag dat door de unisportfederatie voor
het personeelslid wordt gedragen. Dat bedrag be-
staat uit het brutosalaris, het vakantiegeld, de ein-
dejaarsuitkering en de bijdrage krachtens het wet-
telijke stelsel van de sociale voorzieningen.

§ 8. De Vlaamse regering bepaalt de in aanmerking
komende diploma’s en de overeenstemmende sala-
risschalen om de personeelssubsidies te berekenen.
De gesubsidieerde personeelsleden worden mini-
maal betaald overeenkomstig hun diploma.

§ 9. Minstens 50 percent van het gesubsidieerde
personeel is sporttechnisch geschoold en oefent
bovendien een sporttechnische functie uit.

§ 10. Voor de personeelsleden, bedoeld in § 1 en § 2
wordt steeds de volledige uitbetaling van de perso-
neelssubsidie, zoals bedoeld in § 5, gegarandeerd.

Artikel 25

Unisportfederaties met 25.000, 50.000, 75.000 of
100.000 aangesloten leden en meer hebben recht
op respectievelijk één, twee, drie en vier extra vol-
tijdse equivalenten. De subsidie voor de bijkomen-
de voltijdse equivalenten bedraagt 50 percent van
het bedrag bedoeld in artikel 24, § 7.
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Artikel 26

Indien een unisportfederatie een fusie aangaat met
één of meer recreatieve sportfederaties van hoofd-
stuk III behoudt de fusiefederatie, ingedeeld in
hoofdstuk II, nominatief alle gesubsidieerde perso-
neelsleden die op het ogenblik van de fusie in
dienst zijn van deze sportfederaties. Deze maatre-
gel is uitdovend wat het aantal personeelsleden be-
treft tot het maximale aantal subsidieerbare vol-
tijdse equivalenten waarop deze unisportfederatie
recht heeft maar niet uitdovend wat het subsidië-
ringspercentage betreft ; de fusiefederatie behoudt
het aantal gesubsidieerde equivalenten aan 90 per-
cent.

AFDELING V

Aard en wijze van subsidiëring – facultatieve
opdrachten 

Artikel 27

§ 1. De aanvullende subsidies zijn gekoppeld aan
de door de gesubsidieerde unisportfederatie geko-
zen facultatieve opdrachten.

Om voor aanvullende subsidiëring in aanmerking
te komen, stelt de unisportfederatie voor elke ge-
kozen facultatieve opdracht een begroting vast. De
subsidie wordt toegekend op basis van de ingedien-
de en goedgekeurde projecten, de bijhorende be-
groting en de evaluatie op basis van effectmeting.
De Vlaamse regering bepaalt per facultatieve op-
dracht de aanvaardbare uitgaven die voor subsidië-
ring in aanmerking komen.

§ 2. De Vlaamse regering hanteert de volgende be-
oordelingscriteria bij het toekennen van subsidies
voor de facultatieve opdracht topsport :

1° de voorbereiding en de deelname aan interna-
tionale wedstrijden van geregistreerde topspor-
ters ;

2° de participatie in een topsportschool ;

3° de organisatie van Europese kampioenschap-
pen, Wereldkampioenschappen en Wereldbe-
kerwedstrijden voor junioren en senioren in

Vlaanderen of in het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest ;

4° de voorbereiding en de deelname aan Olympi-
sche Spelen, Paralympics, de Europese Jeugd
Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen
van de gepreselecteerde en geselecteerde top-
sporters.

§ 3. Voor de facultatieve opdrachten kan de Vlaam-
se regering de beoordelingscriteria, de voorwaar-
den, de kwaliteitszorg, de effectmeting, de voort-
gangsbewaking en de te behalen resultaten bepa-
len voor de toekenning en de aanwending van de
aanvullende subsidies. De Vlaamse regering be-
paalt de vergoedingen en de daaraan verbonden
vereisten inzake diploma's of bekwaamheidsbewij-
zen voor de medewerkers verbonden aan alle fa-
cultatieve opdrachten.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de wijze en het
tijdstip waarop de aanvullende subsidies worden
uitbetaald.

HOOFDSTUK III

De recreatieve sportfederaties

AFDELING I

Definitie

Artikel 28

Een recreatieve sportfederatie is een Vlaamse
sportfederatie die in haar doelstellingen en wer-
king de organisatie, de promotie en de kwaliteits-
zorg van één of meer sporttakken die voorkomen
op de sporttakkenlijst op het oog heeft en die zui-
ver recreatieve of competitiegerichte recreatieve
sportbeoefening volgens de reglementen van de
sporttak(ken) aanbiedt.

AFDELING II

Subsidiëringscriteria voor de basisopdrachten
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Artikel 29

Om in aanmerking te komen voor basissubsidies,
zoals bedoeld in artikel 10, 1°, moeten de erkende
recreatieve sportfederaties voldoen aan de volgen-
de algemene voorwaarden :

1° ten minste 5000 aangesloten leden hebben. De
recreatieve sportfederaties voor gehandicapte
personen moeten minstens 2500 aangesloten
leden hebben ;

2° aan alle aangesloten leden via de sportclubs ge-
durende het sportjaar sportactiviteiten op een
verantwoorde wijze aanbieden, waarbij het gaat
om een voldoende regelmatige en fysieke in-
spanning met competitiegericht of zuiver recre-
atief karakter, individueel of in ploegverband.
Het betreft activiteiten waarbij de sportbeoefe-
naar de bedoeling heeft zijn of haar lichamelijke
ontwikkeling te stimuleren of zijn of haar licha-
melijke conditie op peil te houden of te verbete-
ren.

