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MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

1. ALGEMENE TOELICHTING

1.1. Inleiding

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de onderwijs-
gebonden sport richtte met ingang van 1 september 
2004 een Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden 
Sport (VCOS) op. In dit decreet werden de Stichting 
Vlaamse Schoolsport en de Vlaamse Studentensport 
Federatie omgevormd tot één nieuwe organisatie. De 
bedoeling was om de onderwijsgebonden sport met 
betrekking tot het basis-, secundair en hoger onder-
wijs te bundelen en op elkaar af te stemmen. 

Omwille van uiteenlopende organisatorische, budget-
taire, personeelstechnische en juridische redenen werd 
de inwerkingtreding van dit decreet uitgesteld tot op 
een door de Vlaamse Regering te bepalen datum. In 
het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van 
de tweede aanpassing van de begroting 2004 werd dit 
uitstel van inwerkingtreding opgenomen.

In afwachting van de opstart van het VCOS hebben 
SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) en de VSSF 
(Vlaamse Studentensport Federatie) tot op heden 
hun werking steeds verdergezet.

In tussentijd werd gewerkt aan een nieuw decreet 
betreffende de onderwijsgebonden sport. 

De voorontwerpen van decreet van maart en juli 
2006 met betrekking tot de onderwijsgebonden sport 
leidden tot bemerkingen van zowel de Inspectie van 
Financiën als de Raad van State. Al deze bemerkin-
gen hebben ertoe geleid dat er werd afgesproken om 
twee nieuwe decreten te maken: een decreet voor het 
leerplichtonderwijs en een decreet voor het hoger 
onderwijs. In het eerste (voorontwerp van decreet 
houdende de organisatie van schoolsport goedge-
keurd door de Vlaamse Regering op 3 oktober 2008) 
wordt een subsidieovereenkomst afgesloten met een 
vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of  stichting, 
en worden de middelen verstrekt door het Ministe-
rie van Onderwijs. Voor het tweede, hier voorlig-
gende ontwerp van decreet houdende de toekenning 
van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de 
promotie van het sportaanbod van de studenten-
sportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en 
hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een 
Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging, 

is een bedrag van 800.000 euro voorzien op de Bloso- 
begroting (Bloso: Agentschap voor de Bevordering 
van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de 
Openluchtrecreatie) voor de associaties en wordt in 
een subsidie voorzien voor de erkende overkoepe-
lende studentensportvereniging bestaande uit perso-
neelssubsidies en werkingssubsidies. 

1.2. Situering van het algemeen beleidskader

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering (juni 
2004) en de beleidsnota Sport 2004-2009 vormen het 
algemene kader waarbinnen het ontwerp van decreet 
zich situeert. De Vlaamse Regering wenst in samen-
werking met scholen een ‘Sport voor Allen’-beleid te 
voeren om het sportaanbod te verruimen, te profes-
sionaliseren en kwalitatief  te verbeteren. Bovendien 
zal het overheidsbeleid in het kader van de planlast-
vermindering het aantal regels, administratieve ver-
plichtingen, en de controle hierop tot een minimum 
herleiden om zo meer middelen te verschuiven naar 
sportieve activiteiten.

In haar beleidsnota Sport 2004-2009 formuleert de 
Vlaamse Regering hoe zij een sportbeleid ten aanzien 
van de schoolsport en de studentensport wil voeren. 
De onderwijsgebonden sport heeft tot doel alle leer-
lingen en studenten, ongeacht hun bekwaamheid, 
meer en kwaliteitsvolle sport- en bewegingskansen 
te bieden. De school, hogeschool of  universiteit zijn 
ideale aangrijpingspunten om meer jongeren – zeker 
de minder sportieven – te bereiken.

1.3. Uitgangspunten

Bij het ontwikkelen van dit nieuwe decreet spelen 
volgende uitgangspunten een belangrijke rol:

1.3.1. Responsabilisering van de associaties en de 
overkoepelende studentensportvereniging met 
een licht decreet en een dynamische controle

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 instaan voor kwali-
teit, klantgerichtheid, rationalisering en integriteit. 
Dit betekent een duidelijke responsabilisering van de 
associaties en de overkoepelende studentensportver-
eniging. De vijf  associaties die werden opgericht naar 
aanleiding van de herstructurering van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen worden verantwoordelijk 
voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van 
het sportaanbod binnen hun onderwijsstructuur. 
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Teneinde te komen tot een gecoördineerd beleid 
wordt één sportbeleidsplan per associatie gevraagd en 
dienen alle aanwezige sportvoorzieningen te voldoen 
aan bepaalde voorwaarden. Ook wordt per associatie 
één overlegplatform opgericht dat verantwoordelijk is 
voor het te voeren sportbeleid en dat het aanspreek-
punt wordt van de overheid.

Een performante, effectieve en eenvoudige regelge-
ving met een minimum aan administratieve regels en 
een dynamisch ambtelijk toezicht worden hiervoor 
ontwikkeld. Er wordt een eenvoudige verdeelsleutel 
van de subsidies tussen de vijf  associaties toegepast. 
Het jaarlijkse werkingsverslag vormt het belangrijk-
ste instrument voor het toezicht, samen met een een-
voudige, financiële detailopgave.

1.3.2. Het sportbeleidsplan

Centraal in het ontwerp van decreet staat het sport-
beleidsplan, dat op een interactieve manier tot stand 
moet komen, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. De 
voorwaarden met betrekking tot de vorm en de 
inhoud van het sportbeleidsplan, alsook de proce-
dure voor de subsidiëring van de associaties en de 
behandeling ervan door het Bloso worden bepaald in 
een uitvoeringsbesluit.

1.3.3. Het overlegplatform en de gekwalificeerde per-
soneelsleden

Naast het opmaken van een sportbeleidsplan enga-
geren de associaties zich tot het oprichten van een 
overlegplatform dat verantwoordelijk is voor het 
sportbeleid en een coördinerende rol vervult bij het 
sporttechnische, sportpromotionele en administra-
tieve beleid van de studentensportvoorzieningen die 
behoren tot de associatie.

Binnen de associatie of  haar onderliggende part-
nerinstellingen moet het overlegplatform kunnen 
beschikken over sporttechnisch gekwalificeerde per-
soneelsleden. 

De overkoepelende studentensportvereniging moet 
beschikken over één sporttechnisch en één adminis-
tratief  gekwalificeerd personeelslid.

1.4. Consultatie en advies

Bij het tot stand komen van dit ontwerp van decreet 
werd overleg gepleegd met de sector. De ontwerptekst 
werd voorgelegd aan een werkgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van het Bloso, de overkoepelende 

studentensportvereniging en vertegenwoordigers van 
de associaties.

1.5. Structuur van het decreet

In dit decreet werd gestreefd naar een overzichtelijke 
en logische opname van de artikelen. Onderstaand 
geven we de structuur van het decreet:

– Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

– Hoofdstuk II. Subsidiëring van de uitvoering 
van het sportbeleidsplan van de associaties

– Afdeling I. Subsidiëringsvoorwaarden

– Afdeling II. Subsidiëringsprocedure

– Hoofdstuk III. Erkenning en subsidiëring van 
een Vlaamse overkoepelende studentensportver-
eniging

– Afdeling I. Erkenningsvoorwaarden

– Afdeling II. Erkenningsprocedure

– Afdeling III. Subsidiëringsvoorwaarden

– Afdeling IV. Subsidiëringsprocedure

– Hoofdstuk IV. Slotbepalingen.

2. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt de subsidiëring van de associaties 
die gevormd zijn in het kader van de herstructurering 
van het hoger onderwijs, en de erkenning en subsidië-
ring van een Vlaamse overkoepelende studentensport-
vereniging. Dit is een gemeenschapsaangelegenheid 
zoals bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

Artikel 2

In dit artikel wordt via een aantal definities een 
nadere invulling gegeven van het toepassingsgebied 
van dit decreet. 
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Er wordt voor wat betreft de associaties verwezen 
naar het decreet betreffende de herstructurering 
van het onderwijs, waar ook de juridische structuur, 
taken en bevoegdheden van de associaties zijn terug 
te vinden. 

Voor wat betreft de sportraad wordt gekozen voor 
een adviesorgaan waarbij elke partner in de asso-
ciatie betrokken is, dit om de gedragenheid en de 
betrokkenheid bij het sportbeleid te verstevigen. Om 
het aantal leden van de sportraad te beperken kan 
een vertegenwoordiger van een partner tevens een 
student zijn.

Voor wat betreft de telling van het aantal studen-
ten wordt verwezen naar artikelen 21 en 22 van het 
decreet van 30 april 2004. Er wordt niet verwezen 
naar de financieringswijze van de universiteiten en 
hogescholen die gebaseerd is op basis van het aantal 
studiepunten. 