De Vlaamse regering bepaalt wat onder regel-
maat van de aangeboden sportactiviteiten wordt
verstaan alsook de wijze waarop de recreatieve
sportfederatie de regelmaat kan aantonen ;

3° het ledenbestand van de recreatieve sportfede-
ratie registreren op een door de Vlaamse rege-
ring bepaalde wijze ;

4° een boekhouding voeren volgens de door de
Vlaamse regering voorgeschreven regels ;

5° jaarlijks de door de algemene vergadering goed-
gekeurde rekeningen en de balans van het voor-
bije jaar aan de bevoegde dienst van de Vlaam-
se Gemeenschap voorleggen ;

6° via de sportclubs een jaarlijkse bijdrage van de
aangesloten leden innen die bestemd is voor de
recreatieve sportfederatie. De Vlaamse regering
bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de
jaarlijkse bijdrage voldoet ;

7° in het beleidsplan de werking per basisopdracht
opnemen ;

8° op alle uitvoerende niveaus geleid worden door
verantwoordelijke personen die een geschikte
opleiding voor hun taak hebben gekregen of die
een gepaste bijscholing hebben gevolgd. De
Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den en de mogelijke vormen van de opleiding
en de bijscholing.

Artikel 30

§ 1. De erkende recreatieve sportfederaties voeren
de volgende basisopdrachten uit :

1° organiseren van zuiver recreatieve sportbeoefe-
ning en in voorkomend geval organiseren van
competitiegerichte recreatieve sportbeoefening
op lokaal en Vlaams vlak ;

2° organiseren van kaderopleiding en bijscholing
voor de sporttechnische verantwoordelijken van
de recreatieve sportfederatie en de aangesloten
sportclubs, met of in samenspraak met de
Vlaamse Trainersschool ; organiseren van prak-
tijkgerichte bijscholing voor het bestuurlijke en
administratieve kader van de recreatieve sport-
federatie en het bestuurlijke kader van de aan-
gesloten sportclubs ;

3° aantoonbare inspanningen leveren in de sport-
technische, bestuurlijke, administratieve, sport-
promotionele en sportmedische begeleiding van
de aangesloten sportclubs met bijzondere aan-
dacht voor de kwaliteitszorg ;

4° een informatieplicht nakomen ten opzichte van
de sportclubs en de aangesloten leden, alsmede
een informatieopdracht vervullen ten behoeve
van de Vlaamse overheid ;

5° promoten van de aangeboden sporttakken. De
recreatieve sportfederatie stelt daartoe een
sportpromotieplan op voor vier jaar, waarin
onder meer de betrokkenheid van haar sport-
clubs wordt omschreven. Dat sportpromotie-
plan is een onderdeel van het beleidsplan van
de recreatieve sportfederatie.

§ 2. De nadere richtlijnen voor het uitvoeren van
die basisopdrachten en de daaraan gekoppelde be-
groting worden door de Vlaamse regering bepaald.
De wijze waarop de basisopdrachten uitgevoerd
werden, wordt aangetoond in het werkingsverslag
dat als basis gebruikt wordt voor de evaluatie van
de werking van de recreatieve sportfederatie. Re-
creatieve sportfederaties die één of meer basisop-
drachten niet uitvoeren, komen niet in aanmerking
voor subsidiëring op basis van dit decreet.

AFDELING III

Subsidiëringscriteria voor de facultatieve
opdrachten
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Artikel 31

Om in aanmerking te komen voor aanvullende
subsidies, zoals bedoeld in artikel 10, 2°, kunnen de
gesubsidieerde recreatieve sportfederaties één of
meer van de volgende facultatieve opdrachten uit-
voeren :

1° realiseren van een specifiek jeugdsportbeleid,
hierna te noemen "de facultatieve opdracht
jeugdsport" ;

2° organiseren van sportkampen, hierna te noe-
men "de facultatieve opdracht sportkampen" ;

3° organiseren van activiteiten die passen in het
prioriteitenbeleid van de Vlaamse regering,
hierna te noemen "de facultatieve opdracht
prioriteitenbeleid".

Artikel 32

De facultatieve opdracht jeugdsport, waarbij het
jeugdsportbeleid van de recreatieve sportfederatie
wordt gespecificeerd, komt, wat de recreatieve
sportfederatie betreft, afzonderlijk aan bod in het
beleidsplan. Daartoe richt de recreatieve sportfe-
deratie een adviserende jeugdsportcommissie op.
In het beleidsplan wordt de betrokkenheid en de
ondersteuning van de sportclubs aangetoond. De
invulling van de facultatieve opdracht door de re-
creatieve sportfederatie wordt in een convenant
met de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap vastgelegd.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den waaraan de facultatieve opdracht jeugdsport
moet voldoen.

Artikel 33

De facultatieve opdracht sportkampen, komt wat
de recreatieve sportfederatie betreft afzonderlijk
aan bod in het beleidsplan waarin door de recre-
atieve sportfederatie wordt gespecificeerd hoe ze
die opdracht zal invullen. De invulling van de fa-
cultatieve opdracht door de recreatieve sportfede-
ratie wordt in een convenant met de bevoegde
dienst van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den waaraan de facultatieve opdracht sportkampen
moet voldoen.

Artikel 34

De facultatieve opdracht prioriteitenbeleid, met de
maatregelen en activiteiten die passen in het priori-
teitenbeleid, zoals vastgelegd in de beleidsnota
Sport van de Vlaamse regering komt afzonderlijk
aan bod in het beleidsplan. Dat houdt voor de re-
creatieve sportfederatie in dat ze actief meewerkt
aan het prioriteitenbeleid van de Vlaamse regering.
In het beleidsplan wordt ook de betrokkenheid
vermeld van de sportclubs. De invulling van de fa-
cultatieve opdracht door de recreatieve sportfede-
ratie wordt in een convenant met de bevoegde
dienst van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd.

De Vlaamse regering bepaalt het thema en de duur
van haar prioriteitenbeleid alsook de doelstellin-
gen die zij samen met de sportfederaties en hun
clubs wil bereiken.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaar-
den waaraan de facultatieve opdracht prioriteiten-
beleid moet voldoen.

AFDELING IV

Aard en wijze van subsidiëring – basisopdrachten

Artikel 35

§ 1. De werkingssubsidies bedragen minimaal 25
percent en de personeelssubsidies maximaal 75
percent van het begrotingskrediet voor de basis-
subsidies van deze recreatieve sportfederaties, re-
kening houdend met de artikelen 55 en 56.

§ 2. De werkingssubsidies worden voor 50 percent
toegekend op basis van het totale aantal aangeslo-
ten leden en voor 50 percent op basis van het aan-
tal gesubsidieerde voltijdse equivalenten van de in
dit hoofdstuk gesubsidieerde recreatieve sportfe-
deraties.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt per basisop-
dracht de aanvaardbare uitgaven die voor subsidië-
ring in aanmerking komen.

§ 4. In de boekhouding en de jaarrekeningen toont
de recreatieve sportfederatie aan dat de werkings-
subsidies worden gebruikt voor het uitvoeren van
de basisopdrachten, zoals bepaald in artikel 30. Per
basisopdracht wordt minimaal 10 percent van de
werkingssubsidies besteed, maar nooit meer dan 40
percent.
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§ 5. De werkingssubsidie mag maximaal 75 percent
bedragen van de totale subsidieerbare uitgaven
voor de basisopdrachten.

Artikel 36

De basissubsidies worden als volgt toegekend.

Onder voorbehoud dat de ingediende subsidië-
ringsaanvraag van de recreatieve sportfederatie
voor het lopende begrotingsjaar werd goedgekeurd
door de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap, wordt per trimester van het begrotingsjaar
een voorschot uitbetaald.

Elk voorschot bedraagt 22,5 percent van de subsi-
dies die toegekend werden voor het voorlaatste
werkjaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Voor recreatieve sportfederaties die minder dan
twee jaar erkend zijn bij de aanvang van het lopen-
de begrotingsjaar, bedraagt elk voorschot 20 per-
cent van de subsidies waarop de recreatieve sport-
federatie aanspraak kan maken op basis van de in-
gediende subsidiëringsaanvraag van het lopende
begrotingsjaar.

Het saldo van de subsidies wordt uitbetaald vóór 1
juli van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde ac-
tiviteitenjaar, nadat de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap de uitgaven die in het
voorbije jaar gedaan werden en de voorgelegde
betalingsbewijzen heeft goedgekeurd.

Artikel 37

De salarissen van de volgende personeelsleden
komen voor subsidiëring in aanmerking : de leden
van het sporttechnische personeel met beleids- en
sporttechnische verantwoordelijkheid op Vlaams
niveau en de leden van het administratieve perso-
neel belast met beleids- en administratieve verant-
woordelijkheid op Vlaams niveau.

Artikel 38

§1. Elke recreatieve sportfederatie moet minimaal
twee voltijdse equivalenten in dienst hebben waar-
van één met de functie van administratieve coördi-
nator en één met de functie van sporttechnische
coördinator voor de recreatieve sportbeoefening.

Deze personeelsleden beantwoorden aan de kwali-
ficaties, zoals bepaald door de Vlaamse regering.

§ 2. Een recreatieve sportfederatie kan supplemen-
tair nog voor maximaal vier voltijdse equivalenten
subsidies krijgen.

§ 3. De functies van coördinator worden door vol-
tijdse of halftijdse krachten ingevuld. De perso-
neelsleden worden naar rato van deze voltijdse of
halftijdse aanstelling gesubsidieerd. De andere vol-
tijdse equivalenten, zoals vermeld in § 2, kunnen
per voltijds equivalent door deeltijdse krachten
worden ingevuld. Deze personeelsleden worden
naar rato van hun deeltijdse prestaties gesubsi-
dieerd.

§ 4. Voorzover het personeelsleden betreft als be-
doeld in § 1, bedraagt de subsidie voor de twee ver-
plichte voltijdse equivalenten 90 percent van het
bedrag bedoeld in § 6.