Artikel 3

Dit artikel legt de subsidiebedragen vast voor de 
associaties. De associaties krijgen elk een identiek 
vast bedrag en aanvullend een bedrag dat gekoppeld 
is aan het aantal ingeschreven studenten dat deel uit-
maakt van de betreffende associatie.

Artikel 4

Dit artikel voorziet in de erkenning en de subsidië-
ring van de erkende overkoepelende studentensport-
vereniging. 

HOOFDSTUK II

Subsidiëring van de uitvoering van het  
sportbeleidsplan van de associaties

AFDELING I

Subsidiëringsvoorwaarden

Artikelen 5 tot 9

Deze artikelen bepalen de voorwaarden waaraan de 
associaties moeten voldoen om voor subsidiëring in 
aanmerking te komen.

In artikel 5 worden de voorwaarden bepaald waar-
aan de studentensportvoorzieningen van de univer-
siteiten en hogescholen dienen te voldoen. Daarbij 
werd uitgegaan van het huidige sportlandschap bin-
nen de vijf  associaties in Vlaanderen. Bij de opmaak 
van de regelgeving werd er specifiek over gewaakt 
dat elke associatie, onafhankelijk van haar grootte 
kan instappen in de regelgeving zonder zware instap-
drempels. Daarbij werd er specifiek voor geopteerd 
om geen minimale sportinfrastructuureisen te stellen, 
bijvoorbeeld inzake minimaal aanwezige sportopper-
vlakte.

Het beschikken over voldoende uitgeruste infrastruc-
tuur wil niet zeggen in eigendom hebben, huren en 
andere vormen van gebruik en beheer vallen hier ook 
onder.

Artikel 6 legt de voorwaarde op om binnen de 
associatie een overlegplatform aan te duiden dat 
verantwoordelijk is voor het sportbeleid en een 
coördinerende rol vervult bij het sporttechnische, 
sportpromotionele en administratieve beleid van 
de studentensportvoorzieningen die behoren tot de 
associatie. Het is hierbij de bedoeling om te komen 
tot een aanspreekpunt ‘sport’, zowel voor de over-
heid als voor de studenten, een aanspreekpunt dat er 
ook voor zorgt dat een gecoördineerd sportbeleid tot 
stand komt binnen de associatie. Het overlegplatform 
dient te beschikken over professionele werkkrachten.

Artikel 7 bepaalt dat het overlegplatform dient te 
beschikken over sporttechnisch gekwalificeerde per-
soneelsleden (twee voltijdse equivalenten). De nadere 
voorwaarden met betrekking tot diplomavereisten 
van deze personeelsleden worden bepaald in een uit-
voeringsbesluit.

Artikel 8 bepaalt dat de eigen werkingsmiddelen voor 
sport van de associatie, haar onderliggende partner-
instellingen en studentensportvoorzieningen niet 
mogen verminderen ten opzichte van het werkings-
jaar dat voorafgaat aan de olympiade. De financiële 
middelen die de associaties nu al besteden (werkings-
middelen sport) mogen door de inwerkingtreding 
van dit decreet niet voor andere doeleinden afgeleid 
worden. Dit decreet wil extra middelen aanbieden, 
bovenop de bestaande middelen ‘sport’ van de asso-
ciatie zelf.

Artikel 9 bepaalt dat het overlegplatform van de 
associatie in opdracht van de raad van bestuur van 
de associatie een sportbeleidsplan maakt voor de 
komende olympiade. De nadere voorwaarden waar-
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aan dit sportbeleidsplan dient te voldoen worden 
bepaald in een uitvoeringsbesluit. 

AFDELING II

Subsidiëringsprocedure

Artikel 10

Dit artikel bepaalt dat de nadere voorwaarden, de 
in te dienen documenten, de vorm, de termijnen en 
de te volgen procedure voor de subsidiëring van de 
associaties en de behandeling ervan, door het Bloso 
zullen bepaald worden in een uitvoeringsbesluit. 

Artikel 11

Dit artikel bepaalt dat het overlegplatform een jaar-
lijks verslag dient op te maken over de uitvoering van 
het sportbeleidsplan van het voorgaande jaar. De 
nadere voorwaarden voor dit verslag worden bepaald 
in een uitvoeringsbesluit.

HOOFDSTUK III

Erkenning en subsidiëring van een Vlaamse  
overkoepelende studentensportvereniging

AFDELING I

Erkenningsvoorwaarden

Artikel 12

Dit artikel legt de erkenningsvoorwaarden vast waar-
aan een overkoepelende studentensportvereniging 
dient te voldoen. Het moet gaan om een op Vlaams 
niveau georganiseerde structuur die op onafhanke-
lijke wijze de activiteiten organiseert. Deze erken-
ningsvoorwaarden sluiten in grote mate aan bij de 
erkenningsvoorwaarden van het decreet op de sport-
federaties (13 juli 2001). 