§ 5. Voorzover het personeelsleden betreft als be-
doeld in § 2, bedraagt de subsidie voor het eerste
extra voltijdse equivalent 75 percent van het be-
drag bedoeld in § 6 en voor de andere extra voltijd-
se equivalenten 50 percent van het bedrag bedoeld
in § 6.

§ 6. De subsidie voor de salarissen wordt berekend
op het bedrag dat door de recreatieve sportfedera-
tie voor het personeelslid wordt gedragen. Dat be-
drag bestaat uit het brutosalaris, het vakantiegeld,
de eindejaarsuitkering en de bijdrage krachtens het
wettelijke stelsel van de sociale voorzieningen.

§ 7. De Vlaamse regering bepaalt de in aanmerking
komende diploma’s en de overeenstemmende sala-
risschalen om de personeelssubsidies te berekenen.
De gesubsidieerde personeelsleden worden mini-
maal betaald overeenkomstig hun diploma.

§ 8. Minstens 50 percent van het gesubsidieerde
personeel is sporttechnisch geschoold en oefent
bovendien een sporttechnische functie uit.

§ 9. Voor de personeelsleden, bedoeld in § 1, wordt
steeds de volledige uitbetaling van de personeels-
subsidie, zoals bedoeld in § 4, gegarandeerd.

Artikel 39

Indien een recreatieve sportfederatie een fusie
aangaat met één of meerdere recreatieve sportfe-
deraties van hoofdstuk III behoudt de fusiefedera-
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tie, ingedeeld in hoofdstuk III, nominatief alle ge-
subsidieerde personeelsleden die op het ogenblik
van de fusie in dienst zijn van deze recreatieve
sportfederaties. Deze maatregel is uitdovend tot
het maximale aantal subsidieerbare voltijdse equi-
valenten.

AFDELING V

Aard en wijze van subsidiëring – facultatieve
opdrachten

Artikel 40

§ 1. De aanvullende subsidies zijn gekoppeld aan
de door de gesubsidieerde recreatieve sportfedera-
tie gekozen facultatieve opdrachten.

Om voor aanvullende subsidiëring in aanmerking
te komen, stelt de recreatieve sportfederatie voor
elke gekozen facultatieve opdracht een begroting
vast. De subsidie wordt toegekend op basis van de
ingediende en goedgekeurde projecten, de bijho-
rende begroting en de evaluatie op basis van ef-
fectmeting. De Vlaamse regering bepaalt per facul-
tatieve opdracht de aanvaarbare uitgaven die voor
subsidiëring in aanmerking komen.

§ 2. Voor de facultatieve opdrachten kan de Vlaam-
se regering de beoordelingscriteria, de voorwaar-
den, de kwaliteitszorg, de effectmeting, de voort-
gangsbewaking en de te behalen resultaten bepa-
len voor de toekenning en de aanwending van de
aanvullende subsidies. De Vlaamse regering be-
paalt de vergoedingen en de daaraan verbonden
vereisten inzake diploma's of bekwaamheidsbewij-
zen voor de medewerkers verbonden aan alle fa-
cultatieve opdrachten.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de wijze en het
tijdstip waarop deze aanvullende subsidies worden
uitbetaald.

DEEL III

De erkenning en subsidiëring van
een koepelorganisatie

Artikel 41

§ 1. Om als koepelorganisatie erkend te worden en
te blijven, moet een koepelorganisatie voldoen aan
de volgende voorwaarden :

1° opgericht zijn overeenkomstig de wet waarbij
aan de verenigingen zonder winstgevend doel
rechtspersoonlijkheid wordt verleend ;

2° haar zetel hebben in het Nederlandse taalge-
bied of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad ;

3° beschikken over een raad van beheer van min-
stens negen leden die op een voor de sportsec-
tor representatieve wijze is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de erkende sportfede-
raties ;

4° op alle uitvoerende niveaus geleid worden
door verantwoordelijke personen die een ge-
schikte opleiding voor hun taak hebben gekre-
gen of die een gepaste bijscholing hebben ge-
volgd ;

5° op zelfstandige wijze de financies beheren en
het beleid bepalen. De Vlaamse regering be-
paalt de nadere voorwaarden hiertoe ;

6° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
koepelorganisatie, haar bestuurders, haar per-
soneel en haar aangestelden, bedoeld in de ar-
tikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk
Wetboek, door een verzekering laten dekken ;

7° een boekhouding voeren volgens de door de
Vlaamse regering voorgeschreven regels ;

8° jaarlijks het door de algemene vergadering
goedgekeurde financiële verslag, het werkings-
verslag, de rekeningen en de begroting bij de
bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap indienen, en ervoor zorgen dat alle gege-
vens die verband houden met de erkennings-
voorwaarden op de zetel of het secretariaat
van de koepelorganisatie in het Nederlands
voorhanden zijn en die ter beschikking stellen
voor onderzoek door de bevoegde dienst van
de Vlaamse Gemeenschap ;

9° vierjaarlijks een beleidsplan aan de bevoegde
dienst van de Vlaamse Gemeenschap voorleg-
gen. In het beleidsplan wordt de effectieve
werking van de koepelorganisatie vermeld en
het kwaliteitsbeleid waarin de doelstellingen
en de eisen voor de kwaliteitszorg worden
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vastgesteld. Het beleidsplan wordt op basis
van effectmeting jaarlijks geëvalueerd en zo
nodig bijgestuurd. De resultaten van de evalu-
atie worden opgenomen in het werkingsver-
slag.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voor-
waarden waaraan dit beleidsplan moet vol-
doen ;

10° ten minste 2/3 van de gesubsidieerde Vlaamse
sportfederaties als leden hebben.

§ 2. Voor de bestuursorganen, bedoeld in artikel 41,
§ 1, geldt als voorwaarde dat de personeelsleden
van een koepelorganisatie niet zetelen als verte-
genwoordiger van een  sportfederatie in de alge-
mene vergadering of de raad van beheer.

Artikel 42

De Vlaamse regering bepaalt de opleiding en de
bijscholing zoals bedoeld in artikel 41, § 1, 4°, en de
vorm van de documenten, bedoeld in artikel 41, §
1, 8° en 9°, de vermeldingen die zij bevatten, en de
wijze waarop zij voorgelegd of ingediend worden.

Artikel 43

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet
een erkende koepelorganisatie de volgende op-
drachten vervullen :

1° de belangen van de aangesloten sportfederaties
behartigen en het beleid mee helpen voorberei-
den ;

2° optreden als vertegenwoordiger van het geheel
van de aangesloten sportfederaties naar de
overheid toe en waar daar wordt om gevraagd ;

3° de aangesloten sportfederaties regelmatig infor-
meren ;

4° de aangesloten sportfederaties op juridisch, ad-
ministratief, organisatorisch en beleidsmatig
vlak ondersteunen ;

5° de behoeften van de aangesloten sportfedera-
ties detecteren waarvoor onderzoeks- en studie-
werk noodzakelijk is.

Artikel 44

§ 1. De subsidies voor een koepelorganisatie wor-
den jaarlijks toegekend door de bevoegde dienst
van de Vlaamse Gemeenschap en bestaan uit wer-
kingssubsidies en personeelssubsidies.

§ 2. Een erkende koepelorganisatie heeft recht op :

1° twee voltijdse equivalenten waarvoor de perso-
neelssubsidie 90 percent bedraagt van het be-
drag, bedoeld in § 3 ;

2° één voltijds equivalent waarvoor de personeels-
subsidie 75 percent bedraagt van het bedrag, be-
doeld in § 3 ;

3° één voltijds equivalent waarvoor de personeels-
subsidie 50 percent bedraagt van het bedrag, be-
doeld in § 3.

§ 3. De subsidie voor de salarissen wordt berekend
op het bedrag dat door de erkende koepelorganisa-
tie voor het personeelslid wordt gedragen. Dat be-
drag bestaat uit het brutosalaris, het vakantiegeld,
de eindejaarsuitkering en de bijdrage krachtens het
wettelijke stelsel van de sociale voorzieningen.

§ 4. De Vlaamse regering bepaalt de in aanmerking
komende diploma's en de overeenstemmende sala-
risschalen om de personeelssubsidies te berekenen.
De gesubsidieerde personeelsleden worden mini-
maal betaald overeenkomstig hun diploma.

§ 5. De voltijdse equivalenten vermeld in § 2, 1°,
worden ofwel door voltijdse of halftijdse krachten
ingevuld. De personeelsleden worden naar rato
van deze voltijdse of halftijdse aanstelling gesubsi-
dieerd. De andere voltijdse equivalenten, vermeld
in § 2, 2° en 3°, kunnen per voltijds equivalent door
deeltijdse krachten worden ingevuld. Deze perso-
neelsleden worden naar rato van hun deeltijdse
prestaties gesubsidieerd.

§ 6. De werkingssubsidie bedraagt één derde van
de personeelssubsidie. Zij moet worden aangewend
voor het uitvoeren van de in artikel 43 vermelde
opdrachten.

Artikel 45

De subsidies worden als volgt toegekend.

Onder voorbehoud dat de ingediende subsidië-
ringsaanvraag van een koepelorganisatie voor het
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lopende begrotingsjaar werd goedgekeurd door de
bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap,
wordt per trimester van het begrotingsjaar een
voorschot uitbetaald.

Elk voorschot bedraagt 22,5 percent van de subsi-
dies die toegekend werden voor het voorlaatste
werkjaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Indien een koepelorganisatie minder dan twee jaar
erkend is bij de aanvang van het lopende begro-
tingsjaar, bedraagt elk voorschot 20 percent van de
subsidies waarop een koepelorganisatie aanspraak
kan maken op basis van de ingediende subsidië-
ringsaanvraag van het lopende begrotingsjaar.

Het saldo van de subsidies wordt uitbetaald vóór 1
juli van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde ac-
tiviteitenjaar, nadat de bevoegde dienst van de
Vlaamse gemeenschap de uitgaven die in het voor-
bije jaar gedaan werden en de voorgelegde bet-
alingsbewijzen heeft goedgekeurd.

Artikel 46

De erkenningsprocedure van de koepelorganisatie
gebeurt zoals bepaald in de artikelen 3 en 4. De
Vlaamse regering verleent de erkenning en bepaalt
de geldigheidsduur van deze erkenning. De subsi-
diëringsprocedure van de koepelorganisatie ge-
beurt zoals bepaald in artikel 5.