Het feit dat slechts één overkoepelende studenten-
sportvereniging in aanmerking komt voor erkenning 
en subsidiëring, heeft te maken met de erkennings-
voorwaarden waaraan deze vereniging moet voldoen. 

Artikel 12, 4°, van het ontwerp van decreet bepaalt 
dat de overkoepelende studentensportvereniging als 
enige via haar nationale koepel kan deelnemen aan 
de universiades en World University Championships 
en heeft als enige, via haar nationale koepel, een offi-
ciële affiliatie met de internationale federatie van de 
studentensport. Deze voorwaarde sluit de erkenning 
en subsidiëring van meerdere overkoepelende studen-
tensportverenigingen uit.

Bovendien wordt geopteerd voor de overkoepelende 
studentensportvereniging die internationaal geaf-
filieerd is, om te fungeren als gesprekspartner in dit 
verhaal.

Rekening houdend met het feit dat slechts één over-
koepelende studentensportvereniging erkend wordt, 
wordt de erkenning beperkt in tijd, namelijk voor 
de duur van de olympiade. Op die manier hebben 
andere verenigingen die aan de gestelde voorwaarden 
voldoen, kans om een aanvraag tot erkenning en sub-
sidiëring in te dienen.

AFDELING II

Erkenningsprocedure

Artikel 13

Dit artikel bepaalt dat de nadere voorwaarden, de 
vorm, de termijnen en de te volgen procedure voor de 
aanvraag tot erkenning en de behandeling ervan door 
het Bloso in een uitvoeringsbesluit worden opgeno-
men. Dit artikel bepaalt ook de duur van de erken-
ning, namelijk de duur van de olympiade. 

AFDELING III

Subsidiëringsvoorwaarden

Artikel 14

Dit artikel bepaalt dat de voorwaarden waaraan de 
erkende overkoepelende studentensportvereniging 
moet voldoen om voor subsidiëring in aanmerking 
te komen in een uitvoeringsbesluit zullen worden 
bepaald. Deze voorwaarden zijn supplementair aan 
de erkenningsvoorwaarden uit artikel 14.
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Artikel 15

Dit artikel bepaalt dat de subsidie voor de erkende 
overkoepelende studentensportvereniging bestaat uit 
personeelssubsidies en werkingssubsidies. De nadere 
voorwaarden voor toekenning van de subsidies wor-
den bepaald in een uitvoeringsbesluit.

De erkende overkoepelende studentensportvereni-
ging dient te beschikken over een voltijds equivalent 
met de functie van sporttechnisch coördinator en een 
voltijds equivalent met de functie van administratief  
coördinator die voltijds of halftijds worden ingevuld. 
Over welke diploma’s deze personeelsleden dienen te 
beschikken en volgens welke salarisschalen zij dienen 
te worden betaald, wordt bepaald in een uitvoerings-
besluit. De coördinatoren dienen minimaal volgens 
hun diploma betaald te worden. De personeels-
subsidie bedraagt 90% van de totale personeelskost 
voor de twee coördinatoren en wordt berekend op 
basis van het bedrag dat door de erkende overkoepe-
lende studentensportvereniging wordt gedragen. Dat 
bedrag bestaat uit het brutosalaris, het vakantiegeld, 
de eindejaarsuitkering en de bijdrage krachtens het 
wettelijk stelsel van de sociale voorzieningen.

De werkingssubsidie bedraagt een vierde van de per-
soneelssubsidie.

AFDELING IV

Subsidiëringsprocedure

Artikel 16

De nadere voorwaarden, de vorm, de termijnen en de 
te volgen procedure voor subsidiëring en de behande-
ling ervan door het Bloso zullen worden vastgelegd 
in een uitvoeringsbesluit. 

Artikel 17

Dit artikel bepaalt dat de erkende overkoepelende 
studentensportvereniging een jaarlijks verslag dient 
te maken over de uitvoering van het sportbeleidsplan 
van het voorgaande jaar. De nadere voorwaarden 
waaraan het jaarlijks verslag dient te voldoen wordt 
bepaald in een uitvoeringsbesluit.

HOOFDSTUK IV

Slotbepalingen

Artikel 18

Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding 
van dit decreet.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel,

Bert ANCIAUX

____________