DEEL IV

De erkenning en subsidiëring van organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding

TITEL I

Algemene bepalingen

Artikel 47

Voor de toepassing van dit deel wordt verstaan
onder :

1° sportieve vrijetijdsbesteding : een vrijetijdsbe-
steding waarbij de deelnemers op gereglemen-

teerde wijze en in gestructureerd verband hun
vaardigheden meten en waarbij  coördinatie,
concentratie, behendigheid, tactiek en ontspan-
ning primeren in combinatie met een minimale
fysieke activiteit. De sporttakken van de sport-
takkenlijst kunnen hier niet toe behoren ;

2° vrijetijdscluster : een verzameling van aanver-
wante sportieve vrijetijdsbestedingen. De activi-
teiten van de vrijetijdsbesteding worden inge-
deeld in drie vrijetijdsclusters :

a) volksspelen : activiteiten, met overheersend
een sociale dimensie, die levenslang kunnen
beoefend worden en die hetzij een Vlaamse
traditionele oorsprong hebben, hetzij een
uitgesproken internationaal karakter hebben
waarbij de klemtoon ligt op het aspect con-
centratie ;

b) dierenhobby’s : activiteiten waar bij de beoe-
fening omgegaan wordt met één of meer die-
ren en waarbij de zorgplicht voor het milieu
wordt behartigd en de wet van 14 augustus
1986 betreffende de bescherming en het wel-
zijn van dieren wordt gerespecteerd ;

c) luchtactiviteiten : activiteiten die beoefend
worden in de lucht met behulp van mecha-
nisch materiaal in combinatie met lichamelij-
ke vaardigheden ;

3° organisatie : een vereniging zonder winstoog-
merk die is samengesteld uit één of meer ver-
enigingen die de sportieve vrijetijdsbesteding
beoefenen binnen een zelfde vrijetijdscluster.

TITEL II

De erkenning

Artikel 48

§ 1. De Vlaamse regering erkent één organisatie
per vrijetijdscluster.

§ 2. Indien binnen één vrijetijdscluster meerdere
organisaties die voldoen aan de erkenningsvoor-
waarden zoals bepaald in artikel 49 een ontvanke-
lijke aanvraag tot erkenning indienen, fuseren deze
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organisaties tot één organisatie, om in aanmerking
te komen voor erkenning.

Artikel 49

Om als organisatie erkend te worden en te blijven,
moet zij aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° opgericht zijn overeenkomstig de wet waarbij
aan de verenigingen zonder winstgevend doel
rechtspersoonlijkheid wordt verleend ;

2° in de statuten van de organisatie vermelden
dat alle verenigingen die uitsluitend een actie-
ve werking binnen een vrijetijdscluster kunnen
aantonen, kunnen toetreden tot de
organisatie ;

3° een benaming hebben die representatief en
overkoepelend is voor de desbetreffende vrij-
etijdscluster ;

4° een werking, statuten en huishoudelijk regle-
ment hebben dat of die :

a) in overeenstemming zijn met het decreet
van 24 juli 1996 houdende vaststelling van
het statuut van de niet-professionele sport-
beoefenaar ;

b) in overeenstemming zijn met het decreet
van 27 maart 1991 inzake de medisch ver-
antwoorde sportbeoefening en met alle re-
gelgeving met betrekking tot doping voor
dieren ;

c) geen bepalingen bevatten waardoor de be-
vordering van de algemene sportbeoefe-
ning door de bevolking wordt verhinderd ;

d) de principes en de regels van de democratie
aanvaarden en tevens het Europees Ver-
drag inzake de Rechten van de Mens en het
Internationaal Verdrag betreffende de
Rechten van het Kind onderschrijven ;

5° haar zetel hebben en haar activiteiten ont-
plooien in het Nederlandse taalgebied of in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ;

6° via haar aangesloten verenigingen ten minste
1000 sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegen-
woordigen ;

7° geleid worden door een algemene vergadering
en een raad van beheer waarin de aangesloten
verenigingen op representatieve wijze verte-
genwoordigd zijn ;

8° op zelfstandige wijze de financies beheren en
het eigen beleid bepalen. De Vlaamse regering
bepaalt de nadere voorwaarden hiertoe ;

9° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
organisatie, haar bestuurders, haar personeel
en haar aangestelden, bedoeld in de artikelen
1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wet-
boek, door een verzekering laten dekken ;

10° ter bescherming van de sportieve vrijetijdsbe-
oefenaars die zij vertegenwoordigen verzeke-
ringspolissen afsluiten die voldoen aan de door
de Vlaamse regering bepaalde minimumvoor-
waarden ;

11° ter bescherming van de sportieve vrijetijdsbe-
oefenaars die deelnemen aan sportpromotio-
nele acties aparte verzekeringspolissen afslui-
ten die voldoen aan de door de Vlaamse rege-
ring bepaalde minimumvoorwaarden ;

12° jaarlijks het door de algemene vergadering
goedgekeurde financieel verslag, het werkings-
verslag, de rekeningen en de begroting bij de
bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeen-
schap indienen. Ervoor zorgen dat alle gege-
vens die verband houden met de erkennings-
voorwaarden op de zetel of het secretariaat
van de organisatie in het Nederlands voorhan-
den zijn en die ter beschikking stellen voor on-
derzoek door de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap.

TITEL III

De subsidiëring

Artikel 50

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen
moet de erkende organisatie aan de volgende voor-
waarden voldoen :

1° de volgende functies uitvoeren ten behoeve van
alle vrijetijdsbeoefenaars van de aangesloten
verenigingen :

27 Stuk 722 (2000-2001) – Nr. 1



a) een informatie- en documentatiefunctie : het
verzamelen, ontsluiten en aanbieden van in-
formatie en documentatie over de betrokken
cluster ;

b) een begeleidende functie : dienst- en advies-
verlening aanbieden met bijzondere aan-
dacht voor de kwaliteitszorg ;

c) een promotiefunctie : de sportieve vrijetijds-
besteding van de betrokken cluster promo-
ten ;

d) een aanspreekfunctie : fungeren als centraal
aanspreekpunt voor de aangesloten vereni-
gingen, de sportieve vrijetijdsbeoefenaars die
zij vertegenwoordigen en de Vlaamse over-
heid.

De Vlaamse regering kan de nadere voor-
waarden bepalen waaraan deze functies
moeten voldoen ;

2° de organisatie dient bij de bevoegde dienst van
de Vlaamse Gemeenschap een beleidsplan in
voor vier jaar waarin zij haar organisatorische
en financiële planning uiteenzet en aangeeft op
welke manier de functies bedoeld in 1°, beleids-
matig ingevuld worden.

De Vlaamse regering kan de nadere voorwaar-
den bepalen waaraan dit beleidsplan moet vol-
doen ;

3° de organisatie heeft minstens één voltijds equi-
valent in dienst. Het voltijdse equivalent beant-
woordt aan de kwalificaties zoals bepaald door
de Vlaamse regering ;

4° een bestand van de sportieve vrijetijdsbeoefe-
naars die zij vertegenwoordigen op het secreta-
riaat bijhouden op een door de Vlaamse rege-
ring bepaalde wijze.

TITEL IV

Aard en wijze van subsidiëring

Artikel 51

§ 1. De subsidies voor de organisaties voor de spor-
tieve vrijetijdsbesteding worden jaarlijks toege-
kend door de bevoegde dienst van de Vlaamse Ge-
meenschap.

§ 2. De organisatie ontvangt voor het vervullen van
haar functies een vast bedrag van 37.200 euro (ze-
venendertigduizend tweehonderd euro).

§ 3. Afhankelijk van het aantal sportieve vrijetijds-
beoefenaars die zij vertegenwoordigt ontvangt de
organisatie supplementair een maximaal subsidie-
bedrag van :

1° 24.800 euro (vierentwintigduizend achthonderd
euro), indien de organisatie minder dan 2000
sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoor-
digt ;

2° 37.200 euro (zevenendertigduizend tweehon-
derd euro), indien de organisatie 2000 tot en
met 4999 sportieve vrijetijdsbeoefenaars verte-
genwoordigt ;

3° 62.000 euro (tweeënzestigduizend euro), indien
de organisatie 5000 tot en met 9999 sportieve
vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoordigt ;

4° 74.400 euro (vierenzeventigduizend vierhon-
derd euro), indien de organisatie 10.000 tot en
met 14.999 sportieve vrijetijdsbeoefenaars ver-
tegenwoordigt ;

5° 86.800 euro (zesentachtigduizend achthonderd
euro), indien de organisatie 15.000 of meer
sportieve vrijetijdsbeoefenaars vertegenwoor-
digt.

Artikel 52

De subsidies worden als volgt toegekend.

Onder voorbehoud dat de ingediende subsidië-
ringsaanvraag van een organisatie voor het lopen-
de begrotingsjaar werd goedgekeurd door de be-
voegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap,
wordt per trimester van het begrotingsjaar een
voorschot uitbetaald.

Elk voorschot bedraagt 22,5 percent van het in ar-
tikel 51 bepaalde bedrag.

Het saldo van de subsidies wordt uitbetaald vóór 1
juli van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde ac-
tiviteitenjaar, nadat de Vlaamse regering de uitga-
ven die in het voorbije jaar gedaan werden en de
voorgelegde betalingsbewijzen heeft goedgekeurd.
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Artikel 53

De erkenningsprocedure van de organisaties ge-
beurt zoals bepaald in de artikelen 3 en 4. De
Vlaamse regering verleent de erkenning en bepaalt
de geldigheidsduur van deze erkenning. De subsi-
diëringsprocedure van de organisaties gebeurt
zoals bepaald in artikel 5.

DEEL V

Financiering

Artikel 54

Binnen de perken van het beschikbare begrotings-
krediet worden subsidies toegekend.

Artikel 55

Het begrotingskrediet voor de subsidiëring van de
basisopdrachten van de unisportfederaties van deel
II, titel II, hoofdstuk II is minstens even groot als
de som van de subsidiekredieten voor de basisop-
drachten die worden toegekend aan de recreatieve
sportfederaties van deel II, titel II, hoofdstuk III en
de subsidies aan de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding van deel IV. Dit bedrag wordt
jaarlijks aangepast aan het cijfer van de gezond-
heidsindex.

Artikel 56

Het begrotingskrediet voor de subsidiëring van de
basisopdrachten van de recreatieve sportfederaties
van deel II, titel II, hoofdstuk III is maximaal even
groot als de som van de in het jaar 2000 toegeken-
de subsidies voor basisopdrachten aan die sportfe-
deraties die ingevolge dit decreet zijn ingedeeld in
deel II, titel II, hoofdstuk III. Het aldus verkregen
bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het cijfer van
de gezondheidsindex.

Artikel 57

Het begrotingskrediet voor de subsidiëring van de
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

wordt vastgelegd op 310.000 euro (driehonderd en
tienduizend euro) per jaar. Dit bedrag wordt jaar-
lijks aangepast aan het cijfer van de gezondheidsin-
dex.

Artikel 58

Voor de financiering van de facultatieve opdrach-
ten worden volgende kredieten aangewend :

1° voor de uitvoering van de facultatieve opdracht
jeugdsport ; minimaal 1.240.000 euro (één mil-
joen tweehonderd veertigduizend euro) ;

2° voor de uitvoering van de facultatieve opdracht
sportkampen ; minimaal 496.000 euro (vierhon-
derd zesennegentigduizend euro) ;

3° voor de uitvoering van de facultatieve opdracht
topsport :

a) minimaal 1.488.000 euro (één miljoen vier-
honderd achtentachtigduizend euro), voor
de voorbereiding en de deelname aan inter-
nationale wedstrijden ;

b) minimaal 446.200 euro (vierhonderd zesen-
veertigduizend tweehonderd euro), voor de
participatie in een topsportschool ;

c) minimaal 24.800 euro (vierentwintigduizend
achthonderd euro), 12.400 euro (twaalfdui-
zend vierhonderd euro), 6200 euro (zesdui-
zend tweehonderd euro) voor de organisatie
van respectievelijk een Wereldkampioen-
schap, een Europees kampioenschap en een
Wereldbekerwedstrijd ;

d) minimaal 744.000 euro (zevenhonderd vier-
enveertigduizend euro) voor de voorberei-
ding en de deelname aan de Olympische
Spelen, de Paralympics, de Wereldspelen en
de Europese Jeugd Olympische dagen in een
Olympisch jaar ;

e) minimaal 248.000 euro (tweehonderd ach-
tenveertigduizend euro) voor de voorberei-
ding en de deelname aan de Olympische
Spelen, de Paralympics, de Wereldspelen en
de Europese Jeugd Olympische dagen in een
niet Olympisch jaar ;

4° voor de uitvoering van de facultatieve opdracht
prioriteitenbeleid : minimaal 248.000 euro
(tweehonderd achtenveertigduizend euro).
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Die bedragen worden jaarlijks aangepast aan
het cijfer van de gezondheidsindex.

DEEL VI

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 59

Het decreet van 13 april 1999 houdende erkenning
en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties
wordt opgeheven.

Artikel 60

De in het kader van het decreet van 13 april 1999
opgerichte sportconfederaties die ingevolge dit de-
creet gesubsidieerd worden als één sportfederatie
behorende tot deel II, titel II, hoofdstuk III, behou-
den nominatief alle personeelsleden die op het mo-
ment van de inwerkingtreding van dit decreet door
de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd.
Deze maatregel is uitdovend wat het aantal perso-
neelsleden betreft tot het maximaal aantal subsi-
dieerbare equivalenten. De sportfederatie behoudt
het aantal gesubsidieerde equivalenten aan 90 per-
cent, voorzover de samenstelling van de sportcon-
federatie niet wordt gewijzigd.

Artikel 61

De personeelsleden die in het kader van het de-
creet van 13 april 1999 gesubsidieerd werden in
één van de twee verplichte functies vermeld in arti-
kel 22, § 2, van het voormelde decreet, maar niet
aan de diplomavereisten voldeden, en onder het
huidige decreet dezelfde verplichte functies van
administratief of sporttechnisch coördinator blij-
ven uitoefenen worden verder nominatief gesubsi-
dieerd met de subsidiëringspercentages die hun
waren toegekend ingevolge het decreet van 13
april 1999.

Artikel 62

De personeelsleden die in het kader van het de-
creet van 13 april 1999 gesubsidieerd werden in an-
dere functies dan deze vermeld in artikel 61 van dit
decreet, maar niet aan de diplomavereisten volde-
den en onder het huidige decreet één van de niet
verplichte functies blijven uitoefenen, worden ver-
der nominatief gesubsidieerd met de subsidiërings-
percentages die hun waren toegekend ingevolge
het decreet van 13 april 1999.

Artikel 63

De sportfederaties die in het kader van het decreet
van 13 april 1999 niet voldeden aan de bepalingen
van artikel 22, § 10, en onder het huidige decreet
gesubsidieerd worden en niet voldoen aan de bepa-
lingen van artikel 24, § 9 en artikel 38, § 8, worden,
wat betreft hun gesubsidieerd personeel, nomina-
tief verder gesubsidieerd met de subsidiëringsper-
centages die hun waren toegekend ingevolge het
decreet van 13 april 1999. De gesubsidieerde perso-
neelsleden van deze sportfederaties moeten even-
wel uiterlijk op 1 januari 2003 via de opleidingscur-
sussen, van of erkend door de Vlaamse Trainers-
school, voldoen aan de bepalingen van artikel 24, §
9, en artikel 38, § 8.

Artikel 64

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.

André DENYS

André VAN NIEUWKERKE

Jos STASSEN

Kris VAN DIJCK
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